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Szanowni Mieszkańcy Gminy Platerów  

 

 Oddaję w Państwa ręce roczny raport o stanie gminy Platerów za rok 2020. 
Przygotowanie raportu to obowiązek i wymóg prawny, zgodny 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. Raport o stanie gminy ma za zadanie 
poszerzyć Państwa wiedze na temat działań prowadzonych przez samorząd w 2020 roku, 
oraz zachęcić do dyskusji, do zgłaszania propozycji i pomysłów, mających na celu dalszy 
rozwój naszej gminy. 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 

 



       

4 

 

 

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 obrębów 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 

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 

2020 rok 4883 2464 2419 

 

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 
141 52 102 58 46 274 156 78 58 3918 2020 

 

Gmina Platerów jest gminą typowo rolniczą o wysokich walorach przyrodniczych. Na terenie 
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gminy znajdują się parki krajobrazowe obejmujące 60 % terenu wraz z obszarami „Natura 
2000” tj.: 

- 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 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.  



       

6 

 

Radę Gminy Platerów tworzy 15 osób. Skład Rady gminy przedstawiono poniżej: 

Rada Gminy Platerów w kadencji 2018-2023 

1. Tołtyżewski Michał – Przewodniczący Rady Gminy Platerów od dnia 10 listopada 2020r.                      
(do dnia 10.11.2020r. funkcję tę sprawowała Małgorzata Musiolik) 

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. Małgorzata Musiolik 

9. Roman Pytel 

10. Urszula Szewczuk 

11. Euzebiusz Tobota 

12. Agata Wawryniuk 

13. Edyta Wojtczuk 

 

Przy Radzie Gminy Platerów, w roku 2020 działało 4 stałe komisje: 

1) Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzi 7 radnych: 

 Roman Pytel – Przewodniczący,  

 Urszula Kubić – Zastępca Przewodniczącego,   

 Kamil Kuliński – członek,  

 Wojciech Antosiuk – członek, 

 Radosław Ludwiczuk – członek, 

 Euzebiusz Tobota – członek 

 Małgorzata Musiolik - 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,  
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 Agata Wawryniuk – Zastępca Przewodniczącego,   

 Elżbieta Hawryluk – członek,   

 Urszula Szewczuk – członek, 

 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:   

 Urszula Szewczuk – Przewodnicząca,  

 Agata Wawryniuk – Zastępca Przewodniczącego,   

 Urszula Kubić – członek,  

 Michał Tołtyżewski – członek, 

 Wiktor Baranow – członek, 

 Małgorzata Musiolik – 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,  

 Wojciech Antosiuk – członek,  

 Kamil Kuliński – członek, 

 Radosław Ludwiczuk – członek, 

 Euzebiusz Tobota – członek, 

 Edyta Wojtczuk – 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 31.12.2020r. 

Powierzchni
a  
w ha 

Imię i nazwisko 
sołtysa 

1 Chłopków 174 568,98 Stanisław Sterniczuk 

2 Chłopków-Kolonia 60 435,85 Zdzisław Iwaniuk 

3 Czuchów 157 376,32 Paweł Lesiuk 
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4 Czuchów-Pieńki 138 900,17 Justyna Wyrzykowska 

5 Falatycze 284 969,07 Elżbieta Kozioł 

6 Górki 183 209,80 Miłosz Wakuliński 

7 Hruszew 179 565,20 Robert Świderski 

8 Hruszniew 204 471,95 Łukasz Szymaniuk 

9 Hruszniew-Kolonia 148 534,10 Henryk Chaciński 

10 Kamianka 88 98,26 Wanda Jędruszuk 

11 Kisielew 389 899,00 Marcin Marczuk 

12 Lipno 324 553,36 Mariusz Pawluk 

13 Mężenin 207 730,80 Kamil Kuliński 

14 Mężenin-Kolonia 138 239,20 Jolanta Kowalczyk 

15 Michałów 93 419,09 Barbara Boruta 

16 Myszkowice 122 315,06 Leszek Michalak 

17 Nowodomki 75 68,76 Zofia Bobryk 

18 Ostromęczyn 234 629,08 Wiesław Antosiuk 

19 Ostromęczyn-Kolonia 135 327,92 Mirosław Sawicki 

20 Platerów  795 588,31 Urszula Kubić 

21 Puczyce 315 674,98 Dariusz Dumny 

22 Rusków 345 2024,78 Agnieszka Wróbel 

23 Zaborze 96 348,8 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 2020 funkcjonowało 1781 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 2 482 

