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Szanowni Mieszkańcy Gminy Platerów  

 

 Oddaję w Państwa ręce roczny raport o stanie gminy Platerów za rok 2019. 

Raport został przygotowany zgodnie z założeniami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).  

 Celem przedmiotowego raportu jest możliwość uzyskania dokładnego wglądu 

w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Platerów. Zebrane informacje od 

pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych są źródłem 

informacji o stanie naszej gminy. Opisują sytuację gminy pod względem gospodarki, 

środowiska, społeczeństwa oraz zarządzania gminą. W naszej gminie, choć jest 

niewielka, dzieje się bardzo dużo, a raport scala wiedzę o działalności gminy za rok 

ubiegły i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny. Zmiany jakie 

zachodzą corocznie są efektem wytężonej pracy. Mam nadzieję, że są one zauważane i 

docenione przez naszych mieszkańców. To również zasługa pozyskanych w znacznej 

wysokości środków zewnętrznych. Nasza Gmina otrzymała zaszczytny tytuł „LIDERA 

ZMIAN” uhonorowany I miejscem w kategorii „Najskuteczniejsi” w subregionie 

siedleckim Beneficjent RPO WM 2014-2020. Dzięki pozyskanym środkom unijnym i 

krajowym udało nam się zrealizować kilka znaczących inwestycji. Pomimo dużego 

obciążenia naszego budżetu kosztami wykonanych inwestycji sytuacja finansowa 

gminy jest stabilna. Stawiamy przed sobą realne cele, tak aby wszystkie zamierzenia, 

zadania inwestycyjne, społeczne, oświatowe były realizowane w pełnym zakresie i na 

miarę naszych możliwości finansowych. Osobiście uważam, że tak wiele udało się 

zrobić, ponieważ w centrum moich starań było i jest dobro mieszkańców naszej 

gminy. Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania.  

Z poważaniem  

Jerzy Garucki 

 

Wójt Gminy Platerów 
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1. Informacje ogólne 

1.1. Położenie i powierzchnia gminy 
 

Gmina Platerów położona jest na granicy Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego w tzw. 

makroregionem Niziny Południowopodlaskiej. Obszar gminy prawie w całości obejmuje 

mezoregion Wysoczyzny Siedleckiej, tylko północny fragment wchodzi w skład mezoregionu 

Podlaski Przełom Bugu. Łączna długość granic gminy wynosi 79 km z czego na rzekę Bug 

przypada 6 km. Teren gminy obejmuje 23 wsie oraz tyle samo rębów geodezyjnych i sołectw. 

Powierzchnia gminy to 128,97 km2 , co stanowi 17,7 % powierzchni powiatu łosickiego. Od strony 

północnej gmina graniczy z woj. podlaskim, od strony zachodniej – z powiatem siedleckim, a od 

południa z gminą Sarnaki. Położenie gminy oraz brak przemysłu powoduje iż na terenie wschodnim 

województwa mazowieckiego, spada ilość mieszkańców powiatów i gmin. 

W tabela nr 1 przedstawiono liczbę ludności w gminie Platerów na dzień 31.XII. 

Tabela nr 1. Liczba ludności w gminie Platerów na dzień 31.XII. 

Gmina Platerów Liczba ludności mężczyźni kobiety 

2010 rok 5277 2615 2662 

2012 rok 5168 2558 2610 

2015 rok 5106 2530 2575 

2016 rok 5033 2544 2489 

2017 rok 4988 2520 2468 

2018 rok 4944 2496 2448 

2019 rok 4915 2478 2437 

 

Analiza danych z ostatnich lat wskazuje na stałą tendencję spadkową ludności w gminie. Powodem 

jest ujemny przyrost naturalny, migracja do miast uprzemysłowionych np. Warszawy i Siedlec, a 

także starzeniem się społeczeństwa (wzrasta ilość zgonów). 

Kolejna tabela nr 2 przedstawia statystykę mieszkańców gminy wg wieku. 

Tabela nr 2. Statystyka mieszkańców gminy wg wieku. 

Wiek mieszkańców od 0 do 65 lat i powyżej 

0-2 3 4-5 6 7 8-12 13-15 16-17 18 19-65 Rok 

159 45 98 61 65 260 140 113 61 4031 2016 

158 54 91 53 60 282 137 109 51 3993 2017 

148 50 100 45 52 297 122 106 61 3963 2018 

138 54 107 46 44 282 149 91 47 3957 2019 

 

Gmina Platerów jest gminą typowo rolniczą o wysokich walorach przyrodniczych. Na terenie 

gminy znajdują się parki krajobrazowe obejmujące 60 % terenu wraz z obszarami „Natura 2000” 

tj.:
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Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”,

Nadbużański Park Krajobrazowy,

Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk – Ostoja Nadbużańska,

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków – Dolina Bugu. 

 

 Oprócz w/w ochroną prawną objęte są użytki ekologiczne tj. „Łozowisko” - torfowiska, 

zarośla wierzbowe oraz fragmenty wilgotnych łąk o pow. 27,26 ha we wsi Czuchów- Pieńki oraz 

leśne bagna w leśnictwie  Kisielew o pow. 4,77 ha. 

Wojewódzki Konserwator Przyrody wpisał do rejestru zabytków 10 pomników przyrodniczych,  

4 parki zabytkowe. Natomiast do rejestru zabytków kultury zostało wpisanych 8 miejscowości  

z kilkoma lub kilkunastoma obiektami. 

Prowadzenie rozwoju gospodarczego na takich terenach jest znacznie utrudnione. Wymaga 

wykorzystania walorów już istniejących i w dużym zastosowaniu potencjału ludzkiego. 

Siedzibą gminy jest miejscowość Platerów. 

 

1.2  Zarządzanie gminą 

  

 Podstawowym celem działalności Urzędu Gminy jest zapewnienie interesantom 

profesjonalnej i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez 

administrację rządową. Do zadań własnych gminy należy dbałość o infrastrukturę, edukację, opiekę 

społeczną, bezpieczeństwo publiczne, kulturę i ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone 

przez administrację rządową dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów, obronności 

i pomocy społecznej.  

Wójt jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Wójt wykonuje uchwały Rady 

Gminy i zadania określone przepisami prawa. 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. 

 

Funkcję Wójta Gminy Platerów sprawuje Jerzy Garucki,  

Skarbnika Gminy – Bożena Bartoszewska. 

 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią kadencję. Do 

właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Są to 

m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w 

granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez 

Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości 

mieszkańców.  

Radę Gminy Platerów tworzy 15 osób. Skład Rady gminy przedstawiono poniżej: 
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Rada Gminy Platerów w kadencji 2018-2023 

1. Małgorzata Musiolik – Przewodnicząca Rady Gminy Platerów  

2. Kazimierz Kinowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Platerów 

 

Członkowie Rady: 

1. Wojciech Antosiuk 

2. Wiktor Baranow 

3. Elżbieta Hawryluk 

4. Krzysztof Jaciuk 

5. Kamil Kuliński 

6. Urszula Kubić 

7. Radosław Ludwiczuk 

8. Roman Pytel 

9. Urszula Szewczuk 

10. Euzebiusz Tobota 

11. Michał Tołtyżewski 

12. Agata Wawryniuk 

13. Edyta Wojtczuk 

 

Przy Radzie Gminy Platerów, w roku 2019 działało 4 stałe komisje: 

1) Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzi 6 radnych: 

 Roman Pytel – Przewodniczący,  

 Urszula Kubić – Zastępca Przewodniczącego,   

 Kamil Kuliński – członek,  

 Wojciech Antosiuk – członek, 

 Radosław Ludwiczuk – członek, 

 Euzebiusz Tobota - członek .  

Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje m.in. opiniowanie wykonania budżetu gminy, 

występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 

Wójtowi, a także wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.  

2) Komisja Budżetu  i Finansów, w skład której wchodzi 7 radnych: 

 Wiktor Baranow – Przewodniczący,  

 Agata Wawryniuk – Zastępca Przewodniczącego,   

 Elżbieta Hawryluk – członek,   

 Urszula Szewczuk – członek, 
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 Michał Tołtyżewski – członek, 

 Edyta Wojtczuk – członek, 

 Krzysztof Jaciuk - członek.  

Zakres działania Komisji Gospodarki Budżetów i Finansów obejmuje m.in.: opiniowanie projektu 

budżetu, tworzenie programów gospodarczych i ich realizacja,  kształtowanie dochodów i 

wydatków budżetowych gminy, kształtowanie podatków i opłat lokalnych, gospodarkę komunalną i 

mieszkaniową, realizacja spraw gospodarki wodno-ściekowej. 

3) Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, w skład której wchodzi 6 

radnych:   

 Michał Tołtyżewski – Przewodniczący,  

 Urszula Szewczuk – Zastępca Przewodniczącego,   

 Urszula Kubić – członek,  

 Agata Wawryniuk – członek, 

 Wiktor Baranow – członek, 

 Roman Pytel - członek.  

Zakres działania Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego obejmuje m.in.: 

sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, 

edukację szkolno-przedszkolną; politykę i pomoc społeczną, sport, rekreację i turystykę, 

partnerstwo międzygminne, bezpieczeństwo publiczne, profilaktykę i ochronę zdrowia.  

4) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w skład której wchodzi 7 radnych:  

 Krzysztof Jaciuk – Przewodniczący,  

 Elżbieta Hawryluk – Zastępca Przewodniczącego,  

 Edyta Wojtczuk – członek, 

 Wojciech Antosiuk – członek,  

 Kamil Kuliński – członek, 

 Radosław Ludwiczuk – członek, 

 Euzebiusz Tobota - członek.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania Wójta i gminnych jednostek 

organizacyjnych a także wnioski oraz petycje składane przez obywateli.  
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1.3. Gminne jednostki organizacyjne i ich kierownictwo 

 

Schemat – Gminne jednostki organizacyjne i ich kierownictwo 

 

 

1.4. Sołectwa 

 

W Gminie Platerów funkcjonują 23 jednostki pomocnicze zwane Sołectwami. W każdej wsi 

w wyborach sołeckich na okres 4 lat powołuje się Sołtysa i Radę Sołecką. Zadaniem Sołtysa i Rady 

Sołeckiej jest współpraca ze środowiskiem wiejskim, rozeznanie potrzeb ludności wiejskiej  

i przedstawianie ich Radzie Gminy oraz pobór podatków lokalnych. 

Tabela nr 3 przedstawia wykaz sołectw, liczbę ludności i sołtysów 

Tabela nr 3. Sołectwa gminy Platerów 

L.p. Sołectwo Liczba ludności stan  

na dzień 31.12.2019r. 

Powierzchnia  

w ha 

Imię i nazwisko sołtysa 

1 Chłopków 182 568,98 Stanisław Sterniczuk 

2 Chłopków-Kolonia 60 435,85 Zdzisław Iwaniuk 

3 Czuchów 160 376,32 Paweł Lesiuk 

4 Czuchów-Pieńki 141 900,17 Justyna Wyrzykowska 
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5 Falatycze 290 969,07 Elżbieta Kozioł 

6 Górki 182 209,80 Miłosz Wakuliński 

7 Hruszew 182 565,20 Robert Świderski 

8 Hruszniew 205 471,95 Łukasz Szymaniuk 

9 Hruszniew-Kolonia 148 534,10 Henryk Chaciński 

10 Kamianka 92 98,26 Wanda Jędruszuk 

11 Kisielew 389 899,00 Marcin Marczuk 

12 Lipno 326 553,36 Mariusz Pawluk 

13 Mężenin 205 730,80 Kamil Kuliński 

14 Mężenin-Kolonia 138 239,20 Jolanta Kowalczyk 

15 Michałów 91 419,09 Barbara Boruta 

16 Myszkowice 123 315,06 Leszek Michalak 

17 Nowodomki 78 68,76 Zofia Bobryk 

18 Ostromęczyn 236 629,08 Wiesław Antosiuk 

19 Ostromęczyn-Kolonia 131 327,92 Mirosław Sawicki 

20 Platerów  798 588,31 Urszula Kubić 

21 Puczyce 314 674,98 Dariusz Dumny 

22 Rusków 349 2024,78 Agnieszka Wróbel 

23 Zaborze 95 348,8 Jacek Trociewicz 

 

1.5 Gospodarstwa rolne 

 

 Gmina Platerów jest regionem rolniczym. Ze względu na strukturę użytkowania gruntów 

przyszłość gminy w dalszym ciągu wiąże się z rozwojem rolnictwa. Z drugiej zaś strony coraz 

większe znaczenie będzie miał rozwój funkcji produkcyjnych (lokalne przetwórstwo owoców  

i warzyw), usługowych i turystycznych (ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe). 

W gminie Platerów w roku 2019 funkcjonowało 1879 gospodarstw rolnych, liczbę i powierzchnię 

gospodarstw przedstawiono w tabeli 4: 

 

Tabela nr. 4 Liczba i powierzchnia gospodarstw Gminy Platerów: 

L.p. Powierzchnia gospodarstwa w ha Liczba gospodarstw 

1 Od 1 do 2 464 

2 Od 2 do 5 581 

3 Od 5 do 7 404 

4 Od 7 do 10 302 
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5 Od 10 do 15 82 

6 Od 15 do 20 24 

7 Od 20 do 50 18 

8 Od 50 do 100 3 

9 100 i więcej 1 

10 Razem: 1879 

 

1.6 Mienie komunale Gminy Platerów 

 

Mienie komunalne gminy Platerów stanowią; grunty własne, budynki (obiekty szkolne, 

obiekty kulturalne, obiekty służby zdrowia, administracyjne, strażnice OSP, mieszkalne, 

gospodarcze), budowle (stadion sportowy, hydrofornie, oczyszczalnie ścieków, drogi gminne), 

środki transportowe - autobusy, samochody strażackie, ciągnik rolniczy z przyczepą, koparko-

ładowarka, maszyny i urządzenia techniczne oraz wyposażenie. 

 

Wartość mienia komunalnego w 2019 roku wynosi:   49.988.552,19  zł, w tym: 

- grunty własne                                                           na kwotę       1.268.495,76 zł  

-budynki i lokale                                                                             12.684.028,15 zł 

- obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                              26.219.126,92 zł 

- maszyny i urządzenia techniczne                                                    7.032.854,37 zł 

- środki transportowe                                                                         2.784.046,99 zł 

 

W ciągu  2019 roku  Gmina Platerów nie nabyła nowych nieruchomości. 

   

W ciągu 2019 r. nastąpiła sprzedaż następujących nieruchomości gminnych: 

- Sprzedano działkę nr 238 o pow. 0,23 ha w obrębie Ostromęczyn- Kolonia za kwotę 6.300 zł.  

(Akt Notarialny Repetorium A numer 965/2019 z dnia 27.02.2019 r.) 

- Sprzedano działkę nr 152/8 o pow. 0,36 ha w obrębie Platerów za kwotę 16.149,90 zł.                       

(Akt Notarialny Repetorium A numer 2280/2019 z dnia 26.04.2019 r.)  

- Sprzedano działkę nr 1318 o pow. 0,12 ha w obrębie Czuchów –Pieńki za kwotę 18.634,50 zł. 

(Repetorium A numer 4881/2019 z dnia 29.08.2019 r.) 

Sprzedano łączną powierzchnię działek -  0,71 ha za kwotę 41.084,40 zł. 

Dochody uzyskiwane z  mienia komunalnego w roku 2019 wyniosły: 

- czynsze za  lokale i dzierżawy gruntów                                         -    115.178,31 zł 

- opłata roczna za użytkowanie Wieczyste                                       -    1.982,60 zł 

Zaległości w  opłatach: 

- bieżąca z tytułu najmu lokali 3328,07 zł –  wynikająca z nieopłacania czynszów przez część 

najemców lokali socjalnych. 

- z tytułu użytkowania wieczystego  - 82,47 zł. 

Gmina Platerów posiada: 

- udziały w PKS Łosice w kwocie       77.800 zł 

- udziały w Banku Spółdzielczego Platerów – 20.000 zł 

 

Wartość gruntów komunalnych Gminy Platerów na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 909.586,76 zł. 
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1.7 Podmioty gospodarcze 

 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według 

stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają 

główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Platerów obejmowała 346 pozycji, z czego 

status „aktywny” posiadało 154 podmiotów, status „wykreślony” posiadało 166 podmiotów, status 

„zawieszony” posiadało 25 podmiotów, a liczba podmiotów do prowadzenia działalności w formie 

spółki cywilnej obejmowała 1 pozycję. 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie zakłady 

rodzinne. 

Do wiodących branż zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, produkcja mebli, handel, obróbka 

drewna, przetwórstwo spożywcze, naprawy pojazdów samochodowych, transport.  

 

     2. Informacje finansowe 

     2.1. Wykonanie budżetu Gminy Platerów 

 

 Budżet Gminy Platerów na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Platerów                  

Nr III/14/2018 z dnia 14 grudnia 2018r., która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2019r., pod poz. 1236. 

 

W ciągu roku 2019 budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy Platerów oraz w ramach 

udzielonych upoważnień Zarządzeniami Wójta Gminy Platerów. 

Podstawowe wielkości dotyczące budżetu Gminy Platerów przedstawia tabela nr 5: 

 

Tabela nr 5. Podstawowe wielkości budżetu Gminy Platerów w roku 2019: 

Wyszczególnienie Plan na 

01.01.2019 

Plan na 

31.12.2019 r 

Wykonanie 

za rok 2019 

Wskaźnik 

wykonania 

w % 

DOCHODY 20.410.531,00 24.091.607,40 23.159.151,08 96,13 

Dochody bieżące 20.309.531,00 23.518.107,40 22.702.096,71 96,53 

Dochody majątkowe 101.000,00 573.500,00 457.054,37 79,70 

WYDATKI 20.161.234,10 23.842.310,50 22.637.114,17 94,95 

Wydatki bieżące 18.954.856,62 21.981.457,02 21.245.812,04 96,65 

Wydatki majątkowe 1.206.377,48 1.860.853,48 1.391.302,13 74,77 

NADWYŻKA/DEFICYT 249.296,90 249.296,90 522.036,91 209,40 

Przychody 0,00 0,00 105.697,35  

Rozchody 249.296,90 249.296,90 191.296,90 76,73 
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Na dzień 31 grudnia 2019 r. w budżecie Gminy wystąpiły przychody z tytułu wolnych środków  

z roku 2018 w kwocie 105.697,35 zł. Wykonana nadwyżka budżetowa w kwocie 522.036,91 zł, 

dwukrotnie wyższa od planowanej wynika z wpływu środków dotacyjnych w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty oświatowe, które będą wydatkowane 

w roku 2020. 

       

Zaplanowane rozchody budżetu w kwocie 249.296,90 zł sfinansowano nadwyżką budżetową   

w kwocie 249.296,90 zł. Niższe od planowanych wykonanie rozchodów w kwocie 191.296,90 zł 

jest konsekwencją umorzenia pożyczki w WFOŚIGW w Warszawie. Planowane raty spłat stały się 

niewymagalne z powodu umorzenia. 

 

Po stronie rozchodów zostały spłacone zobowiązania finansowe w kwocie 191.296,90 zł, z tego: 

- 118 542 zł stanowią spłaty pożyczek w WFOŚiGW; 

- 72.754,90 zł spłaty kredytów w Banku Spółdzielczym w Platerowie. 

Ponadto została umorzona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 254.000 zł, pod warunkiem przeznaczenia 

równowartości umorzonej  kwoty pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na 

terenie gminy Platerów. 

 

Dochód na 1 mieszkańca gminy w 2019 roku wyniósł 4.711,93 zł 

 

2.2. Zadłużenie gminy 

 

Zadłużenie Gminy Platerów na dzień 31 grudnia 2019 wyniosło 4.735.465,62, co stanowi 

20,45 % wykonanych  dochodów budżetu. 

Dokonane spłaty zadłużenia 191.296,90 zł wraz z odsetkami w kwocie  163.913,60 zł (łącznie 

obsługa długu 355.210,50 zł) stanowią 1,53 % wykonanych dochodów. 

 

Na kwotę zadłużenia składają się : 

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

w łącznej kwocie 713.760,13 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na budowę infrastruktury           

kanalizacyjnej na terenie gminy Platerów w latach ubiegłych. Od roku 2018 gmina nabyła prawa do 

częściowego umorzenia kwot pożyczek, pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczki 

na inwestycje proekologiczne. W roku 2019 umorzono kwotę 254.000 zł. 

- obligacje komunalne wyemitowane przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.  

w Warszawie na kwotę 3.632.000 zł. Uzyskane z emisji obligacji środki finansowe zostały 

przeznaczone na modernizacje dróg na terenie gminy Platerów. Wykup serii obligacji rozpoczyna 

się w roku 2020 i będzie trwał do roku 2029, zgodnie z zawartymi z Bankiem umowami. 

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Platerowie w kwocie 389.705,49 zł . Środki kredytu 

sfinansowały deficyt budżetu gminy w roku 2014 i 2015 wynikający z realizacji inwestycji. Kredyt 

jest spłacany zgodnie z harmonogramem w ratach miesięcznych. 

Poziom zadłużenia gminy oraz planowany plan spłat długu na lata 2019-2029 szczegółowo określa 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Platerów na lata 2019-2029, przyjęta uchwałą Rady 

Gminy w Platerowie w dniu 14 grudnia 2018 r  Nr III.13.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019-2029 z późniejszymi zmianami. Obowiązujące gminę wskaźniki spłaty 
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zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869) są 

spełnione. Sytuacja finansowa gminy przy utrzymaniu założeń wynikających z przyjętej 

Wieloletniej Prognozy Finansowej jest stabilna. 

 

2.3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych 

 

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie Gminy Platerów w roku 2019 kwotę 

1.860.853,48 zł, z czego zrealizowano wydatki w kwocie 1.391.302,13 zł, co stanowi 74,77 % 

zakładanego planu. Wydatki majątkowe zrealizowane stanowią 6,15 % wydatków ogółem. 

 

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi - realizowane są inwestycje z zakresu 

gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Plan ogółem wynosi 1.024.222,00 zł, wykonanie ogółem 

595.481,34 zł . W tym na:        

-budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Platerów. Jest to budowa kanalizacji sanitarnej 

we wsi Ostromęczyn. W 2019 roku kontynuowano kolejny etap budowy kanalizacji. Na plan 930 

000 zł poniesiono wydatek w kwocie 501.259,86 zł. W grudniu wykonawca wystawił fakturę na  

kwotę 400.000 zł z terminem płatności na styczeń 2020 r. Płatności za fakturę dokonano zgodnie  

z terminem 17 stycznia 2020 r. 

Spowodowało to niższe niż planowane wykonanie budżetu roku 2019 w przedmiocie w/w 

inwestycji. Kolejny etap budowy przechodzi na rok 2020. 

 

  
Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostromęczyn 

 

-modernizację przepompowni na terenie gminy Platerów. Plan 71.202,00 zł, wykonanie 

71.201,72 zł.  

-zakup dwóch zestawów inkasenckich PSION.  Plan 23.020,00 zł, wykonanie 23.019,76 zł. 

Inwestycje w tym  rozdziale są realizowane ze środków własnych gminy. Na uwagę zasługuje fakt, 

że ich realizacja umożliwia częściowe umorzenie pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego  Gmina korzysta od dwóch lat. 

 

Drogi publiczne powiatowe  plan wydatków 82.727 zł, wykonanie 82.722,92 zł.  Realizowano 

zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2001W Puczyce – 

Rusków – Hruszew w miejscowości Czuchów i Czuchów Pieńki”  Inwestycja została 

dofinansowana środkami Wspólnoty wsi Czuchów Pieńki w kwocie 8.000 zł. 
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Budowa chodnika w miejscowości Czuchów-Pieńki 

 

 

Drogi publiczne gminne plan wydatków ogółem wynosi 240.823,00  zł, wykonanie 240.820,43 zł. 

W roku 2019 zrealizowano zadania inwestycyjne pn: 

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostromęczyn od km 0+100 do km 1+030”. 

Inwestycja została dofinansowana środkami Wojewody Mazowieckiego w kwocie 115.831,30 zł,  

 

    

Przebudowa drogi gminnej w misiowości Ostromęczyn 
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Przebudowa drogi gminnej w misiowości Ostromęczyn 
 

Pozostała działalność udzielono dotacji dla Województwa Mazowieckiego w ramach projektu 

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji „(ASI) w kwocie 14.883,00 zł. Plan 

dotacji wynosił 15.026,48 zł. 
 

Urzędy Gmin za kwotę 5.153,70 zł zakupiono oprogramowanie komputerowe do kosztorysowania 

inwestycji.  
 

Ochotnicze straże pożarne zakupiono kocioł CO do remizy OSP w Lipnie. Wydatkowano na ten 

cel środki w kwocie 11.377,50 zł, przy założeniach planu 11.400 zł 
 

Szkoły podstawowe realizowano Mazowiecki Program dofinansowania pracowni informatycznych 

i językowych, w ramach którego dokonano modernizacji pracowni informatycznej w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Górkach. Koszt projektu 37.500,00 zł, w części, tj 26.250,00 zł 

dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

 
Pracownia informatyczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Górkach 
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Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan 45.000,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego w Górkach. 

Wykonanie 42.564,31 zł.  

 

 
Oświetlenie w miejscowości Górki 

 

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby realizowane są budowy świetlic wiejskich w: 

Ostromęczynie, Czuchowie-Pieńkach, Puczycach i Hruszniewie. Plan ogółem wynosi 125.000,00 

zł, wykonanie ogółem 124.648,92 zł., w tym na: 

-rozbudowę świetlicy wiejskiej w Hruszniewie, na plan 35.000 zł wydano 34.649,64 zł; 

inwestycja zakończona. 

 
Zakończona inwestycja- rozbudowy świetlicy w miejscowości Hruszniew 
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-budowę świetlicy  w Puczycach, na plan 43.839 zł wydano 43.839 zł; inwestycja w trakcie 

realizacji i przechodzi na rok następny. 

-modernizację świetlicy wiejskiej w Ostromęczynie, na plan 6.161 zł wydano 6.161 zł.  

-budowę świetlicy wiejskiej w Czuchowie Pieńkach na plan 40.000,00 zł  wydano 39.999,28 zł; 

inwestycja w trakcie realizacji i przechodzi na rok następny. 

 

 
 

 

 
Kolejny etap budowy świetlicy w miejscowości Cuchów-Pieńkach 
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Budowy świetlic wiejskich są finansowane środkami własnymi gminy. 

 

Kultura fizyczna - w roku 2019 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:  

- wybudowano place zabaw dla dzieci w miejscowościach: Górki, Lipno, Mężenin i Platerów. 

Łączny koszt budowy 99.000 zł.  

 

 
Plac zabaw w miejscowości Górki 

 

 
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Platerowie 
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Plac zabaw w miejscowości Mężenin 

 

 
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Lipnie 
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- przeprowadzono modernizację stadionu sportowego w Platerowie, koszt 137.150,01 zł. 

Plan tego działu ogółem 239.000,00 zł, wykonanie ogółem 236.150,01 zł 

 

 
Modernizacja stadionu sportowego w Platerowie 

 

 
Modernizacja stadionu sportowego w Platerowie 

 

Wszystkie zadania tego działu zostały dofinansowane środkami budżetu Województwa 

Mazowieckiego w kwocie łącznej 135.250 zł. W tym:  place zabaw dofinansowano po 10.000 zł 

każdy, modernizację stadionu w kwocie 95.250 zł. 
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      3. Realizacja Uchwał Rady Gminy Platerów 

3.1 Szczegółowy wykaz uchwał Rady Gminy Platerów podjętych w roku 2019  

w kadencji rady 2018-2023 i ich realizacja 

 

1. Nr V/29/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. Podjęte zmiany 

wprowadzono we wskazanych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu Gminy Platerów. 

2. Nr V/30/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2019. Podjęte zmiany 

wprowadzono we wskazanych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu Gminy Platerów. 

3. Nr V/31/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029. 

Wprowadzone zmiany będą obowiązywały w roku bieżącym i latach kolejnych. 

4. Nr V/32/2019 w sprawie uchwalenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Uchwała 

określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów 

inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz 

formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty. 

5. Nr V/33/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/23/03 Rady Gminy Platerów z dnia 27 lutego 

2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa. W załącznikach do statutu sołectw § 15 ust. 1 

otrzymał nowe brzmienie, mówiące o tym, że kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.  

6. Nr V/34/2019 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy 

Platerów. Zarządzone wybory zostały przeprowadzone w poszczególnych sołectwach Gminy 

Platerów od 22 stycznia do 28 stycznia br. 

7. Nr VI/35/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2019. Podjęte zmiany 

wprowadzono we wskazanych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu Gminy Platerów. 

8. Nr VI/36/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029. 

Wprowadzone zmiany będą obowiązywały w roku bieżącym i latach kolejnych. 

9. Nr VI/37/2019 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz 

sołecki w budżecie Gminy Platerów w roku 2020. Radni nie wyrazili zgody na wyodrębnienie  

w roku 2020 funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Platerów. 

10. Nr VI/38/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Wyrażono zgodę na 

sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w obrębie wsi Czuchów-Pieńki, oznaczonej numerem 

działki 1318 o pow. 0,1200 ha. 

11. Nr VI/39/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 

dłuższy niż 3 lata. Wyrażono zgodę na wydzierżawienie nieruchomości gminnej położonej  

w obrębie wsi Rusków, oznaczonej numerem działki 691 o pow. 1,3334 ha. 

12. Nr VI/40/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 

dłuższy niż 3 lata. Wyrażono zgodę na wydzierżawienie nieruchomości gminnej położonej  

w obrębie wsi Rusków, oznaczonej numerem działki 660/1 o pow. 1,7544 ha. 

13. Nr VI/41/2019 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2019 roku. Przyjęty program był realizowany  

w roku 2019. 

14. Nr VI/42/2019 w sprawie zmiany uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Platerów z dnia  

30 listopada 2018r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy 
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Platerów oraz określenia ich zadań. Wprowadzono zmiany w składach komisji stałych Rady Gminy 

w Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz w Komisji Budżetu i Finansów. 

15. Nr VI/43/2019 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Platerów do składu Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach. Na przedstawiciela Gminy 

Platerów wybrano radną Wojtczuk Edytę.  

16. Nr VII/44/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2019.  Uchwalone 

zmiany zostały wprowadzone we wskazanych działach, rozdziałach, paragrafach, budżetu Gminy 

Platerów w roku 2019. 

17. Nr VII/45/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029. 

Uchwalone zmiany obowiązywały w roku bieżącym i będą obowiązywać  latach następnych. 

18. Nr VII/46/2019 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów oraz warunków całkowitego 

zwolnienia z tej opłaty. Uchwała upoważnia organ prowadzący do pobrania opłaty w wysokości  

1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu w czasie 

przekraczającym 5 godzin dziennie. 

19. Nr VII/47/2019 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących  grupami obejmującymi 

dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w placówkach oświatowych, których organem 

prowadzącym jest Gmina Platerów. Ustalono 22-godzinny obowiązkowy tygodniowy wymiar 

godzin zajęć nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i innych placówkach przedszkolnych. 

20. Nr VII/48/2019  w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej 

im. Juliusza Słowackiego w Górkach działającej w ramach zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Górkach w samorządowe Przedszkole w Górkach. Z dniem 1 września 2019r. został 

przekształcony oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Górkach w Samorządowe 

Przedszkole w Górkach. 

21. Nr VII/49/2019 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół, których organem prowadzącym jest 

Gmina Platerów. Dyrektorom i wicedyrektorom szkół obniżono do 5 godzin tygodniowy wymiar 

godzin zajęć. 

22. Nr VII/50/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Platerów oraz określenia granic obwodów tych szkół. Uchwalony plan 

sieci szkół obowiązuje od dnia 1 września 2019r. 

23. Nr VII/51/2019 w sprawie „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 

pobierających naukę na terenie Gminy Platerów”. Przyjęty program pozwoli nagrodzić, promować  

i motywować uczniów uzdolnionych do dalszej aktywności. 

24. Nr VII/52/2019 w sprawie określenia warunków przyznania stypendiów dla uzdolnionych 

uczniów. Przyjęty Regulamin określa szczegółowe warunki przyznawania stypendium Wójta 

Gminy Platerów najbardziej uzdolnionym uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Platerów. 

25. Nr VII/53/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Platerów z dnia  

20 marca 2019r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Platerów do składu Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach. Uchwała została podjęta na 

wniosek nadzoru prawnego delegatury w Siedlcach. 
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26. Nr VII/54/2019 w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysów i rad sołeckich na 

terenie gminy Platerów. ustalono harmonogram ponownych wyborów sołtysów i rad sołeckich  

w trzech miejscowościach Gminy Platerów: Falatyczach, Mężeninie-Kolonii i Czuchowie-

Pieńkach. 

27. Nr VII/55/2019 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Platerów za rok 

2018. Przyjęta ocena została wykonana w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej  

i demograficznej. 

28. Nr VIII/56/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy platerów do Lokalnej 

Organizacji Turystycznej „LOT nad Bugiem”. Podjęta uchwała została przekazana zarządowi 

organizacji. 