2 Od 2 do 5 665 

3 Od 5 do 7 214 
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4 Od 7 do 10 179 

5 Od 10 do 15 156 

6 Od 15 do 20 49 

7 Od 20 do 50 32 

8 Od 50 do 100 3 

9 100 i więcej 1 

10 Razem: 1781 

 

Rok 2020 był specyficznym rokiem, ze względu na epidemię koronawirusa, panującą      

od marca 2020r. Rozprzestrzeniająca się pandemia rujnowała zdrowie ludzi, paraliżowała cały 

świat doprowadzając do kryzysu gospodarczego i społecznego. Rosnąca liczba obostrzeń, na 

przemian zamrażane i odmrażane branże,  wpłynęły bezpośrednio na kondycję wielu 

sektorów gospodarki. Kryzys nie ominął również obszarów wiejskich, które wydawać by się 

mogło nie powinny odczuć skutków panującej pandemii.  

W związku z tym, że Gmina Platerów jest typową Gminą wiejską, wśród rolników, 

przeprowadzono ankietę w której zawarto pytania dotyczące skutków pandemii i trudności             

z nią związanych w rolnictwie. 87 % pytanych rolników odpowiedziało, że COVID-19 wpłynął 

negatywnie na funkcjonowanie ich gospodarstwa, a tylko 13 % stwierdziło, że nie wywarł 

żadnych negatywnych skutków. 

W 2020 r. tak jak i w poprzednich latach sytuacja w produkcji roślinnej uzależniona była 

od warunków pogodowych. Rok 2020 z uwagi na opady gradu w miesiącu czerwiec oraz 

niedobory wilgoci w glebie na skutek braku opadów, zapowiadał się niekorzystnie, jednak 

poprawa sytuacji pogodowej w okresie letnim spowodowała, że potrzeby wodne upraw zostały 

zaspokojone co w pewnym stopniu wpłynęło nawet pozytywnie na zbiory zbóż. W niektórych 

miejscowościach opadów momentami było nawet za dużo. Z przeprowadzonych badań wśród 

rolników, na pytanie o największe wyzwania (trudności) dla gospodarstw w 2020 r., 17% 

badanych wskazało na suszę, 2% na grad, 2% rolników w pewnym okresie wegetacji roślin 

ucierpiało nawet z powodu podtopień, natomiast pozostałe trudności tj. 23% ankietowanych 

wskazało na Covid-19 jako bezpośrednią przyczynę trudności, oraz powiązane z tym: niedobór 

pracowników sezonowych (17%), obniżka cen sprzedawanych produktów (23%) czy rosnące 

koszty środków produkcji (6%).  

Epidemia koronawirusa spowodowała, że z rynku polskiego zniknęła cześć 

pracowników z Ukrainy. Wprawdzie tarcza antykryzysowa zaproponowana przez rząd 

pozwalająca na automatyczne odnawianie wiz dla pracowników z zagranicy na czas 

obowiązywania stanu epidemicznego i dwa tygodnie po jego zakończeniu ułatwiała sytuację, 

jednak pomimo wszystko część osób zdecydowała o powrocie do ojczyzny a część nie chciała 

wyjeżdżać za pracą.  

Obawę przed niedoborem pracowników sezonowych okazywali głównie właściciele 

gospodarstw średnich i małych, którzy oferują zatrudnienie tylko w sezonie, w przeciwieństwie 

do dużych gospodarzy, u których pracownik ma zapewnioną pracę przez cały rok. 
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Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w największym stopniu skutkami Covid-

19 zostały dotknięte: bydło mięsne, krowy (mleko), trzoda chlewna, owce, kozy, drób rzeźny                  

i nośny oraz uprawa roślin ozdobnych. Rolnicy z tych sektorów, którzy ponieśli straty mogli 

liczyć na nadzwyczajne wsparcie finansowe. Wypłacane zostały również rekompensaty dla 

posiadaczy chryzantem, którzy z powodu pandemii i nakazu zamknięcia cmentarzy nie mogli 

sprzedawać kwiatów. Osoby te mogły do końca listopada 2020 r. złożyć w Agencji 

pokwitowania za przekazanie kwiatów do wykorzystania lub utylizacji.   

W ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych 

kryzysem COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. 

ARiMR w grudniu 2020 r. uruchomiła również pomoc na zakup sprzętu komputerowego dla 

dziecka z rodziny rolniczej. 

 Pomimo okazanego przez rząd wsparcia, rolnicy ocenili powyższe działania jako 

niewystarczające, ze względu na fakt pominięcia innych gałęzi rolnictwa. Tylko 2% rolników 

oceniło pozytywnie okazane wsparcie (wykres 1.) 