29. Nr IX/57/2019 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Platerów. Uchwałę podjęto  

11 głosami „za” i 4 głosami „wstrzymującymi się”. 

30. Nr IX/58/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  

z wykonania budżetu Gminy Platerów za rok 2018. Uchwałę podjęto jednogłośnie.  

31. Nr IX/59/2019 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Platerów za rok 

2018. Uchwałę podjęto jednogłośnie.  

32. Nr IX/60/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2019.  Uchwalone zmiany 

zostały wprowadzone we wskazanych działach, rozdziałach, paragrafach, budżetu Gminy Platerów 

w roku 2019. 

33. Nr IX/61/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029. 

Uchwalone zmiany będą obowiązywały w roku bieżącym i latach następnych. 

34. Nr IX/62/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do 

sądów powszechnych.  

35. Nr IX/63/2019  w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie 

od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć w roku szkolnym 2019/2020. 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie w roku szkolnym 2019/2010 nie realizował 

obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć lekcyjnych. 

36. Nr IX/64/2019 w sprawie ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Platerów. Ustalono sieć publicznych 

przedszkoli i oddziałów przeszklonych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Platerów, która 

obowiązuje od dnia 1 września 2019r.  

37. Nr IX/65/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Zostanie dokonana 

sprzedaż działki oznaczonej numerem 1328/6 położonej w obrębie Czuchów-Pieńki o powierzchni 

ogólnej 0,0292 ha. 

38. Nr IX/66/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyrażono zgodę na zbycie 

nieruchomości oznaczonej numerem działki 85 o powierzchni 0,0300 ha, położonej w obrębie 

Nowodomki. 

39. Nr X/67/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2019. Uchwalone zmiany 

zostały wprowadzone we wskazanych działach, rozdziałach, paragrafach, budżetu Gminy Platerów 

w roku 2019. 

40. Nr X/68/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029. 

Uchwalone zmiany będą obowiązywały w roku bieżącym i latach następnych. 

41. Nr  X/69/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta wojewódzkiego Policji informacji  

o kandydatach na ławników. Uchwała została przekazana do Komendanta wojewódzkiego Policji  

w Radomiu w związku z potrzebą zasięgnięcia opinii o kandydacie na ławnika. 
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42. Nr  X/70/2019  w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów 

powszechnych. Uchwałą po opinii nadzoru prawnego w Siedlcach zostanie uchylona. Brak 

przesłanek prawnych do jej podjęcia. 

43. Nr X/71/2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku 

celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych 

rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Uchwała określa 

maksymalną wysokość kryterium dochodowego i jest realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Platerowie od 1 stycznia 2019r. 

44. Nr X/72/2019 w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Uchwała określa zasady zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem i jest stosowana od 1 stycznia 

2019r przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie. 

45. Nr X/73/2019 w sprawie  w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPMA.10.01.01-

14-b747/18  pt. „Kompetencje kluczowe szansą na lepszą przyszłość” realizowanego w ramach Osi 

priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci  

i młodzieży, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna – Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego. projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową  

w Platerowie. 

46. Nr XI/74/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy. Ustalone opłaty będą obowiązywała od dnia 1 października 2019r. 

47. Nr XI/75/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/70/2019 Rady Gminy Platerów z dnia  

23 lipca 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów 

powszechnych.  

48. Nr XII/76/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2019. Uchwalone zmiany 

zostały wprowadzone we wskazanych działach, rozdziałach, paragrafach budżetu Gminy Platerów 

w roku 2019. 

49. Nr XII/77/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029. 

Uchwalone zmiany będą obowiązywały w roku bieżącym i latach następnych. 

50. XII/78/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Platerów.  

51. Nr XIII/79/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2019. Uchwalone 

zmiany zostały wprowadzone we wskazanych działach, rozdziałach, paragrafach budżetu Gminy 

Platerów w roku 2019. 

52. Nr XIII/80/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029. 

Uchwalone zmiany będą obowiązywały w roku bieżącym i latach następnych. 

53. Nr XIII/81/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 

od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wynagrodzenia za 

inkaso. Ustalono wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% pobranej sumy, płatne po każdej racie 

podatkowej sołtysom wyznaczonym na inkasentów. 

54. Nr  XIII/82/2019 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnej 

ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przyjęto bonifikatę  

w wysokości  3% od ceny sprzedawanej nieruchomości. 

55. Nr XIII/83/2019 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stopy procentowej przy rozkładaniu na 

raty ceny sprzedaży nieruchomości gminnej, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym lub w drodze 

rokowań zgodnie z art. 70 ust. 2 ust. 3 i ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przyjęto 

stopę procentową w wysokości  5% w stosunku rocznym, przy rozkładaniu na raty ceny sprzedaży 

nieruchomości gminnej, położonej we wsi Ostromęczyn. 
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56. Nr XIII/84/2019 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, 

przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok. Uchwała została podjęta  

z naruszeniem prawa, w związku z powyższym jej uchylenie nastąpiło na XIV sesji Rady Gminy 

Platerów. 

57. Nr XIII/85/2019 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości i zwolnień w tym podatku. Przyjęte stawki podatku od nieruchomości będą 

obowiązywały w roku 2020. 

58. Nr XIII/86/2019 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku 

od środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień 

w tym podatku. Przyjęte stawki podatku od środków transportowych będą obowiązywały w roku 

2020. 

59. Nr XIII/87/2019 w sparwei wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach. Wybrano 

jednego ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach, Wydziału Karnego. 

60. Nr XIV/88/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2019. Uchwalone 

zmiany zostały wprowadzone we wskazanych działach, rozdziałach, paragrafach budżetu Gminy 

Platerów w roku 2019. 

61. Nr XIV/89/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/84/2019 rady Gminy w Platerowie  

z dnia 30 października 2019r.  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok. Uchylenie uchwały podjętej z naruszeniem 

prawa, pozwoliło na ponowne uchwalenie poprzez uchwałę stawek podatku rolnego. 

62. Nr XIV/90/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień 

w tym podatku. Przyjęte stawki podatku od nieruchomości obowiązują w roku 2020. 

63. Nr XIV/91/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na 2020 rok. Przyjęta stawka podatku rolnego obowiązują od dnia  

1 stycznia 2020r. 

64. Nr XIV/92/2019 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. Uchwałę 

przekazano osobie wnoszącej petycje oraz podano do publicznej wiadomości. 

65. Nr XV/93/2019 w  sprawie zmian w budżecie Gminy Platerów w roku 2019 – uchwalone 

zmiany zostały wprowadzone we wskazanych działach, rozdziałach, paragrafach, budżetu Gminy 

Platerów w roku 2019. 

66. Nr XV/94/2019 w sprawie budżetu Gminy Platerów na rok 2020. Podjęta uchwała  jest 

realizowana w roku 2020.  

67. Nr XV/95/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029. Uchwała jest 

realizowana w roku 2020 i będzie realizowana w latach następnych. 

68. Nr XV/96/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Platerów na rok 2020. Program jest realizowany w roku 2020 

przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

69. Nr XV/97/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

w Gminie Platerów na rok 2020. Program jest realizowany w roku 2020 przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

70. Nr XV/98/2019 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Podjętą uchwałę 

realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie. 
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71. Nr XV/99/2019 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. Uchwałę 

przekazano osobie wnoszącej petycje oraz podano do publicznej wiadomości. 

72. Nr XV/100/2019 w sparwei pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność 

Wójta Gminy Platerów. Radni uznali, że zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 

(Dz.U. z 2002r., Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz 

adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. 

73. Nr XV/101/2019 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości. Wyrażono zgodę na 

darowiznę nieruchomości gminnej w obrębie wsi Czuchów z przeznaczeniem na rzecz Koła 

Gospodyń Wiejskich w Czuchowie. 

74. Nr XV/102/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyrażono zgodę na zbycie 

nieruchomości w obrębie wsi Nowodomki oznaczonej numerem działki 54 o powierzchni 0,0200 

ha. 

75. Nr XVI/103/2019 w  sprawie zmian w budżecie Gminy Platerów w roku 2019 – uchwalone 

zmiany zostały wprowadzone we wskazanych działach, rozdziałach, paragrafach, budżetu Gminy 

Platerów w roku 2019. 

76. Nr XVI/104/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.  

Uchwalone zmiany obowiązywały w roku 2019 oraz będą obowiązywały w latach następnych. 

 

4. Część analityczna 

4.1 Infrastruktura techniczna 

 

Komunikacja drogowa na terenie Gminy Platerów przedstawia się następująco:

1 odcinek drogi krajowej przebiegającej przez Gminę Platerów: nr. 19 łączącej przejścia 

graniczne Barwinek – Kuźnica Białostocka od granicy gminy w miejscowości Puczyce do 

granicy gminy w miejscowości Kamianka;

14 - stu drogach powiatowych;

oraz publicznych drogach gminnych o łącznej długości 117,990 km, z czego ok. 15 km 

posiada nawierzchnię bitumiczną. Kolejną część dróg stanowią drogi o nawierzchni twardej 

– betonowej ok. 5 km, natomiast pozostała część licząca ok. 98 km to drogi o nawierzchni 

gruntowej wzmocnionej żużlem lub zbudowanej z gruntu rodzimego (naturalne) 

W przyszłości planowana jest dalsza budowa, a przede wszystkim modernizacja istniejącej sieci 

drogowej, wliczając w to również częściowy udział na rzecz modernizacji dróg powiatowych 

przebiegających przez grancie terytorialne Gminy Platerów. Spośród wielu potrzeb na terenie 

gminy jedną z ważniejszych są remonty dróg lokalnych oraz dróg dojazdowych do pól. Wiele z nich 

zostało aktualnie wyremontowanych jednak do remontu czekają kolejne drogi. Przez teren Gminy 

przebiega również linia kolejowa PKP (nr 31) relacji Siedlce – Siemianówka, przy której na terenie 

gminy funkcjonuje jeden przystanek osobowy (stacja Platerów) z nieczynną od kilku lat 

poczekalnią. W ostatnim czasie linia ponownie zyskała na popularności i kierowane nią jest coraz 

więcej składów pociągów zarówno osobowych jak i towarowych. Gmina jest całkowicie 

zwodociągowana oraz 12 z 23 wsi posiada podłączenie do sieci kanalizacyjnej. W zabudowie 

rozproszonej na terenie gminy zainstalowanych jest z udziałem środków unijnych 160 
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przydomowych oczyszczalni ścieków. Posesje na terenie gminy w energię elektryczną zasila PGE 

DYSTRYBUCJA S.A. W przyszłych latach planowana jest również rozbudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Falatycze z włączeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków  

w Hruszniewie oraz w miejscowości Mężenin wraz z budową oczyszczalni ścieków. 

 

4.1 Edukacja  

 

Finansowanie prowadzonych przez gminę szkół i placówek oświatowych to jedno  

z najważniejszych zadań. Gmina Platerów podobnie jak inne gminy w Polsce ponosi    znaczny 

wysiłek 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 4 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. Subwencja oświatowa w Gminie Platerów kształtuje się na poziomie 3.860.770,00 

złotych i jest to kwota nie wystarczająca na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania, 

dlatego też z gminnego budżetu w 2019 r. dodatkowo przeznaczono kwotę 3.141.594,11 złotych. 

Finansowanie zadań oświatowych w 2019 roku przedstawia tabela nr 6: 

Tabela nr 6. Finansowanie zdań oświatowych w roku 2019 

Dochody na realizację zadań oświatowych Wydatki na realizację zadań oświatowych 

Wyszczególnienie Kwota w zł Wyszczególnienie Kwota w zł 

Subwencja oświatowa 3.860.770,00 Koszty utrzymania placówek 

szkolnych w gminie 

6.665.994,94 

Dotacje celowe 661.373,03 Dotacja podmiotowa dla 

Niepublicznej Szkoły w 

Ruskowie 

372.908,00 

Wpływy z innych gmin na 

przedszkola 

17.994,98 Koszty dowozu uczniów do 

szkół 

320.424,64 

Wpływy z opłat za przedszkola 35.601,22 Koszty wspólnej obsługi 

księgowej szkół 

177.980,04 

Wpływy z opłat za wyżywienie 

uczniów 

160.767,00 Utrzymanie świetlic szkolnych 298.792,72 

Środki własne gminy 3.141.594,11 Stypendia dla uczniów 42.000,00 

Dochody ogółem: 7.878.100,34 Wydatki ogółem: 7.878.100,34 

 

Szczegółowa informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/ 2019 

została przedstawiona w dalszej części tego rozdziału. 

 

W tabeli 7 przedstawiono liczbę placówek oświatowych funkcjonujących w Gminie Platerów  

w roku szkolnym 2018/2019: 
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Tabela nr 7. Liczba placówek oświatowych na terenie Gminy Platerów 

l.p. nazwa placówki organizacja kadra kierownicza 

1 Zespół Szkolno- 

Przedszkolny  

w Górkach  

 

 Szkoła Podstawowa  

im. J. Słowackiego w Górkach  

 Przedszkole Samorządowe  

w Ruskowie - 1 oddział 

 Samorządowe Przedszkole w Górkach – 3 

oddziały                           

Dyrektor                          

mgr Grażyna Latus 

Wicedyrektor              
mgr Katarzyna Wojnicz 

2 Zespół Placówek 

Oświatowych  

w Platerowie 

 Przedszkole Samorządowe  

w Platerowie - 3 oddziały 
 Szkoła Podstawowa  

im. J. Korczaka w Platerowie 

Dyrektor                         

mgr Maria Daszko            
Wicedyrektor                 
mgr Grzegorz Szymanek 

4 Szkoła Podstawowa  

w Lipnie 

 szkoła podstawowa  

z oddziałem przedszkolnym 

Dyrektor                         
mgr Beata Cieciera 

 

Gmina Platerów jest organem rejestrującym dla Szkoły Podstawowej w Ruskowie, której organem 

prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ruskowa. Jest to szkoła niepubliczna. 
 

Organizacja pracy szkół i przedszkoli opiera się na arkuszach organizacji, które po uzyskaniu opinii organu 

nadzoru pedagogicznego (Mazowiecki Kurator Oświaty) są  zatwierdzane przez organ prowadzący – Wójta 

Gminy Platerów. Szkoły realizują podstawę programową kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne i zajęcia dodatkowe, zgodnie z obowiązującymi ramowymi planami nauczania.  

 

Liczbę uczniów w roku szkolnym 2018/2019 w poszczególnych placówkach przedstawiono w 

tabeli 8.                                  
 

Tabela nr 8. Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 w poszczególnych placówkach 

lp. placówka  dzieci poniżej 

klasy “0” 
klasa “0” uczniowie 

szkoły 

podstawowej 

uczniowie 

gimnazjum 
razem 

1 ZSP Górki 62 22 156 13 253 

2 ZPO Platerów 54 15 122 15 206 

3 SP Lipno 0 10 37 - 47 

4 Niepubliczna  

SP Rusków 

- - 37 - 37 

razem 116 47 352 28 543 

(w r. szk. 2017/2018) 146 318 87 551 

Źródło:  SIO wg stanu na dzień 30 września 2018r. 

 

W tabeli 9 przedstawiono liczbę etatów pedagogicznych w poszczególnych placówkach 

oświatowych Gminy Platerów. 
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Tabela nr 9. Liczba etatów pedagogicznych w poszczególnych placówkach                                                 

lp. placówka Nauczyciele 

pełnozatrudnieni 
Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym 

wymiarze 
Razem etatów 

(liczba osób) łączny wymiar 

1 ZSP Górki 28 5 2,09 30,09 

2 ZPO Platerów 24 2 0,83 24,83 

3 SP Lipno 10 8 3,62 13,62 

4 Niepubliczna 

SP Rusków 

4 7 2,89 6,89 

razem 66 22 9,43 75,43 

Źródło:  SIO wg stanu na dzień 30 września 2018r. 

 

Tabela 10 zawiera informację dotyczącą stopni awansu zawodowego nauczycieli pracujących  

w placówkach oświatowych na trenie Gminy Platerów. 
 

Tabela nr 10. Nauczyciele według stopni awansu zawodowego (w przeliczeniu na etaty):                                      

lp. placówka  bez stopnia stażyści kontrakt. mianow. dyplomow. razem 

1 ZSP Górki 0 2 5,0 5,0 18,09 30,09 

2 ZPO Platerów 0 0 4,83 8,00 12,00 24,83 

3 SP Lipno 0 0,42 2,59 4,72 5,89 13,62 

4 Niep SP Rusków 0 0 0 2,21 4,68 6,89 

razem  0 2,42 12,42 19,93 40,66 75,43 

Źródło:  SIO wg stanu na dzień 30 września 2018r. 

 

Inne rodzaje prowadzonych zajęć dodatkowych w szkołach, nie wynikające z ramowych planów 

nauczania zostały przedstawione w tabeli 11. 

 

Tabela nr 11. Rodzaje zajęć dodatkowych w szkołach 

lp. placówka rodzaj zajęć liczba godzin 

1 ZSP Górki biblioteka szkolna 15 godz. 

świetlica szkolna (146 ucz., 4 grupy) 52 godz. 

pedagog szkolny (23 ucz.) 22 godz. 

logopeda (22 ucz.) 11 godz. 

indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (1 ucz.) 10 godz. 

zajęcia rewalidacyjne (4 ucz.) 8 godz. 

nauczanie indywidualne (1 ucz.) 8 godz. 

  nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej (1 ucz.) 21 godz. 

2 ZPO Platerów biblioteka szkolna 15 godz. 

świetlica szkolna (60 ucz., 2 grupy) 20 godz. 

zajęcia rewalidacyjne (2 ucz.) 4 godz. 
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logopeda  (22 ucz.) 11 godz. 

psycholog szkolny (17 ucz.) 22 godz. 

nauczyciel wspomagający w przedszkolu (1 dz.) 25 godz. 

3 SP Lipno biblioteka szkolna 6 godz. 

świetlica szkolna (17 ucz., 2 grupy) 7 godz. 

logopeda (13 ucz.) 11 godz.  

nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej (2 ucz.) 25 godz. 

zajęcia rewalidacyjne (2 ucz.) 4 godz. 

Źródło: arkusze organizacji na rok szkolny 2018/2019 oraz informacja Dyrektorów szkół 

 

Wykaz pracowników obsługi oraz administracji w poszczególnych placówkach oświatowych na 

terenie gminy Platerów przedstawiono  tabeli 12.  

 
Tabela nr 12. Pracownicy obsługi i administracji szkół                                                                                          

lp szkoła Liczba etatów Liczba osób 

1 ZSP Górki 11,5 13 

2 ZPO Platerów 10,5 11 

3 SP Lipno 2,75 4 

razem 24,75 28 

Źródło:  SIO wg stanu na dzień 30 września 2018r. 
 

Uczniom klas I-IV a także dzieciom 5 i 6-letnim w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach 

mieszkającym dalej niż 3 km od szkoły obwodowej ( lub najbliższego przedszkola) oraz uczniom 

klas V-VIII (i uczniom gimnazjum) mieszkającym powyżej 4 km od szkoły, gmina zapewnia 

bezpłatny dojazd do szkoły.  

Uczniom korzystającym z komunikacji publicznej pokrywane są koszty zakupu biletów 

miesięcznych – trasa Falatycze - Górki. Pozostali dojeżdżają dwoma autobusami szkolnymi. 

Gmina zatrudnia dwóch kierowców oraz dwie opiekunki, sprawujące w autobusach nadzór nad 

dowożonymi dziećmi. 
 

Liczbę uczniów dojeżdżających do trzech placówek oświatowych na terenie Gminy Platerów 

przedstawiono w tabeli 13. 
 

Tabela nr 13. Liczba uczniów dojeżdżających (łącznie z dziećmi 5 i 6-letnimi w przedszkolach  

i oddziałach przedszkolnych)  
 

lp. placówka liczba uczniów dojeżdżających w obwodzie 

szkoły 

spoza obwodu szkoły 

1 SP Lipno 15 0 

2 ZPO Platerów 29 36 

3 ZSP Górki 180 autobusem szkolnym + 31 PKS 0 

razem  255 36 

Źródło: Informacje od  Dyrektorów szkół 
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Ponadto gmina pokrywała koszty dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym, realizującym 

obowiązek szkolny w placówkach poza gminą. Były to ośrodki w Warszawie i Łosicach. 

Dowożeniem objęci byli także uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do szkół na terenie naszej 

gminy. Gmina umożliwiała także dowiezienie niepełnosprawnych uczniów np. do lekarza, poradni 

p-p i in. 
 
W przypadku wyjazdów na wycieczki szkolne, koszty przejazdu szkoły pokrywały z wpłat 

rodziców lub środków pozyskanych z innych źródeł, np. w ramach projektów, programów lub od 

sponsorów. 
 
Koszty organizacji dowożenia uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wyniosły 306.375,33 zł  

(w tym wynagrodzenia kierowców i opiekunów na trasie dojazdu, zakup paliwa, ubezpieczenia, 

przeglądy i naprawy, telefony kierowców itd., koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych). 
 

Wszystkie placówki zapewniają uczniom możliwość korzystania z dożywiania.  

Ze środków własnych gminy zatrudnieni są w szkołach pracownicy kuchni i stołówek (kucharki, 

pomoce kuchenne i intendentki). W każdej placówce funkcjonuje kuchnia z zapleczem.  

W ZPO Platerów działają dwie oddzielne kuchnie (w „dużej” szkole oraz w budynku przedszkola). 

Dzieci z Przedszkola w Ruskowie korzystają z posiłków przygotowywanych przez kuchnię 

działającą przy Niepublicznej Szkole w Ruskowie.   

Koszty zakupu produktów spożywczych – tzw. „wsad do kotła” pokrywają rodzice. Pozostałe 

koszty (wynagrodzenia pracowników kuchni, woda, gaz, energia, zakup wyposażenia kuchni  

i stołówek itd.) to środki organu prowadzącego.  

Żadna z placówek nie korzysta z firm zewnętrznych (catering), dlatego koszt ponoszony przez 

rodziców jest tak niski. Szkoły same kalkulują ceny posiłków, które oczywiście zależą od 

zaplanowanego menu oraz cen produktów. 

 

Informację na temat uczniów korzystających z dożywiania w poszczególnych placówkach 

przedstawiono w tabeli 14. 

 

Tabela nr 14. Uczniowie korzystający z dożywiania w poszczególnych placówkach 

lp. placówka liczba 

uczniów 

ogółem 

liczba uczniów 

korzystających 

w tym 

dofinansowanie  

z GOPS 

rodzaj posiłku średni koszt 

1 ZS-P Górki 253 217 52 niepełny obiad 2,50zł 

2 ZPO Platerów 210 177 23 przedszkole – śniadanie 

oraz pełny obiad, 

szkoła – niepełny obiad 

5,00zł 

 

3,00zł 

3 SP Lipno 47 42 19 niepełny obiad 2,50zł 

 razem 510 436 (85,49% 

ogółu uczniów) 
94 (18,43% 

korzystających  

z dożywiania) 

  

Źródło: Informacje od  Dyrektorów szkół 

 

Dofinansowanie przekazane szkołom z GOPS w Platerowie pochodzi z dotacji w ramach programu 

„Posiłek w szkole i w domu” (80%). Wkład własny gminy wynosi 20%. 
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Budynki szkolne oraz ich otoczenie są właściwie utrzymane, czyste i estetyczne. We wszystkich 

szkołach zatrudnia się pracowników obsługi (konserwatorzy, woźne, sprzątaczki), którzy dbają  

o porządek w budynkach szkolnych i ich otoczeniu. Dyrektorzy dokonują bieżących przeglądów 

warunków pracy w szkołach. Przeprowadzane są także terminowe przeglądy sprawności instalacji 

(elektryczne, gazowe, dymowe, wentylacyjne, odgromowe, itp.).  

 

Na bieżąco, w miarę potrzeb przeprowadzane są niezbędne prace remontowe, naprawcze i in. 

(zwykle „większe” prace odbywają się w okresie wakacji lub ferii zimowych w taki sposób, by nie 

utrudniać bieżącego funkcjonowania placówek).  

 

Szkoły posiadają tereny wykorzystywane do rekreacji uczniów oraz boiska wielofunkcyjne.  

 

W trakcie roku szkolnego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, Gmina 

Platerów otrzymała wsparcie na budowę placów zabaw w Lipnie, Górkach i w Platerowie.  

 

Szkoły posiadają niezbędne wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, wyposażenie jest 

sukcesywnie uzupełniane ze środków budżetowych oraz dodatkowo pozyskiwanych w ramach 

realizowanych projektów i programów.  

 

Baza szkolna wymaga ciągłego unowocześniania i stałej modernizacji.  

 

W ramach posiadanych środków oraz dzięki złożonym wnioskom zakupiono m.in. 7 laptopów dla 

szkoły w Górkach, do szkoły w Platerowie zakupiono 3 zestawy nagłośnieniowe, monitor 

dotykowy oraz 2 zestawy interaktywne (tablice z projektorem ultrakrótkoogniskowym). Wszystkie 

biblioteki szkolne wzbogacono o nowości wydawnicze, zakupiono pomoce dydaktyczne i zabawki 

do oddziału przedszkolnego w Lipnie. 

 

Dokończono prace związane z przebudową i adaptacją części budynku szkolnego w Górkach  

z przeznaczeniem na Samorządowe Przedszkole w Górkach. Po zakończeniu prac pomieszczenia 

uzyskały pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej. 

 

W trakcie roku szkolnego złożono wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej  

z 0,4% rezerwy w 2019 r. z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne 

do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkole w Lipnie.  

 

W trakcie roku szkolnego gmina ubiegała się o dofinansowanie na doposażenie obecnie 

funkcjonujących stołówek szkolnych (kuchni i jadalni) w ramach modułu 3 Rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu”. 

 

We wszystkich szkołach rozpoczęto przygotowania do podłączenia do szybkiego Internetu,  

a następnie do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). 

 

Wszystkie placówki oświatowe są zobowiązane respektować zalecenia zawarte w orzeczeniach  

o potrzebie kształcenia specjalnego, jakie wydawane są uczniom przez poradnie psychologiczno-

pedagogiczne. W przypadku uczniów uczęszczających do szkół na naszym terenie jest to przede 

wszystkim Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łosicach.  

Orzeczenie zawiera m.in. informacje o rodzaju niepełnosprawności, określa czas na jaki zostało 

wydane, diagnozę potrzeb i możliwości dziecka, zalecenia co do pracy z dzieckiem (m.in. w jakiej 

szkole może przebiegać kształcenie dziecka, jaką formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

należy objąć dziecko, jak dostosować metody i formy pracy z dzieckiem, jaką pomocą 
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psychologiczno-pedagogiczną objąć rodziców i jak z nimi współpracować dla dobra dziecka, jakie 

możliwości dziecka usprawniać, rozwijać i doskonalić by niwelować i rekompensować deficyty 

rozwojowe). 

 

W przedszkolach, szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych na terenie gminy w ciągu roku 

szkolnego 2018/2019 pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie orzeczeń wydanych 

przez Poradnię P-P było objętych łącznie 11 uczniów, w tym dla jednego uczniów prowadzone były 

indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze. Rodzaj i forma prowadzonych zajęć wynika  

z zaleceń zawartych w orzeczeniach. 

  

Gmina zatrudnia logopedę, psychologa, pedagoga oraz nauczycieli wspomagających. 

Wielu nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje do pracy z uczniami z niepełnosprawnością 

intelektualną. Uczestniczą także w wielu warsztatach i kursach dotyczących różnego rodzaju form 

wspierania rozwoju uczniów objętych kształceniem specjalnym. 

 

Uczniowie objęci kształceniem specjalnym mają możliwość korzystania z dostosowanych do ich 

niepełnosprawności arkuszy egzaminacyjnych. 

 

Ponadto wielu uczniów korzysta w naszych szkołach ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego 

na podstawie wydanych przez P P-P opinii.  

Najczęściej do szkół trafiają opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

Rodzice uczniów realizujących kształcenie w specjalnych ośrodkach poza gminą mogą ubiegać się 

o refundację kosztów dowożenia dzieci do szkoły. 

 

W subwencji oświatowej wyodrębnione są środki na kształcenie uczniów niepełnosprawnych  

w szkołach i przedszkolach na terenie gminy. 

 

W roku szk. 2018/ 2019 wykonano w szkołach prace remontowe m.in.: 

 

ZSP Górki 

 dokończono prace związane z adaptacją części budynku szkolnego z przeznaczeniem na 

przedszkole (przeważającą część prac budowlanych wykonywali pracownicy szkoły  

i pracownicy gminy) 

 wykonane zostały schody ewakuacyjne w części budynku przeznaczonej na przedszkole 

 zmieniono lokalizację gabinetu pedagoga i logopedy 

 uszczelniono okna na sali gimnastycznej  

 zakupiono leżaki do przedszkola 

 

ZPO Platerów 
wykonywano bieżące naprawy oraz remonty, w tym: 

 remont obiektów na placu zabaw w przedszkolu 

 urządzenie ścieżki sensorycznej przy przedszkolu 

 remont budynku gospodarczego przy szkole 

 remont parkietu na sali gimnastycznej w szkole 

 remont korytarza szkolnego 

 wymiana blatów ławek w sali nr 14 

 zakup i montaż szafek dla uczniów w szkole 
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SP  Lipno 

 na bieżąco usuwano uszkodzenia i usterki  

 

Szczegółowe koszty prowadzenia szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 

przedstawiono w tabeli nr 15. 

 

Tabela nr 15. Koszty prowadzenia szkół i placówek w roku szkolnym 2018/2019 

 
lp. 

 
placówka 

 
IX-XII 2018 

 
I-VIII 2019 

razem  
w roku szkolnym 

w tym zadania własne 

gminy 

1 ZS-P Górki 
 

864.037,07 2.037.078,36 2.901.115,43 1.017.936,38 

2 ZPO Platerów 

 
762.122,53 1.700.614,15 2.462.736,68 1.135840,97 

3 SP Lipno 
 

352.302,69 784.673,96 1.136.976,65 342.764,29 

 
razem koszty 

1.978.462,29 4.522.366,47 6.500.828,76 2.496.541,64 

 
subwencja 

1.220.374,00 2.567.637,00 3.788.011,00  

 

Do zadań własnych gminy należy doliczyć wymienione wcześniej koszty dowożenia uczniów  

w wysokości 306.375,33 zł, co razem z kosztami zadań własnych wymienionych w powyższej 

tabeli –  2.496.541,64 zł, daje roczną kwotę  2.802.916,97 zł. 

 

Należy podkreślić, że na realizację zadań własnych, tu : m.in. utrzymanie budynków szkół  

i przedszkoli, koszty zatrudnienia pracowników obsługi szkół i przedszkoli, wynagrodzenia 

nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dowożenie ) gmina nie otrzymuje subwencji 

oświatowej.  

 

Gminy otrzymują dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.  

Gmina Platerów na rok szkolny otrzymała dotację w łącznej wysokości 159.299,00 zł . 

 

W ramach rozliczeń finansowych między jednostkami samorządu terytorialnego, gminy pokrywają 

koszty wychowania przedszkolnego za dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające 

do przedszkoli na terenie innych gmin.  

Gmina Platerów w ciągu roku szkolnego 2018/2019 z tego tytułu poniosła koszt 73.114,26 zł.  

Jednocześnie na konto gminy wpłynęła kwota 16.593,54 zł. 

W roku szkolnym 2018/2019 z uiszczanej przez rodziców opłaty za przedszkole wpłynęła 

łącznie kwota  23.646,00 zł. 
 

Otrzymane kwoty dotacji celowych i z programów rządowych, które Gmina Platerów realizowała w 

trakcie roku szkolnego 2018/2019 zostały przestawione w tabeli 16.  
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Tabela nr 16. Kwoty dotacji celowych i z programów rządowych, które Gmina Platerów 

realizowała w trakcie roku szkolnego 2018/2019 

lp. dotacja/ program Kwota  

1 Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki  

i materiały ćwiczeniowe  

 

razem : 51.229,00 zł 

2 Dotacja celowa “Pomoc materialna dla uczniów” Stypendia szkolne: 

             31.255,00 zł   dotacja  

                3.473,00 zł   środki własne 

Łącznie: 34.728,00 zł    (90 ucz.) 

 

Zasiłki szkolne: 

   1.600,00 zł   dotacja  

      178,00 zł   środki własne  

Łącznie : 1.788,00 zł (4 ucz.) 

razem : 36.506,00 zł. 