 

Wykres 1. Ocena wsparcia przez rząd w walce ze skutkami COVID-19. 
 

Rolnictwo jest gałęzią gospodarki która powinna zostać w tym ciężkim czasie bardziej 

doceniona. Sprzedaż bezpośrednia, jest dla każdego rolnika czy producenta bezdyskusyjnie 

najkorzystniejsza. Niemniej jednak działania polegające na zrzeszeniu się w organizacje 

producentów są w czasie kryzysu Covid-19 skutecznym ograniczeniem niekorzystnego 

wpływu kryzysu na sytuacje rolników. Każde niestandardowe rozwiązania wymagają jednak 

poświęceń i niosą za sobą zarówno korzyści jak i negatywne skutki. 

 Gmina Platerów stale obserwuje zmieniającą się sytuację i analizuje dane zebrane                  

od miejscowych rolników w związku z pandemią, które przekazuje do władz wyższych 

odpowiedzialnych za podejmowanie stosownych działań w tej kwestii.   
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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. 
 
Tabela nr 5 Wartość mienia komunalnego w 2020 roku. 
l.p. Mienie komunlane Wartość mienia 

komunalnego w roku 2020 
1 grunty własne 1 268 495,76 zł 
2 budynki i lokale 12 683 239,61 zł 
3 obiekty inżynierii lądowej i wodnej 26 671 999,87 zł 
4 maszyny i urządzenia techniczne 6 366 954,47 zł 
5 środki transportowe 962 404,56 zł 

RAZEM 47.953.094,27 zł 
 
Przewidywany jest wzrost wartości mienia komunalnego w roku 2021 w dziale „obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej „ oraz w dziale „maszyny i urządzenia techniczne”. Inwestycje 
znajdują się w trakcie realizacji i zostaną ukończone w roku 2021. 
 
W ciągu  2020 roku  Gmina Platerów nie nabyła nowych nieruchomości. W roku 2020 również 
nie dokonano sprzedaży nieruchomości gminnych.  
 
Tabela nr 6 Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2020 roku. 
l.p. Mienie komunlane Dochody uzyskane z mienia 

komunalnego w roku 2020 
1 czynsze za  lokale i dzierżawy gruntów 121 995,64 zł 
2 opłata roczna za użytkowanie wieczyste                  5 445,14 zł 

RAZEM 127 440,78 zł 
 
Zaległości w  opłatach z w/w tytułów na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły. 
Gmina Platerów posiada: 
- udziały w PKS Łosice w kwocie       77 800 zł 
- udziały w Banku Spółdz. Platerów    20 000 zł 
 
Wartość gruntów komunalnych Gminy Platerów na dzień 31.12.2020r.                                            
wynosi – 909.586,76 zł. 
 
Ponadto 10 czerwca 2020r. Rada Gminy Platerów podjęła Uchwałę nr XVII/120/2020                       
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy Platerów na lata 2020-2025.Przedmiotowy program jest realizowany przez Urząd 
Gminy Platerów. 
W 2020 r. w mieszkaniach komunalnych wykonano następujące ulepszenia i remonty: 
-dokończono wykonanie łazienki z toaletą w budynku – Mężenin nr 60, 
-wymieniono okna z uwagi na zagrażanie bezpieczeństwu lokatorów: 2 okna pod adresem 
Hruszniew  Kolonia 29/2 oraz 1 okno pod adresem Hruszniew Kolonia 28/15, 
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-wymieniono piec grzewczy w mieszkaniu pod adresem Rusków 48, 
-wykonano okresowe przeglądy budowlane i kominiarskie, 
-w budynku Rusków 47, ze względu na brak drożności, wykonano dodatkowe czyszczenie 
przewodów kominowych i czyszczenie pieców kaflowych, 
-zlecono wykonanie wykwalifikowanej firmie badań instalacji eklektycznej oraz sporządzenia 
protokołów z przeprowadzonej kontroli. Na podstawie otrzymanej wyceny, czynności 
polegające na wykonaniu powyższych przeglądów, odbywają się sukcesywnie w 2021 r. 
 

1.7 Podmioty gospodarcze 

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

według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, 
które mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Platerów obejmowała 359 
pozycji, z czego status „aktywny” posiadało 180 podmiotów, status „wykreślony” posiadało 155 
podmiotów, status „zawieszony” posiadało 24 podmioty. 

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 2020 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Platerów                  
Nr XV/94/2019 z dnia 13 grudnia 2019r., która została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2020 r., pod poz. 2757. 
 
W ciągu 2020 roku 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 7: 
 
Tabela nr 7. Podstawowe wielkości budżetu Gminy Platerów w roku 2019: 

Wyszczególnienie Plan na 
01.01.2020 

Plan na 
31.12.2020 r 

Wykonanie za 
rok 2020 

Wskaźnik 
wykonania 

w % 
DOCHODY 22.789.940,30 28.915.551,43 24.393.346,94 84 

Dochody bieżące 22 739 940,30 
 

24 747 945,43 23 694 401,80 96 

Dochody majątkowe        50 000,00 4 167 606,00      698 945,14 17 

WYDATKI 22 277 157,30 30 176 277,43 24 041 150,63 80 

Wydatki bieżące 21 522 157,30 23 523 092,43 22 563 403,17 96 
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Wydatki majątkowe      755 000,00   6 653 185,00 1 477 747,46 22 

NADWYŻKA/DEFICYT     512 783,00 -1 260 726,00    352 196,31  

Przychody                0,00   1 774 000,00   2 210 437,36 125 

Rozchody     512 783,00      513 274,00 512 782,89 100 

 
 
W roku 2020  w budżecie Gminy wystąpiły przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w 
kwocie 1 774 000 zł. oraz wykonano nadwyżkę budżetową w kwocie 352 196,3 zł. Nadwyżka 
budżetowa wynika z niewielkiego, tj 22%  wykonania w 2020 roku wydatków majątkowych. 
              
Zaplanowane rozchody budżetu w kwocie 513 274  zł  wykonano  w kwocie 512 782,89 zł 
zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z zawartych umów pożyczkowych                                    
i kredytowych. W roku 2020 r zostały spłacone zobowiązania finansowe w następujących 
wielkościach: 
- 71 169,00 zł stanowią spłaty pożyczek do WFOŚiGW 
- 114 613,89 zł spłaty kredytów do Banku Spółdzielczym w Platerowie 
- 327 000,00 zł wykup I transzy obligacji komunalnych do Banku PKO BP 
 

2.2. Zadłużenie gminy 

 

Zadłużenie Gminy Platerów na dzień 31 grudnia 2020 wyniosło 5 996 682,73 zł, co stanowi  

25 %  wykonanych dochodów budżetu. Na kwotę zadłużenia składają się : 

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej                                   

w Warszawie w łącznej kwocie 642 591,13 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. 

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

Warszawie na kwotę 3 305 000 zł. Uzyskane z emisji obligacji środki finansowe zostały 

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

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

umowami. 

- obligacje komunalne wyemitowane przez Dom Maklerski Banku BPS w roku 2020 w kwocie 

1 774 000 zł. Uzyskane z emisji środki finansowe z powodu spowolnienia realizacji inwestycji 

w roku 2020 nie zostały wydatkowane i przechodzą jako „wolne środki” do budżetu  roku 

2021. 

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Platerowie w kwocie 275 091,60 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. 



       

15 

 

Dokonane w roku 2020 spłaty zadłużenia w łącznej kwocie 512 782,89 zł wraz z zapłaconymi 

odsetkami w kwocie 134 919,50 zł (łącznie obsługa długu 647 702,39 zł) stanowią 3% 

wykonanych dochodów. 

Poziom zadłużenia gminy oraz planowany plan spłat długu na lata 2020-2029 szczegółowo 
określa Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Platerów na lata 2020-2029, przyjęta 
uchwałą Nr XV.95.2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13 grudnia 2019 roku z późniejszymi 
zmianami. Obowiązujące gminę wskaźniki spłaty 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 roku 2020 kwotę 6 653 185 zł, z czego 
zrealizowano wydatki w kwocie 1 477 747,46 zł, co stanowi 22 % zakładanego planu. 
Wydatki majątkowe zrealizowane stanowią 6 % wydatków ogółem. 
Trwająca epidemia Covid – 19 spowodowała znaczne spowolnienie realizacji zadań 
inwestycyjnych w roku 2020.  
 