3 Dotacja na dofinansowanie zadań  

z zakresu wychowania przedszkolnego    

IX-XII 2018r. – 46.123,00 zł 

    I-VIII 2019r. -  113.176,00 zł 

   razem: 159.299,00 zł 

4 Wieloletni program rządowy „Niepodległa” dotacja 10.000,00 zł 

środki własne 2.500,00 zł 

razem: 12.500,00 zł 

5 Dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa (zakup książek niebędących 

podręcznikami do bibliotek szkolnych) 

SP Lipno – 2.480zł + 620 = 3.100 zł 

SP Górki – 12.000zł + 3.000 = 15.000 zł 

SP Platerów – 4.000zł + 1.000 = 5.000 zł  

 

Razem :  18.480 zł – dotacja 

              + 4.620 zł – wkład własny 

             = 23.100,00 zł 

6 Dotacja w ramach Programu „Aktywna tablica” 14.000 zł -  dotacja 

3.500 zł - wkład własny 

Razem : 17.500,00 zł 

razem 300.134,00 zł   

Poniżej w tabeli 17 zostały przedstawione wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 

2018/2019 w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów: 
 

Tabela nr 17. Średnie wyniki procentowe zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego (dla arkusza 

standardowego)  

gimnazjum GH-P GH-H GM-M GM-P GA-P GA-R GR-P GR-R 

GÓRKI 62 66 49 48 57 39   

PLATERÓW 57 59 34 43 70 48 54  

gmina * 55 55 33 43 50 30 54  

pow. łosicki  63 55 48 51 59 41 62 31 

woj. mazowieckie 66 62 47 52 73 58 59 50 
*) Na średni wynik gminy podawany przez OKE w Warszawie mają także wpływ wyniki uczniów w MOW w Czuchowie Pieńki 

Źródło: Informacja z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie oraz od Dyrektorów szkół 
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Natomiast średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty (dla arkusza standardowego) przedstawiono w 

tabeli 18. 
 

Tabela nr 18. Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty (dla arkusza standardowego) 

szkoła podstawowa jęz. polski matematyka jęz. angielski jęz. rosyjski 
GÓRKI 65% 43% 42% 77% 
PLATERÓW 74% 32% 45%  

LIPNO 54% 50% 34%  

 

gmina * 

 

55% 

 

31% 

 

36% 

 

77% 
powiat łosicki 61% 40% 46% 45% 
woj. mazowieckie 67% 50% 64% 45% 

*) Na średni wynik gminy podawany przez OKE w Warszawie mają także wpływ wyniki uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej w 

Ruskowie oraz MOW w Czuchowie Pieńki 

Źródło: Informacja z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie oraz od Dyrektorów szkół 

 

Podane wyżej wyniki to jedynie informacyjne zestawienie średnich procentowych, co nie jest 

obrazem osiągnięć uczniów i nie można ich odczytywać jako rzeczywistego wyniku pracy szkoły. 

Dane te powinny być czytane łącznie z analizą wielu złożonych czynników mających istotny 

wpływ na poziom osiągnięć uczniów, w tym m.in.: 

 czynników indywidualnych: uzdolnienia i możliwości uczniów, aspiracje i motywacja 

uczniów i rodziców, frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych, aktywność szkolna 

uczniów, świadome    korzystanie uczniów z zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez 

szkołę, czas poświęcany na  naukę  

 czynników środowiskowych : sytuacja rodzinna uczniów, wykształcenie rodziców, status 

materialny rodzin, stosunek rodziców do obowiązków szkolnych, dostęp do kultury oraz 

różnorodnych źródeł informacji 

 czynników szkolnych: zasoby kadrowe szkoły, warunki finansowe szkoły, zmiany 

nauczycieli,   doświadczenie zawodowe nauczycieli, baza szkolna, i in.  

 

Obok wyników egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego, o jakości pracy szkół świadczą 

także wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, kontynuacja nauki w szkole wyższego typu, udział  

w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych rozwijających ich możliwości, 

predyspozycje i zainteresowania, także udział w zawodach sportowych, zwłaszcza na szczeblu 

gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 po raz pierwszy w ramach „Programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Platerów” przyznano 

jednorazowe stypendia dla 16 uczniów, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce, wzorową 

ocenę z zachowania, z egzaminu końcowego przeprowadzonego przez OKE uzyskali wysoki wynik 

lub legitymują się indywidualnymi osiągnięciami na szczeblu co najmniej powiatowym. 

Stypendium otrzymała 1 uczennica Szkoły Podstawowej w Lipnie, 3 uczniów Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej w Ruskowie, 2 uczniów Szkoły Podstawowej w Platerowie, 6 uczniów Szkoły 

Podstawowej w Górkach, 2 uczniów Publicznego Gimnazjum w Górkach oraz 2 uczniów 

Publicznego Gimnazjum w Platerowie. 

 

W r. szk. 2018/2019 po raz pierwszy odbył się egzamin ósmoklasisty dla uczniów kończących 

szkołę podstawową. Zgodnie ze zmianami w systemie oświaty, wraz z likwidacją gimnazjów, po raz 

ostatni przeprowadzono egzamin gimnazjalny. 
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Wyniki klasyfikacji i promocji w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach, których organem 

prowadzącym jest Gmina Platerów, przedstawiono w tabeli 19. 

 

Tabela nr 19. Wyniki klasyfikacji i promocji w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach w gminie 

placówka liczba uczniów 

klasyfikowanych 

liczba uczniów 

promowanych 

liczba uczniów, którzy 

nie otrzymali promocji/ 

nie ukończyli szkoły 

liczba 

absolwentów 

Liczba 

uczniów 

ogółem 

SP Górki 156 141 1 14 156 

Gimnazjum 

Górki 

13 nie dotyczy 0 13 13 

SP Platerów 122 109 0 13 122 

Gimnazjum 

Platerów 

15 nie dotyczy 1 14 15 

SP Lipno 37 33 1 3 37 
Źródło: Informacja od  Dyrektorów szkół 

 

 

Wyniki rekrutacji do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych na rok 2019/2020 przedstawiono w 

tabeli 20. 

 
Tabela nr 20. Wyniki rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 

2019/2020 

 Górki Plateró

w 

Lipno Rusków  razem 

Liczba zapewnionych miejsc 75 75 25 25 200 

Liczba zgłoszeń z terenu Gminy 

Platerów 

63 69 7 17 155 

Liczba dzieci przyjętych z terenu 

Gminy Platerów 

63 69 7 17 155 

Liczba dzieci nieprzyjętych z terenu 

naszej gminy 

0 0 0 0 0 

Liczba dzieci przyjętych, 

zamieszkałych poza terenem Gminy 

Platerów  

4 0 1 0 4 

Liczba miejsc wolnych 8 6 17 8 41 
Źródło: Informacja od  Dyrektorów szkół 

 

Natomiast wyniki rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej na rok 2019/ 2020 przedstawiono  

w tabeli 21. 

 

Tabela nr 21. Wyniki rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej na rok 2019/ 2020 

 Górki Platerów Lipno razem 

Liczba zapewnionych miejsc 25 25 25 75 

Liczba dzieci przyjętych zamieszkałych w 

obwodzie szkoły 

20 10 4 34 

Liczba dzieci przyjętych zamieszkałych poza 

obwodem szkoły (z obwodu jakiej szkoły) 

1 Sarnaki 

1 Łosice 
4 

Lipno, 

Górki 

0 6 

Liczba miejsc wolnych 3 11 21 35 

Źródło: Informacja od  Dyrektorów szkół 
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Gmina Platerów przekazuje w miesięcznych ratach w formie dotacji, należną Niepublicznej Szkole 

Podstawowej w Ruskowie subwencję oświatową, naliczoną zgodnie z kalkulacją subwencji dla 

Gminy Platerów z uwzględnieniem liczby uczniów tej szkoły.  

W okresie IX-XII 2018r. przekazano łącznie 127.960 zł, natomiast w okresie I-VIII 2019r. 

255.920 zł . W całym roku szkolnym przekazano kwotę : 383.880 zł. 
Szkoła funkcjonuje w jednym budynku z Samorządowym Przedszkolem w Ruskowie. Wspólnie 

użytkują  teren przyszkolny. Przedszkole zatrudnia woźną i konserwatora, którzy obsługują cały 

budynek i teren. Szkoła dysponuje kuchnią i stołówką, zatrudnia kucharkę i intendentkę, z obiadów 

korzystają zarówno dzieci ze szkoły jak i z przedszkola.  

Do prowadzenia działalności dydaktycznej szkoła użytkuje nieodpłatnie przekazane wyposażenie 

ruchome zlikwidowanej 31.08.2012r. szkoły publicznej. 

 
Rok szkolny 2018/2019 był kolejnym rokiem zainicjowanych przez rząd zmian w systemie oświaty.  

Począwszy od 1 września 2017r. zmieniono ustrój szkolny. 

Na terenie Gminy Platerów od roku szkolnego 2017/2018 funkcjonują trzy ośmioletnie szkoły 

podstawowe (Lipno, Górki i Platerów).  

Nadal także funkcjonuje niepubliczna ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Ruskowie.  

W strukturze Szkoły Podstawowej w Górkach i Szkoły Podstawowej w Platerowie do 31 sierpnia 

2019r. działały ostatnie klasy dotychczasowych gimnazjów.  

Uczniowie, którzy w minionym roku szkolnym ukończyli klasę ósmą, przystąpili do egzaminu 

ósmoklasisty. Obowiązek nauki od 01.09.2019r. będą realizowali w szkołach ponadpodstawowych. 

Uczniowie kończący naukę w trzecich (ostatnich) klasach gimnazjalnych ukończyli je na 

dotychczasowych zasadach, przystąpili do egzaminu gimnazjalnego i od 01.09.2019r. będą 

kontynuowali naukę w klasach szkół ponadgimnazjalnych według dotychczasowych zasad.  

 

W trakcie roku szkolnego Rada Gminy w Platerowie podjęła uchwały dotyczące spraw 

oświatowych : 

 Uchwała Nr VII/46/2019r. z dnia 17 maja 2019r.w sprawie określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina 

Platerów oraz warunków całkowitego zwolnienia z tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz . z 2019r. 

poz.7642) 

 Uchwała Nr VII/47/2019 z dnia 17 maja 2019r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych  

w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów (Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 2019r. poz. 7643) 

 Uchwała Nr VII/48/2019 z dnia 17 maja 2019r. w sprawie przekształcenia oddziałów 

przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. J. Słowackiego w Górkach w Samorządowe 

Przedszkole w Górkach (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r. poz. 7644) 

 Uchwała Nr VII/49/2019 z dnia 17 maja w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół, 

których organem prowadzącym jest Gmina Platerów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r. poz. 

7645) 

 Uchwała Nr VII/50/2019 z dnia 17 maja 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Platerów oraz określenia granic 

obwodów tych szkół (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r. poz. 7646) 

 Uchwała Nr VII/51/2019 z dnia 17 maja 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Platerów” 

 Uchwała Nr VII/52/2019 z dnia 17 maja 2019r. w sprawie określenia warunków 
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przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r. poz. 

7647) 

 Uchwała Nr IX/63/2019r. z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie zwolnienia Dyrektora 

Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie od obowiązku realizacji tygodniowego 

wymiaru godzin zajęć w roku szkolnym 2019/2020. 

 Uchwała Nr IX/64/2019 z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia sieci publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Platerów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r. poz. 9160)  

 

W roku szkolnym 2018/2019 na terenie Gminy Platerów znaczącej poprawie uległa organizacja 

wychowania przedszkolnego. Kierując się potrzebami rodziców, wydłużono godziny pracy oddziału 

przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lipnie oraz godziny pracy dotychczasowych oddziałów 

przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Górkach. Zakończono prace adaptacyjne części 

pomieszczeń szkolnych w Górkach i utworzono Samorządowe Przedszkole w Górkach, które 

rozpoczęło funkcjonowanie od 1 września 2019r. Gmina Platerów pozyskała także środki na 

utworzenie bądź modernizację placów zabaw. 

 

Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipnie.  

W wyniku przeprowadzonego konkursu, stanowisko dyrektora tej szkoły zostało powierzone Pani 

Beacie Cieciera na 5 lat szkolnych, tj. od dnia 31 lipca 2019r. do 31 sierpnia 2023r. 
 

 

4.3 Pomoc Społeczna 

  

Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na 

wynagrodzenia pracowników jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym z art. 17 ust. 18 

ustawy o pomocy społecznej. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Platerowie w 2019 roku zatrudnionych ogółem na umowę o pracę było 8 osób (stan na 

31.12.2019 r.)   Kierownikiem Ośrodka jest Marcin Marczuk 

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej 

zatrudnia pracowników socjalnych. Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy Ośrodek Pomocy Społecznej 

zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden 

pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. 

W roku 2019 w GOPS w Platerowie było zatrudnionych 3 pracowników socjalnych świadczących 

pomoc w formie pracy socjalnej i przeprowadzających wywiady środowiskowe w środowisku 

zamieszkania, w związku z czym ośrodek zatrudnia odpowiednią liczbę pracowników socjalnych  

o czym mówią zapisy ustawy o pomocy społecznej.  

Strukturę zatrudnienia w GOPS w Platerowie przedstawiono w tabeli 22. 

Tabela nr 22. Struktura zatrudnienia w GOPS w Platerowie 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie Stan na dzień 31-12-2019 

Kierownik 1 

Pracownicy socjalni 3 

w tym: Pracownik Socjalny 1 

 Starszy Pracownik Socjalny 1 

Specjalista pracy socjalnej  1 

Pozostali pracownicy 5 
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w tym: Główny Księgowy 1 

Asystent rodziny 1 

 

inspektor ds. świadczeń rodzinnych i 

funduszu alimentacyjnego 

2  

 

referent ds. świadczenia 

wychowawczego 

 

1 

  

 Ogółem 8 
Źródło : GOPS w Platerowie 

 

W 2019 roku działalność Ośrodka skoncentrowana była na wspieraniu osób i rodzin w zaspakajaniu 

niezbędnych potrzeb oraz umożliwieniu im życia w warunkach odpowiadających godności 

człowieka, a także minimalizowaniu zjawiska marginalizacji i wykluczenia. System działań 

obejmował rozmaite instrumenty pomocy finansowej jak i niefinansowej z zakresu pomocy 

społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wsparcia rodziny  

i pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ośrodek podejmował wiele 

dodatkowych działań w celu podnoszenia jakości i poszerzenia zakresu usług świadczonych dla 

najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. Inicjował działania o charakterze 

pomocowym, aktywizującym oraz integrującym różnorodne środowiska na rzecz wsparcia grup  

i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W 2019 r. do Ośrodka wpłynęło 402 wniosków z prośbą o udzielenie pomocy w różnej 

formie. Pracownicy socjalni przeprowadzili 323 wywiadów środowiskowych. Ogółem wydano 383 

decyzji administracyjnych przyznających świadczenia w ramach zadań zleconych i zadań własnych 

oraz 1 decyzję odmowną. 

W 2019 roku na terenie Gminy Platerów, pomocą społeczną w formie pieniężnej  

i niepieniężnej objęto łącznie 234 rodziny, w których było 598 osób.. 

 

Rodziny korzystają z pomocy społecznej z powodu trudnej sytuacji socjalna – bytowej. Katalog 

powodów umożliwiających korzystanie z pomocy społecznej został określony w art. 7 ustawy  

o pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie w 2019 roku udzielał pomocy  

z następujących powodów: 

 

Tabela nr 23. Powody przyznania pomocy przez GOPS Platerów 2019 roku. 

L.P. Powód trudnej sytuacji Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

1 Ubóstwo 110 321 

2 Sieroctwo 4 10 

3 Bezdomność 3 3 

4 Potrzeba ochrony macierzyństwa 39 178 

W tym wielodzietność 15 82 

5 Bezrobocie 50 137 

6 Niepełnosprawność 62 153 

7 Długotrwała lub ciężka choroba 84 204 

8 Bezradność w sprawach opiek – 

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego - ogółem 

78 263 
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W tym rodziny niepełne 22 70 

W tym rodziny wielodzietne 14 78 

9 Przemoc w rodzinie 2 6 

10 Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 

11 Alkoholizm 20 41 

12 Narkomania 0 0 

13 Trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego 

2 3 

14 Brak umiejętności w przystosowaniu 

do życia młodzieży opuszczających 

placówki opiekuńczo – wychowawcze 

0 0 

15 Trudności w integracji osób, które 

otrzymały status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą 

0 0 

16 Zdarzenia losowe 1 5 

17 Sytuacja kryzysowa 1 1 

18 Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 

Źródło: GOPS w Platerowie  

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2019 roku najczęstszymi powodami ubiegania się o pomoc 

było ubóstwo, długotrwała lub ciążka choroba,  bezradność w sprawach opiekuńczo–

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

 

W 2019 roku w gminie Platerów ze świadczeń rodzinnych skorzystało 404 rodzin. Ogółem wydano 

694 decyzji administracyjnych. 

Świadczenia te zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

obejmują: 

1. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: 

a) urodzenia dziecka, 

a) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

b) samotnego wychowywania dziecka, 

c) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

e) rozpoczęcia roku szkolnego, 

f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

1. świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie 

pielęgnacyjne; 

2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; 

3. świadczenie rodzicielskie. 

Ponadto, od 2014 roku zostało wprowadzone świadczenie, którym jest zasiłek dla opiekuna i jest on 

przyznawany na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów. Z tego świadczenia skorzystało w 2019 roku 5 opiekunów osób niepełnosprawnych. 

Szczegółowe wydatki poniesione przez Ośrodek w zakresie wypłacanych świadczeń 

rodzinnych przedstawia tabela 24. 
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Tabela nr 24. Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w 2019 roku 
Rodzaj świadczenia Liczba rodzin Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

Liczba świadczeń Kwota 

Zasiłki rodzinne 284 576 5864 664 214,52 

Dodatki do 

zasiłków 

rodzinnych, w tym: 

243 494 3190 335 472,90 

Urodzenia dziecka 21 22 22 20 267,84 

Opieki nad 

dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu 

wychowawczego 

10 10 65 23 894,37 

Samotnego 

wychowywania 

dziecka i utraty 

prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych na 

skutek upływu 

ustawowego okresu 

jego pobierania 

0 0 0 0 

Samotnego 

wychowywania 

dziecka 

18 27 250 46 951,32 

Kształcenia i 

rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

do 5 roku życia 

4 5 48 4 320,00 

Kształcenia i 

rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

powyżej 5 roku życia 

24 28 259 26 963,58 

Rozpoczęcia roku 

szkolnego 

197 380 352 33 035,70 

Podjęcia przez 

dziecko nauki w 

szkole poza 

miejscem 

zamieszkania 

(internat) 

27 36 235 25 874,70 

Podjęcia przez 

dziecko nauki w 

szkole poza 

miejscem 

zamieszkania 

(dojazd) 

101 107 1109 98 714,90 

Wychowywania 

dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

82 107 1109 98 714,90 

Zasiłki rodzinne 

wraz z dodatkami 

284 576 9054 999 687,51 

Zasiłki pielęgnacyjne 111 115 1255 237 259,80 
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Rodzaj świadczenia Liczba rodzin Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

Liczba świadczeń Kwota 

Świadczenia 

pielęgnacyjne 

24 24 256 404 562,00 

Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

14 16 127 76 963,30 

Zasiłek dla opiekuna 5 5 60 37 200,00 

Świadczenia 

opiekuńcze 

136 131 1698 755 985,10 

Jednorazowa 

zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 

35 36 36 36 000,00 

Świadczenie 

rodzicielskie 

20 21 137 126 645,30 

Świadczenie "Za 

życiem" 

1 1 1 4 000,00 

Razem świadczenia 

rodzinne 

404 694 10925 1 918 317,91 

Składki na 

ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

 24 (ZUS)  

9 (KRUS) 

333 78 445,00 

Razem świadczenia rodzinne i składka na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

 1 926 162,91 

Źródło: GOPS w Platerowie 

 

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 404 rodzin 

 w tym miesięcznie (średnio): 

 zasiłki rodzinne 625 dzieci 

 dodatki do zasiłków rodzinnych  545 dzieci 

 świadczenie pielęgnacyjne  24 osoby 

 zasiłek pielęgnacyjny 111 osoby 

 specjalny zasiłek opiekuńczy 14 osób 

 zasiłek dla opiekuna 5 osób 

 świadczenie rodzicielskie 20 osób 

 

 W  2019 roku zostały zwrócone nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 

3413,00 z tego zostały pomniejszone wydatki. 

 Ze świadczeń rodzinnych w oparciu o decyzje administracyjne udzielono 23 decyzji 

odmownych z powodu nie spełnienia wymogów ustawy o świadczeniach rodzinnych.  

 

 W 2019 roku w gminie Platerów ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało   

21 rodzin. Ogółem wydano 25 decyzji administracyjnych, w tym 21 decyzji przyznających 

świadczenie i 4 decyzje odmowne w tym  1 - przerwanie nauki w szkole 2 – przekroczenie 

kryterium dochodowego, 1 – umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej 

 

Szczegółowe wydatki poniesione przez Ośrodek w zakresie wypłacanych świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego przedstawia tabela 25. 
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Tabela nr 25. Struktura wydatków na fundusz alimentacyjny w roku 2019. 

Lp. Świadczenie Liczba świadczeń 
Kwota wypłacanych 

świadczeń w złotych 

  Fundusz alimentacyjny 

 

1. Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

 

340 

 

122 410 

Źródło: GOPS w Platerowie 

 

 GOPS w Platerowie wykonuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2019 roku wobec 33 dłużników alimentacyjnych 

podjęto i prowadzono działania zmierzające do zwiększenia ich odpowiedzialności oraz 

doprowadzenia do skutecznego egzekwowania i realizowania zobowiązań alimentacyjnych. 

Wydano 1 decyzje uznającą dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od wykonania 

obowiązku alimentacyjnego oraz złożono 19 wnioski o ściganie z powodu uchylania się od 

wykonania obowiązku alimentacyjnego. 

W sprawach dłużników alimentacyjnych podejmowano i prowadzono czynności z samymi 

dłużnikami alimentacyjnymi, a także z komornikami sądowymi, organami właściwymi wierzyciela, 

organami właściwymi dłużnika, Powiatowym Urzędem Pracy, Prokuraturą Rejonową, Starostwem 

Powiatowym, Policją, CEPiK i innymi w zależności od zaistniałej sytuacji. 

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych wynosiły: 

- 31 351,95 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z tego: 

- przekazane na dochody budżetu państwa: 24 174,37 zł, a w tym ustawowe odsetki 13 

407,94 zł, 

- przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela: 7 177,58 zł; 

 

Od 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie realizuje nowe 

zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

Program Rodzina 500 +.  

W ramach Programu wypłacane jest świadczenie wychowawcze, które ma na celu częściowe 

pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim  

i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł m-nie na dziecko w rodzinie. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny 

w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł, a w przypadku, w którym członkiem rodziny 

jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200 zł. 

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci nie jest uzależnione od wysokości 

dochodu uzyskanego przez rodzinę.  

Szczegółowe wydatki poniesione przez Ośrodek w zakresie wypłacanych świadczeń 

wychowawczych przedstawia tabela 26. 
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Tabela nr 26. Struktura wydatków na świadczenia wychowawcze w roku 2019. 

Rodzaj świadczenia 
Liczba 

rodzin 

 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

(liczba dzieci) 

 

Liczba 

świadczeń 
Kwota 

Świadczenie 

wychowawcze 
494 850 8524 4 249 770,80 

Źródło: GOPS w Platerowie 

 

W okresie styczeń - grudzień 2019 r. wypłacono świadczenia wychowawcze na rzecz 850 

dzieci z 494 rodzin. Ogółem wydano 77 decyzji administracyjnych, w tym 49 decyzji 

przyznających świadczenie oraz 1 decyzja odmowna (z powodu przekroczenia kryterium 

dochodowego), a także 6 decyzji żądających zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. 

Od 01 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wydanych zostało 459 informacji przyznających 

świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2019/2021. 

Koszty obsługi realizowanych wypłat świadczeń wyniósł 57 249,54zł. 

Jednym z głównych zadań w zakresie pomocy społecznej jest wykonywanie pracy socjalnej. Praca 

socjalna dotyczy niemal każdej rodziny zgłaszającej się po pomoc do Ośrodka. 

Pracownicy socjalni wpływają na zmianę życia indywidualnych osób oraz rodzin, którym 

służą w przypadkach nagłych sytuacji kryzysowych, jak i codziennych, osobistych problemów.  

GOPS w Platerowie realizując zadania ustawy o pomocy społecznej w 2019 roku udzielił 

pomocy w formie pracy socjalnej 234 rodzinom, w których żyje łącznie 598 osób. Praca socjalna 

była ukierunkowana na przywrócenie utraconej lub ograniczonej zdolności samodzielnego 

funkcjonowania osoby lub rodziny. Pracownicy socjalni Ośrodka na bieżąco dokonują analizy 

potrzeb, w celu włączenia społecznego osób długotrwale bezrobotnych. 

 

 Kolejną formą pomocy realizowaną przez GOPS w roku 2019 były wypłaty zasiłków 

okresowych. W 2019 roku zasiłki okresowe GOPS przyznał i wypłacił 33 osobom na łączną kwotę 

47 048,47 zł, z tego środki z budżetu Wojewody stanowiły kwotę 46 000,00 zł, zaś środki własne 

gminy wyniosły 1 048,47 zł.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie 

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 

kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosiło 528 zł netto, a na osobę samotną 701 zł netto. 

 

Tabela nr 27. Wydatki na zasiłki okresowe w latach 2017 – 2019.  

Rodzaj świadczenia 2017 2018 2019 

Zasiłki okresowe 32 744 zł 38 024 zł 47 047,47 

Źródło: GOPS w Platerowie 

W 2019 roku z formy pomocy w postaci zasiłku okresowego skorzystało 33 rodziny,  

w których żyje 70 osób. Główne powody przyznawania zasiłków okresowych to: 

-   bezrobocie – 17 rodzin – 67 świadczenia, 
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-   długotrwała choroba – 2 rodzin – 7 świadczeń, 

-   niepełnosprawność – 2 rodziny  - 8 świadczeń, 

- możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 

społecznego -  9 rodzin – 26 świadczeń, 

- inne powody  - 3 rodziny -7 świadczeń  

 

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej GOPS w Platerowie w roku 2019 

przyznawał także zasiłki celowe, głównie na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej,  

a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, 

odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, koniecznych i niezbędnych drobnych 

remontów i napraw w mieszkaniu, a także pokrycie kosztów pogrzebu.  

W 2019 roku Ośrodek przyznał pomoc dla 72 rodzin w formie zasiłków celowych, w tym dla 

29 rodzin zasiłki specjalne celowe. Ogółem wydatkowano 16 399,16 zł. Zasiłki celowe 

przyznawano m.in. na zakup opału na okres zimowy, zakup leków i odzieży, zakup żywności.  

Na zasiłki specjalne celowe wypłacono kwotę – 12 818,80 zł. 

 

W ramach zadań własnych gminy Ośrodek przyznawał zasiłek stały oraz składki 

na ubezpieczenie zdrowotne. 

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osobie 

pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, 

jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kiedy 

dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.  

Zasiłek stały jest świadczeniem dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku 

lub niepełnosprawności. Z uwagi na sposób obliczania tego zasiłku jest on świadczeniem 

wyrównującym dochód osoby uprawnionej do wysokości odpowiedniego kryterium dochodowego.  

Ogółem wydano w zakresie zadań obligatoryjnych 35 osobom decyzje przyznające 

świadczenie w formie zasiłku stałego. Wypłaconych zostało 363 świadczenia. Na zasiłki 

wydatkowano kwotę – 186 866,53 zł. Środki pieniężne w całości pochodziły z dotacji celowej 

z budżetu Wojewody. 

 

Tabela nr 28 Liczba pomocy udzielonej w formie zasiłków stałych w latach 2017 - 2019. 

Zasiłek stały 2017 2018 2019 

Kwota świadczeń 130 836  zł 155 733 zł 186 866 

Liczba świadczeń 284 321 363 

Źródło: GOPS w Platerowie 

Z powyższej tabeli wynika, że w 2019 roku wzrosła liczba świadczeń oraz kwota 

wydatkowana na ten cel. 

Kolejna formą pomocy udzielaną przez GOPS w roku 2019 w ramach zadań własnych była 

pomoc w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.  

Usługi opiekuńcze były świadczone dla 25 osób. Zakres świadczonych usług określony  

w decyzjach administracyjnych był zgodny z oczekiwaniami podopiecznych. W 2019 roku usługi 

opiekuńcze wykonywała Spółdzielnia socjalna BLASK oraz opiekunki zatrudnione na umowę 

zlecenie.  

Wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą – 173 389,27 zł.  
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Tabela nr 29. Liczba pomocy udzielonej w formie usług opiekuńczych w latach 2017 - 2019. 

Rodzaj świadczenia  2017 2018 2019 

Kwota świadczeń 116 827  zł 146 079 zł 173 389,27 

Liczba 

świadczeń/godzin 

7 765 9 424 9649 

Źródło: GOPS w Platerowie 

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, Ośrodek wydawał decyzje o skierowaniu do domów 

pomocy społecznej i odpłatności za pobyt dla osób w podeszłym wieku. Pracownicy socjalni 

kompletowali dokumenty niezbędne do uzyskania skierowania i umieszczenia w DPS a także 

przeprowadzali wywiady środowiskowe dla potrzeb innych ośrodków, dotyczące pensjonariuszy 

domów pomocy społecznej.  

W 2019 roku Gmina Platerów ponosiła wydatki związane z przebywaniem 5 osób w domach 

pomocy społecznej. Roczny koszt utrzymania pensjonariuszy w tych placówkach wyniósł – 

127 023,35 zł. 

 

Tabela nr 30. Wydatki związane z pobytem mieszkańców gminy Platerów  w DPS w latach 

2017 - 2019. 

Pobyt w domu pomocy społecznej 2017 2018 2019 
Ilość mieszkańców gminy przebywających w DPS 3 4 5 
Wydatki za pobyt mieszkańców w DPS 66 817 zł 112 815 zł 127 023,35 

Źródło: GOPS w Platerowie 

 

Jak wynika z tabeli nr 9, w latach 2017 - 2019 liczba mieszkańców Gminy Platerów 

przebywających w domach pomocy systematycznie rośnie wraz ze wzrostem liczby osób w DPS 

również rośnie odpłatność za ich pobyt.  

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie zatrudnia asystenta rodziny. Asystent rodziny 

pracował w 2019 roku z 9 rodzinami. Głównym celem pracy z rodziną jest zmniejszenie dysfunkcji 

oraz wzrost umiejętności radzenia sobie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

W 2019r roku GOPS w Platerowie realizował także Program „Posiłek w szkole i w domu”. 

Programem zostało objętych ogółem 214 osób, w tym z posiłku skorzystało 143 osób, zaś z zasiłku 

celowego  77 osób.  

 

Realizując zapisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przy 

GOPS w Platerowie działa Zespól Interdyscyplinarny, do zadań którego należy diagnoza problemu 

przemocy w rodzinie, podejmowania działań w środowisku zagrożonym przemocą, inicjowanie 

interwencji w tym środowisku, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach  

i możliwościach udzielania pomocy oraz inicjowania działania w stosunku do osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

 W roku 2019 sporządzono 15 Niebieskich Kart, kontynuowanych z poprzednich lat było  

2 NK czyli razem prowadzono 17 postępowań. Umorzonych zostało ogółem 13 Niebieskich Kart. 

Odbyło się 51 spotkań grup roboczych oraz 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego.  

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku  

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 
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Wójt Gminy Platerów wydał upoważnienie dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Platerowie do przyznawania Kart Dużej Rodziny. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny 

przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu 

łącznie co najmniej troje dzieci. W 2019 roku 85 rodziny złożyło wniosek o przyznanie Karty Dużej 

Rodziny. 223 osoby otrzymały Karty. Kwota na obsługę Karty Dużej Rodziny w 2018 roku 

wyniosła 571,29 zł.  

 

 Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane były w formie decyzji administracyjnych 

wydawanych w oparciu o wywiady środowiskowe przeprowadzone przez trzech pracowników 

socjalnych. Łącznie z zadań własnych i zleconych w 2019 roku ze świadczeń pomocy społecznej 

korzystało 598 osób z 308 rodzin stanowiło to , tj. 12 % mieszkańców  gminy. 

 Ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego skorzystało 334 rodzin i wydano 648 

decyzji.  

 Poza wsparciem finansowym oraz świadczeniem usług opiekuńczych pracownicy Ośrodka 

prowadzili pracę socjalną. Udzielili różnego rodzaju doradztwa zmierzające do rozwiązywania 

trudnych sytuacji życiowych, pomagali w załatwieniu spraw w urzędach  

i instytucjach, udzielili pomocy w skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do umieszczania  

w domach pomocy społecznej  i w zakładach opiekuńczo – leczniczych. W realizacji zadań  

wynikających z ustawy o pomocy społecznej współpracowali z pedagogami szkolnymi, 

zawodowymi i społecznymi kuratorami sądowymi, lekarzami i pielęgniarkami środowiskowymi, 

Poradnią Zdrowia Psychicznego, Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łosicach, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją.  

W 2019 r. w ramach pracy socjalnej objęto wszystkie rodziny korzystające z pomocy  – 308 

rodzin. 

W 2019 r. wydano 5 decyzji potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osobom 

nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym, a spełniającym kryterium dochodowe zgodnie z ustawą  

o pomocy społecznej.  

 

4.4  Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 

  

Na terenie Gminy Platerów działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wszystkie jednostki 

są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i działają jako stowarzyszenia.  

Na dzień 31.12.2019r. należało do nich 226 osób ( w tym: czynnych 210, honorowych 16) 

Wszystkie OSP dysponują strażnicami, wszystkie zostały wyremontowane,  

Jednostki z Gminy Platerów dysponują: 

3 samochodami ciężkimi ratowniczo – gaśniczymi typu: 

- GCBA 13/58 – Steyr SLF 13000 – OSP Platerów, 

- GCBA 8/58 - Mercedes-Benz Actros – OSP Lipno 

- GCBA 10/38 – Tatra 815 TP – OSP Lipno. 

8 samochodami średnimi typu: 

 - GBA 2,5/28/4,7 – Mercedes-Benz Atego 1429 – OSP Platerów, OSP Mężenin, OSP Hruszniew, 

OSP Rusków,  

- GBA 2,7/16 – Mercedes-Benz Atego 1429 – OSP Platerów, OSP Lipno 

- GBA 2,5/20 - STAR 266 – OSP Lipno,  
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- GBA 2,5/16 - STAR 244 – OSP Hruszew, 

5 samochodami lekkimi typu: 

- SLRt – Ford Transit – OSP Kisielew, OSP Hruszew, OSP Platerów, 

- GLM-8 - Tarpan Honker – OSP Mężenin, 

- GLM-8 – Volkswagen Transporter – OSP Rusków, 

3 łodziami płaskodennymi z silnikami zaburtowymi – OSP Platerów, OSP Lipno, OSP Mężenin 

- Dźwigiem samojezdnym o sile podnoszenia 50 ton, 

- Holownikiem do wyciągania i holowania sprzętu i samochodów ciężarowych. 

 Każda z jednostek dysponuje kompletem ubrań specjalnych, hełmów, butów, rękawic. Każda  

z jednostek posiada na wyposażeniu armaturę wodną do prowadzenia działań gaśniczych. Posiadają 

także sprzęt do działań w wodzie, w strefach skażonych chemicznie na wyposażeniu każdej 

jednostki  motopompy pływające, szlamowe i inny drobny sprzęt.  

Jednostki OSP Platerów i OSP Lipno jako jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo 

– Gaśniczego od 1995r. posiadają sprzęt podstawowy zgodny z wymaganiami MSW. Posiadają na 

wyposażeniu począwszy od sprzętu hydraulicznego (nożyce i rozpieraki) po sprzęt do udzielania 

pierwszej pomocy ( zestawy PSP-R1) wraz z defibrylatorem.  

Każdego roku  dążymy do zwiększenia liczby osób które posiadają wymagane wyszkolenie do 

udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Strażacy biorą udział w szkoleniach, kursach  

i ćwiczeniach.  

 

Tabela nr 31.  Zestawienie wyszkolenia członków OSP 

Lp. 
Jednostka 

OSP 

Szk. 

podst. 

Szk. 

spec. 

rat. 

techn. 

Szk. spec. 

kierowców 

Szk. dow. 

Dowódców 

Szkolenie 

Naczelnik KPP 

rec. 

Szk. 

LPR 

SP 

ruch 

1.  Hruszew 8 4      3 

2.  Hruszniew 8 4   
 

  5 

3.  Kisielew 5 1   
 

3  3 

4.  Lipno 17 11 3 5 
2 

8 9 4 

5.  Mężenin 15 5  2 
2 

5 2 4 

6.  Platerów 25 11  6 
3 

10 13 9 

7.  Rusków 10 2   
 

   

 

Do wszystkich zdarzeń ratowniczo - gaśniczych jednostki są dysponowane przez Powiatowe 

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach. 

Poniżej w tabeli 32 przedstawiamy ewidencję wyjazdów OSP w 2019, w tabeli nie wykazujemy 

wyjazdów gospodarczych oraz wyjazdów do zabezpieczenia różnych imprez i uroczystości. 
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Tabela nr 32. Ewidencja wyjazdów OSP w 2019  

 

4.5 Kultura, sport i rekreacja 

 Instytucją z obszaru kultury w gminie jest Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie. Do zadań 

GOK należy w szczególności:  

- kształtowanie ideowych, moralnych i patriotycznych postaw, a także umiejętności  współżycia  

w grupie; 

- rozwijanie umiejętności kultury pracy, wypoczynku i życia codziennego; 

- tworzenie nawyków do korzystania z dóbr kultury i udział w jej tworzeniu; 

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; 

- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą  

i sztuką; 

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

artystycznego  

i ludowego z uwzględnieniem mniejszości narodowych; 

- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych  

i rekreacyjno- sportowych, dbając o rozwój fizyczny społeczeństwa, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży; 

- organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych; 

- organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych; 

- prowadzenie stałych kół zainteresowań oraz sekcji artystycznych; 

- prowadzenie zajęć świetlicowych; 

- prowadzenie różnorodnych form indywidualnego oraz zespołowego uczestnictwa  w kulturze. 

- zagospodarowanie czasu wolnego; 

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

- prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury między innymi poprzez organizację 

imprez, działalność wydawniczą, usługową, usług reklamowych, promocyjnych  

i wynajmu pomieszczeń oraz sprzętu. 

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz doświadczeń, wypracowano model pracy Gminnego 

Ośrodka Kultury w Platerowie, oparty na podziale na sezony:  

- jesień – wiosna – gdzie prowadzone są zajęcia stałe; 

- lato – gdzie organizowanych jest więcej zajęć w terenie. 

Obserwując grupy tematycznie, stwierdziliśmy, ze potrzebne jest postawienie pewnych ram 

czasowych „od-do”, gdzie mieszkańcy uczęszczaliby na zajęcia w danym sezonie. I tak wrzesień, 

jest miesiącem organizacyjnym oraz miesiącem rekrutacji do zajęć na kolejny sezon. W zależności 

od zainteresowania, uczestnicy mogą brać udział w wybranych przez siebie zajęciach. Liczba 

Jednostka KSRG Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 

 Alarmy 

Fałszywe 
Ćwiczenia Razem 

OSP Rusków NIE 2 5  0 0 7 

OSP Hruszew NIE 2 5  0 1 8 

OSP Kisielew NIE 1 1  0 0 2 

OSP Hruszniew NIE 9 8  0 1 19 

OSP Mężenin NIE 6 4  0 4 14 

OSP Lipno TAK 25 14  0 6 45 

OSP Platerów TAK 30 32  0 8 70 



Raport o stanie Gminy Platerów za rok 2019          

51 

 

uczestników zmieniała się w trakcie sezonu, ilość zapisanych osób podajemy wg zapisów.  

W roku 2019 były to: 

- nauka gry na instrumentach muzycznych ( na gitarze klasycznej, gitarze elektrycznej, gitarze 

basowej, gry na pianinie, gry na perkusji) – zapisanych było 26 osób; 

- zajęcia z programowania – zapisanych było 6 osób; 

- zajęcia wokalne dla dzieci– zapisanych było 12 osób ; 

- zajęcia wokalne dla dorosłych – zapisanych było 11 osób; 

- zajęcia plastyczne– zapisanych było 20 osób; 

- zajęcia teatralne– zapisanych było 25 osób (w grupie dziecięcej 12 osób, 6 osób w grupie 

młodzieżowej. Uruchomiliśmy także jesienią zajęcia dla seniorów gdzie uczestniczyło 7 osób); 

- kabaret 7 osób; 

- wyjazdy na basen – zapisanych było 65 osób (lista podstawowa 40 osób oraz lista rezerwowa 30 

osób); 

- zajęcia taneczne dla dzieci– zapisane były 27 osób; 

- aerobik – zapisanych było 30 osób. 

 

Łącznie na cotygodniowe zajęcia stałe, zapisanych było ok 195 osób.  

Ponadto funkcjonują dwie grupy „eksportowe”: 

- Zespół Pieśni i Tańca „Pasieka”; 

- Kabaret No i Co. 

Pomysłem na podsumowanie  zajęć stałych, jest możliwość uczestnictwa członków podczas pikniku 

„Nad stawem”, festynu integracyjnego lub innego wydarzenia podsumowującego dany sezon.  

 

Oprócz zajęć stałych organizowane są także wydarzenia jednostkowe takie jak: 

- wyjazdy na narty – 40 osób; 

- wyjazdy na łyżwy – 40 osób; 

- wyjazdy na spektakle – 40 osób; 

- inne wyjazdy (np. na sale zabaw itp.) – 40 osób 

- turnieje oraz konkursy– ok 70 osób (uczestnicy zajęć) ; 

- warsztaty – ok 20 osób; 

- bale dla dzieci – ok 50 osób; 

- inne wydarzenia.  

 

Łącznie w wyżej wymienionych wydarzeniach oraz wyjazdach, uczestniczyło  ok 300 osób. 

Okres letni to przede wszystkim wydarzenia na „świeżym powietrzu”. Tradycją już są rozgrywki 

Wakacyjnej Ligi Piłkarskiej, gdzie uczestnicy w różnym wieku zmagają się w duchu sportowej 

rywalizacji. Zespoły grają w lipcu oraz sierpniu, 2-3 razy w tygodniu, systemem „każdy z każdym”. 

Mistrz ligi uzyskuje miejsce na okazałym pucharze przechodnim. W rozgrywkach uczestniczyło ok 

70 osób. Oprócz rozgrywek sportowych, organizowane są także wydarzenia rekreacyjne tj. ogniska, 

podchody czy nocowanie (uczestniczyło ok 100 osób).  

Ciekawą inicjatywą jest także Wakacyjne Kino Plenerowe organizowane przy scenie plenerowej 

obok stawu. W projekcjach każdorazowo uczestniczy ok 100 osób.  

Łącznie w wymienionych propozycjach wakacyjnych, uczestniczyło ok 160 osób (nie licząc 

projekcji Kina Plenerowego, które uwzględnimy w kolejnym punkcie). 

 

Jeśli chodzi o wydarzenia kulturalno-rozrywkowe, Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie 

organizował lub współorganizował: 

- III Wieczór Kabaretowy (wystąpił kabaret No i Co oraz kabaret Czwarta Fala) – uczestniczyło ok 

80 osób; 

- Dzień Kobiet – uczestniczyło ok 60 osób; 
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- Wakacyjne Kino Plenerowe – ok 120 osób ; 

- Pożegnanie Wakacji – uczestniczyło ok 100 osób; 

- Wernisaż Malarski  – uczestniczyło ok 50 osób; 

- Wieczorek poetycko-muzyczny poświęcony pamięci Jana Pawła II – uczestniczyło ok 30 osób 

występujących oraz ok 100 osób wśród publiczności; 

- Koncert „Niemen akustycznie” – uczestniczyło ok 100 osób; 

- Koncert kolęd – uczestniczyło ok 50 osób występujących oraz ok 120 osób wśród publiczności; 

- Spotkania Opłatkowe w Platerowie – uczestniczyło ok 150 osób oraz Ruskowie– uczestniczyło ok 

50 osób.  

Łącznie w wymienionych wydarzeniach uczestniczyło ok 950 osób.  

 

Grupy działające przy GOK: 

 

Kręciołki 

Grupa taneczna „Kręciołki”, prowadzona przez panią Emilię Walczuk. Zajęcia prowadzone są raz  

w tygodniu i były odpłatne. Grupa występowała na różnych wydarzeniach organizowanych przez 

GOK takich jak Dzień Kobiet czy Piknik nad stawem. Grupa brała także udział  

w Przeglądzie Powiatowym „Roztańczone Przedszkole”.  

 

Kantarynki 

Dziecięca grupa wokalna Kantarynki, prowadzona jest przez pana Grzegorza Trochimiuka. 

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i były bezpłatne. Grupa występowała m.in. podczas:  

- Spotkań opłatkowych,  

- Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „łosickie Anioły” w Łosicach; 

- Festynie Integracyjnym „Dzień Platerowa”. 

Canto Plater 

Grupa wokalna osób dorosłych, która działa przy GOK już od wielu lat. W roku 2019 zespół 

wielokrotnie występował razem z zaprzyjaźnionym zespołem ludowym „Korniczanie”. Grupę 

prowadził pan Karol Juszyński – chóralne utwory polifoniczne na głosy oraz kolędy, oraz pan 

Grzegorz Trochimiuk – skoczne utwory przedwojenne oraz muzyka lat 50-tych. Udział  

w zajęciach jest bezpłatny.  

Debiut 

Dziecięca grupa teatralna prowadzona przez panią Annę Wawryniuk. Grupa występowała m.in. 

podczas Dnia Kobiet. Młodzi artyści uczestniczyli także w warsztatach teatralnych.  

 

Pasieka 

Zespół Pieśni i Tańca „Pasieka” prowadzi pan Grzegorz Szymanek. Jest to chyba najbardziej 

rozpoznawany zespół wywodzący się terenu Gminy Platerów. Zespół praktycznie cały czas 

koncertuje oraz jest doskonałym ambasadorem gminy na zewnątrz. Członkowie zespołu występują 

w pięknych, barwnych strojach, a tancerzom oraz wokalistom akompaniują muzycy grający na 

takich instrumentach jak kontrabas, skrzypce, klarnet, akordeon czy bęben. Zespół nagrał swoją 

płytę a także obchodził w 2017 roku swój jubileusz XXV–lecia istnienia.   

 

No i Co 

Kabaret założony w roku 2016, przez pana Karola Juszyńskiego. Celem było stworzenie kabaretu  

z grupy osób, które niegdyś w latach szkolnych występowały w grupie teatralnej „Kameleon”, która 

działała przy naszym GOK. Osoby, już w dorosłym życiu, stwierdziły, że brakuje im występów na 

scenie, w związku z czym, założyliśmy kabaret. Kabaret wielokrotnie uświetnia różne wydarzenia 

kulturalno-rozrywkowe w naszej gminie m.in. Spotkania Opłatkowe, Dzień Kobiet, Noc 

Kabaretowa, Festyn Integracyjny. Występuje także na zewnątrz m.in. podczas WOŚP w Łosicach, 
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Kino Kobiet w Siedlcach a także otrzymał zaproszenie na Nadbużańską Noc Kabaretową, gdzie 

miał możliwość występu wśród takich kabaretów jak Kabaret Czesuaf, Kabaret K2, Kabaret  

z Konopi czy Kabaret Widelec. Kabaret realizuje własne autorskie skecze.  

 

Kadra 

 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Platerowie w 2019 roku były zatrudnione  4 osoby na 

stanowiskach: 

- Dyrektor GOK; 

-dwoje Instruktorów ds. Animacji Kulturalnej;  

- Bibliotekarz; 

W przeliczeniu to cztery etaty.  

 

Dni oraz godziny otwarcia 

Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie czynny jest sześć dni w tygodniu od poniedziałku do 

soboty.  

W tym czasie organizowane są zajęcia stałe oraz inne wymienione powyżej. W niedzielę z kolei 

często realizowane są wydarzenia okolicznościowe (konkursy, przeglądy, festyny oraz inne 

wydarzenia).  

W związku z wygaśnięciem umowy na prowadzenie przez Gminę Platerów – Gminnego Centrum 

Informacji, GOK przejął część obowiązków biurowych. Usługi dostępne w budynku GOK to: 

- ksero; 

- drukowanie; 

- laminowanie; 

- skanowanie; 

- bindowanie; 

- fax.  

Niezależnie od prowadzonych zajęć, Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie czynny jest  

w godzinach 9:00 – 17:00. W tych godzinach możliwa jest obsługa biurowa. Biorąc pod uwagę stan 

kadrowy jednostki, zalecamy, by jedynie w tych godzinach korzystać z wymienionych usług, 

ponieważ w godzinach późniejszych, zdarza się, że instruktor prowadzi zajęcia i niekomfortowe 

byłoby opuszczanie przez niego zajęć oraz grupy.  

W zależności od prowadzonych zajęć, Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie czynny jest także  

w późniejszych godzinach. Obowiązuje tu ruchomy czas pracy, indywidualnie dostosowany dla 

każdego pracownika, przy zachowaniu odpowiednich przepisów. Staramy się w miarę możliwości 

sprawiedliwie dzielić rozkład zajęć popołudniowych oraz dostosować ofertę do potrzeb 

mieszkańców i możliwości lokalowych GOK.  

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PLATEROWIE 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Platerowie jest instytucją połączoną z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury. Swoje zadania realizuje w siedzibie głównej w Platerowie w której znajdują się : czytelnia, 

wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci. Poza siedzibą główną na terenie gminy funkcjonuje jeszcze, 

raz w tygodniu filia w Górkach , która mieści się w Szkole Podstawowej w Górkach. Gminna 

Biblioteka niezmiennie służy mieszkańcom gminy upowszechniając i promując czytelnictwo, 

prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalną oświatową . 

 

Kierunki rozwoju biblioteki wyznaczają następujące cele: 

- dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników. 

- prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców. 
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- modernizacja pomieszczeń i zakup komputerów. 

- poprawa jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności. 

- dostosowanie struktury zakupów zbiorów do oczekiwań użytkowników. 

- informatyzacja procesów bibliotecznych poprzez: 

a) wdrażanie systemu „ Mateusz”; 

b) stworzenie katalogu komputerowego dla posiadanych zbiorów bibliotecznych. 

- popularyzacja książki i czytelnictwa. 

- wspieranie systemu edukacji, poprzez rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci  

i młodzieży. 

- umieszczenie artykułów zdjęć na stronie internetowej. 

- dbałość o stan lokalu i estetyczny wygląd pomieszczeń. 

 

Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja organizatora, oraz uzależniona od tej dotacji - dotacja 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2019 ze środków własnych biblioteka  

w Platerowie zakupiła książki za kwotę 4000 zł. 

Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ramach Programu Biblioteki Narodowej 

pozyskano dodatkowo 4000 zł.  

Ogółem zakupiono 238 woluminów: ze środków własnych – 140 oraz ze środków Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 98.  

 

Ponadto w ramach programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019, pozyskano środki 

finansowe w wysokości 12 300 zł. Dzięki tym środkom zakupiono dwa komputery stacjonarne 

wraz z oprogramowaniem, laptop, czytnik kodów, modem, projektor oraz oprogramowanie 

antywirusowe.  

 

Struktura księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Filii na koniec roku 2019 

- stan księgozbioru wynosi 24 739  

 

Czytelnictwo , wypożyczenia i udostępnienie zbiorów . 

 

Biblioteki udostępniają swoje zbiory na miejscu oraz umożliwiają wypożyczenia na zewnątrz. 

Wypożyczenia odbywają się w warunkach wolnego dostępu do półek. Pozwala to na wstępne 

zapoznanie się z zawartością książki, wyzwala samodzielność czytelnika a w razie potrzeby na 

miejscu obecny jest pracownik, który chętnie służy pomocą. 

 

W 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zarejestrowano 241 czytelników. 

Liczba odwiedzin fizycznych to 702 czytelników. 

Wypożyczono ogółem 2084 książek . 

 

 

Ważniejsze wydarzenia w bibliotece 

 

W miarę możliwości finansowych i lokalowych biblioteka organizowała lub współorganizowała: 

– konkurs recytatorski im . Kornela Makuszyńskiego 

– spotkania biblioteczne dla grup 5-cio i 6-cio latków z pasowaniem na czytelników . Zapoznanie 

się z biblioteką , głośne czytanie wierszy , zabawa z piosenką; 

– Walentynki; 

– Dzień Kobiet. 

– wizyta najmłodszych przedszkolaków , zwiedzanie biblioteki, zabawa z bajką. 
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Biblioteka w Platerowie czynna jest w poniedziałki, środy, czwartki, piątki, od godziny 9 00. do 17 

00. Filia w Górkach czynna jest we wtorki  od godziny 8 00 do 16 00. 

Obecnie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Platerowie zatrudniony jest jeden pracownik (cały 

etat). W ramach tych godzin otwarta jest także Filia w Górkach (wtorek). 

 

 

Wykonanie budżetu GOK za 2019 rok. 

Razem 

Plan   - 378 134,00 zł (razem z programem Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019) 

Wydatki  - 378 077,81 zł 

 

W tym: 

Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie: 

Plan   - 281 034,00 zł 

Wydatki  - 281 003,38 zł 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Platerowie 

Plan   - 97 100,00 zł (razem z programem Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019) 

Wydatki  - 97 074,43 zł 

 

4.6  Gospodarowanie odpadami  

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013r. 

obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

przejęły Gminy. 

W 2019 roku w Gminie Platerów odbierane były następujące rodzaje odpadów: 

– odpady zmieszane oraz pozostałości po segregowaniu; 

– papier i tektura; 

– tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe; 

– szkło; 

– odpady ulegające biodegradacji; 

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

– odpady wielkogabarytowe; 

– zużyte opony; 

– baterie i akumulatory. 

W ramach wywiązywania się z ustawowego obowiązku zapewnienia czystości i porządku na 

terenie Gminy Platerów funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. 

PSZOK). 

Z terenu Gminy Platerów w 2019 roku odebrane następującą ilość odpadów przedstawioną w tabeli 

33. 

Tabela nr 33. Liczba odpadów odebranych z Gminy Platerów w roku 2019 

Rodzaj odpadów6) 
Masa odebranych odpadów 

komunalnych7) [Mg] 

Opakowania z papieru i tektury 13,161 

Opakowania z tworzyw sztucznych 44,970 

Zmieszane odpady opakowaniowe 17,440 

Opakowania ze szkła 86,500 
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Zużyte opony 3,930 

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające 

rtęć 
0,013 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki 

1,978 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 

 20 01 35 

0,537 

Odpady ulegające biodegradacji 0,560 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 183,000 

Odpady wielkogabarytowe 0,070 

Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 
0,600 

SUMA 352,759 

 
 

 
Na terenie Gminy Platerów opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest 

zgodnie z ilością osób zamieszkujących nieruchomość.  

I. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2019 do 30.09.2019 roku 

wynosiły: 

 

1. selektywna zbiórka odpadów: 

- za pierwsze cztery osoby po 6,00 zł miesięcznie od osoby, 

- za piątą i kolejną osobę stawka opłaty wynosi 1,00 zł / osobę / miesiąc. 

2. nieselektywna zbiórka odpadów - 12,00 zł od osoby miesięcznie. 

II. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.10.2019 do 31.12.2019 roku 

wynosiły: 

1. selektywna zbiórka odpadów: 

- za pierwsze cztery osoby po 10,00 zł miesięcznie od osoby, 

- za piątą i kolejną osobę stawka opłaty wynosi 5,00 zł / osobę / miesiąc. 

2. nieselektywna zbiórka odpadów - 20,00 zł od osoby miesięcznie. 

 

Na dzień 31.12.2019 roku złożonych było 1510 deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami, z czego w 1474 deklaracjach właściciele nieruchomości deklarowali 

segregację odpadów, a w 36 deklaracjach  wybrali oddawanie odpadów w sposób zmieszany. 

Liczba osób zgłoszonych w deklaracjach do opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  na dzień 31.12.2019 roku wynosiła 4452 osoby, z czego 4399 osób chciało 

segregować odpady,  natomiast 53 osób z terenu gminy wybrało zmieszane odpady. 

W oparciu o złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych deklaracje, łączna 

wysokość należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku (wg 

stanu na 31.12.2019 r.) wyniosła 325 391,61 zł, natomiast do budżetu wpłynęło 282 369,90 zł. 

Zadłużenie w kwocie 43 021,71 podlega ściągnięciu w trybie egzekucyjnym. 
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4.7  Gospodarka wodno-kanalizacyjna 

 

Gmina Platerów posiada 4 stacje uzdatniania wody oraz 3 oczyszczalnie ścieków. 

Miejsca położenia ujęć wody oraz informację o miejscowościach przypisanych do tych ujęć 

przedsatwiono w tabeli 34.  

 

Tabela nr 34. Położenie ujęć wodnych w Gminie Platerów  

Miejscowość Zaopatrywane miejscowości 

Czuchów Czuchów, CzuchówPieńki, Górki, Hruszew, Myszkowice, Ostromęczyn, Ostromęczyn-

Kolonia, Puczyce, Rusków, Zaborze 

Hruszniew- Kolonia 

 

Hruszniew, Hruszniew-Kolonia, Chłopków, Chłopków-Kolonia, Ostromęczyn 

Mężenin Mężenin, Mężenin-Kolonia, Michałów, gm. Sarnaki- miejscowości: Klimczyce, 

Klimczyce-Kolonia, Binduga, Kózki, Bużka 

Platerów Platerów, Nowodomki, Kisielew, Lipno, Kamianka, Ostromęczyn-Kolonia, Michałów, 

gm. Sarnaki-miejscowości: Klimczyce-Kolonia, Rzewuszki, Grzybów 

 

Gmina Platerów zaopatruje w wodę sąsiadującą gminę Sarnaki w 3 opomiarowanych punktach: 

Klimczyce, Kamianka i Lipno. Natomiast dla miejscowości Falatycze Gmina Platerów kupuje wodę 

od sąsiadującej Gminy Kornica. Na terenie wsi Falatycze występuje 79 przyłączy wodociągowych. 

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. gmina Platerów posiada 108,51 km sieci wodociągowej oraz 

1292 szt. przyłączy wodociągowych prowadzących do budynków mieszkalnych. 

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. gmina Platerów posiada 60,45 km sieci kanalizacyjnej oraz 

766 szt. przyłączy kanalizacyjnych prowadzących do budynków mieszkalnych. 

Indywidualnych wiejskich oczyszczalni ścieków( przydomowych) gmina Platerów posiada 159 szt. 

Cena wody i ścieków ustalona jest na podstawie decyzji z dn. 26.04.2018 r LU. 

RET.070.1.205.2018.JB  przez PGW WODY POLSKIE RZGW w Lublinie i przedstawia się 

najstępująco: 

– za 1 m3 wody w wysokości 2,48 zł  brutto 

– za 1 m3 ścieków w wysokości 4,41 zł  brutto 

– stawka opłaty abonamentowej za 1 m-c  w wysokości 3,50 zł  brutto 

Do opróżniania szamb bezodpływowych gmina Platerów posiada wóz asenizacyjny o pojemności 

7000 litrów – 7 m3. 

Cena ustalona jest na podstawie Uchwały Nr XIII.100.2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 11 

grudnia 2015 r. i wynosi: 

 

– za 1 m3 nieczystości płynnych w wysokości 20,00 zł brutto 

 

Na terenie gminy Platerów zlokalizowane są 3 oczyszczalnie ścieków, ich położenie przedstawiono 

w  tabeli 35. 
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Tabela nr 35. Położonenie oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Platerów 

Nazwa oczyszczalni Miejscowości z których odbierane są ścieki 

Hruszniew-Kolonia Hruszniew, Hruszniew-Kolonia, Górki 

Kisielew Lipno, Kamianka, Kisielew, Platerów, Puczyce, Czuchów, 

Czuchów-Pieńki 

Rusków Hruszew, Rusków 

 

 

Na dzień 31.12.2019 r. wg zestawienia zbiorczego księgowań za wodę, ścieki oraz opłatę stałą 

wpłynęła kwota 855 563,71 zł. 

Przypis na 31.12.2019 r to kwota 843 652,59 zł z odsetkami 4 260,15 zł 

Nalezności na 31.12.2019 r. to kwota  998 477,64 zł z odsetkami 4 260,15 zł 

Zaległości na dzien 31.12.2019 r. to kwota 149 757,02  zł 

 

4.8  Ekologia i ochrona środowiska 

 

W Gminie Platerów prowadzone są działania związane z ochroną środowiska.  

Na szczególną uwagę w tym zakresie zdecydowanie zasługują zadania z zakresu ochrony ziemi 

polegające na demontażu i zbiórce wyrobów budowlanych zawierających w swoim składzie azbest, 

które Gmina realizuje w oparciu  o Opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Platerów” związane jest z realizacja „Programu Oczyszczania Kraju  

z Azbestu na lata 2009-2032” przyjętego przez Rade Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 

Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej uchwała nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku (zmienionej 

uchwała nr 39/2010 z 15 marca 2010 r.) Celem realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu 

na lata 2009-2032” jest: 

1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na 

terytorium kraju, 

3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.  

Nieprzerwanie od ponad 7 lat Gmina ubiega się o coroczne dofinansowanie na tego typu zadania ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które przyznawane 

jest w formie dotacji do wkładu własnego Gminy. Dzięki dofinansowaniu oraz pieniądzom  

z budżetu Gminy możliwy jest bezpośredni demontaż płyt azbestowych z budynków mieszkalnych 

jak i gospodarczych oraz co szczególnie ważne odbiór i transport szkodliwych wyrobów z posesji 

mieszkańców na wyspecjalizowane składowiska odpadów, przez odpowiednio wykwalifikowane 

przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Średnio, każdego roku ilość 

pieniędzy wraz z dotacją pozwala na demontaż, transport i utylizację odpadów z 25 gospodarstw 

położonych na terenie Gminy Platerów. Z roku na rok da się zauważyć stopniowy spadek 

zainteresowania mieszkańców w/w programem, co bierze się najprawdopodobniej z tego,  

iż znaczna część z nich zmieniła już swoje pokrycia dachowe. Pomimo mniejszego 

zainteresowania, Gmina nadal będzie składać wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jednak na mniejsze kwoty. W 2020 roku gminie 

przyznano środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

na odbiór i utylizację folii oraz big bagów z gospodarstw rolnych. 
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Gmina Platerów 30 września 2015 roku przyjęła również Uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Platerów na lata 2015-2020” mającą na celu przyjęcie do 

realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej będący dokumentem strategicznym, obejmującym 

obszar całej gminy. Opisuje on kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów określonych w 

pakiecie klimatyczno – energetycznym do 2020 r. Celem planu jest poprawa jakości powietrza 

przez: redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, redukcję zużycia energii finalnej. Opracowany plan zawiera cele strategiczne  

i szczegółowe oraz krótko-, średnio- oraz długoterminowe działania.  

Instalacja solarna na budynku mieszkalnym. 

 W związku z coraz częściej pojawiającym się tematem ograniczenia emisji CO2 oraz pyłów 

szkodliwych do powietrza Gmina Platerów przystąpiła do programu realizowanego z funduszy 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego -Działanie 4.3 Redukcja 

emisji zanieczyszczeń powietrza. Złożony przez gminę wniosek uzyskał pozytywną ocenę, dzięki 

czemu na terenie gminy zostanie wymienionych łącznie 80 istniejących niespełniających 

aktualnych norm źródeł ciepła, na nowe spalające biomasę oraz zasilane gazem płynnym. 

Realizacja inwestycji przewidziana jest na jesień 2020 roku. 

  

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Platerów za rok 2019          

60 

 

5.   Podsumowanie 
  

Poziom zadań realizowanych przez samorząd gminy ma bezpośrednie przełożenie na 

codzienną  jakość życia jej mieszkańców. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano sposoby 

wydatkowania środków finansowych w zakresie inwestycji, pomocy społecznej, oświaty, usług 

komunalnych czy oferty kulturalnej,  z których korzystają Państwo każdego dnia. Opisano rok 

2019, który jest okresem efektywnego pozyskania środków unijnych i krajowych na wsparcie 

inwestycji. Z sukcesem zrealizowano trudne przedsięwzięcia, m. in. kolejny etap budowy 

kanalizacji sanitarnej we wsi Ostromęczyn, wyremontowano i zmodernizowano cześć dróg 

gminnych oraz ułożono chodnik przy drodze powiatowej w miejscowości Czuchów-Pieńki. 

Przeprowadzono modernizację stadionu sportowego w Platerowie oraz wybudowano place zabaw 

dla dzieci w miejscowościach: Górki, Lipno, Mężenin i Platerów. W trakcie realizacji znajdują się 

budowy 2 świetlic wiejskich. Zakończono budowę świetlicy w Hruszniewie.  

Te wszystkie działania z pewnością korzystnie wpłyną na poziom życia mieszkańców naszej gminy. 

Mam świadomość, że wiele mamy jeszcze do zrobienia. Kilometry dróg czekają na modernizację, 

kilka miejscowości  na kanalizację,  na dokończenie budowy świetlic wiejskich, na chodniki, na 

kolejne place zabaw dla dzieci… 

To wszystko w miarę możliwości finansowych, stopniowo będziemy realizować w latach 

przyszłych. 

Mam nadzieję, że wspólnie z Państwem uda się nam  to wszystko wykonać.  

Roku 2019 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale również należy 

postrzegać jako początek nowych projektów i inwestycji, bowiem opracowano w nim nowe 

koncepcje na kolejne lata. 

Wyzwania Gminy Platerów są duże, ponieważ oczekiwania jej mieszkańców stają się coraz 

większe. Będziemy dążyć do ich realizacji, starając się jednocześnie o utrzymanie urokliwego, 

wiejskiego charakteru naszej gminy. 

Dziękuję za miniony czas, za zaufanie,  za pomysły, zaangażowanie, za współpracę i dbałość  

o nasze wspólne dobro i naszą małą Ojczyznę. 

 

Z poważaniem  

 

  

  

  

  

  

 