Nadrzędnym zadaniem Gminy jest stworzenie jak najlepszych warunków bytowych 
mieszkańcom. W tym celu urząd Gminy Platerów corocznie realziuje inwestycje. Poniżej 
przedstawiono zestawienie najważniejszych wykonanych inwestycji w roku 2020: 
      
1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Platerów w miejscowości Ostromęczyn – 
wykonanie 829.445,97 zł; 
 

 
Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostromęczyn 
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- rozbudowa wodociągu na odcinku Platerów – Ostromęczyn Kolonia o długości 320m – 
wykonanie 22.313,90 zł; 
 
-rozpoczęto budowę rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacji w miejcowości Falatycze            
i Hruszniew. W ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. – wykonanie 950,00 zł. (planowany koszt 
całkowity 2.753.000 zł). Inwestycja realizowana z udziałem środków unijnych; 
 
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszew, nr ew. dz. 427 – zrealizowana w ramach 
Funduszu Ochrony Dróg Rolnych na rok 2020 (FOGR). Wykonano nawierzchnię asfaltową                 
na odcinku 620 m. Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 195.650,00 zł; 
 

 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszew 

 
-  dalsza realizacja programu „Wymian urządzeń grzewczych z korzyścią dla wszystkich 
mieszkańców Gminy Platerów”. Podpisano umowy z mieszkańcami, wykonano audyt 
energetyczny oraz wstępne projekty. Wykonanie – 45.510,00 zł (planowany koszt całkowity 
zadania 2.013.915,00 zł); Inwestycja realizowana z udziałem środków unijnych; 
 
- „Modernizacja istniejącej bierzni na stadionie sportowym w Platerowie”. Zadanie 
zrealizowano w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej.                 
W ramach realizacji zadania wykonano pierwszy z dwóch etpów budowy bieżni wokół 
stadionu sportowego w Platerowie. Prace polegały na korytowaniu podłoża, montażu obrzeży 
oraz wykonaniu utwardzonej podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową. Całkowita wartość 
inwestycji wyiosła 155.600,00 zł, z czego 100.000,00 zł stanowiła dotacja. 
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- realizacja inwestycji w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na rok 2020. 
Łącznie dotowanych zostało 5 sołectw, w tym: 
 
a) sołectwo Hruszew – otrzymało dofinansownie na wyposażenie świetlicy wiejskiej                           
w Hruszewie (zakupiono: płytki podłogowe do sali świetlicowej, lodówkę, kuchenkę gazową, 
zmywarkę); 

 
 
b) sołectwo Hruszniew-Kolonia, otrzymało dofiannsownaie na wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w Hruszniewie-Kolonii (zakupiono: 24 stoły i 150  krzeseł do sali głównej oraz 
chłodziarkę); 
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c) sołectwo Kisielew – otrzymało dofiannsownaie na wyposażenie świetlicy wiejskiej                       
w Kisielewie (na zakup chłodzioarki oraz zakup i montaż klimatyzacji - szt. 3)  

 
 
d) sołectwo Rusków – otrzymało dofinansowanie na wyposażenie świetlicy wiejskiej                           
w Ruskowie(zakupiono m.in.: stół roboczy, lodówko-chłodziarkę, szafki kuchenne, kuchenkę 
gazową, przepływowy ogrzewacz wody); 
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e) sołectwo Zaborze – otrzymało dofinansownaie na wyposażenie świetlicy wiejskiej                          
w Zaborzu (zakupiono m.in.: stoły i krzesła do sali głównej, płytki ścienne do łazienek oraz 
wyposażenie łazienek) 
 
- przeprowadzono kolejny etap budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czuchów-Pieńki.  
Na plan 55.360,00  zł wydano 55.358,78 zł (wykonano m.in.: instalację wodno-kanalizacyjną,  
uzupełniono montaż stolarki budowlanej, wykonano wylewkę betonową - podłogową). Inwestycja 
jest w trakcie realizacji i przechodzi na rok następny. 
 
- przeprowadzono kolejny etap budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Puczyce. Na plan 
41.440,00 zł wydano 41.439,47 zł. (wykonano: montaż stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplono             
i zamontowano podwieszany sufit, położono instalację elektryczną oraz tynki wewnętrzne). 
Inwestycja jest w trakcie realizacji i przechodzi na rok następny. 
 
- zadanie pod nazwą „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administarcji i geoinformacji (dotacja celowa) – 
wykonanie w kwocie 9.479,34 zł; 
 
- przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie zrealizowano coroczne zadanie pn.”Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na 
terenie Gminy Platerów”. Łączna wartość zadania wyniosła 38.097,00 zł, z czego 34.000,00 zł 
to kwota dotacji. 
 
- zakup samochodów służbowych. Całkowita wartość 123.000,00 zł. 
 
Ponadto wykonano inne działania remontowo-naprawcze w następujących sołectwach                        
z terenu Gminy Platerów: 
- odnowiono salę główną w budynku świetlicy wiejskiej w Hruszewie (wymieniono instalację 
elektryczną, wykonano roboty instalacyjne CO, ułożono terakotę, wykonano sufit podwieszany, 
pomalowano pomieszczenie), 

 
 
- w świetlicy wiejskiej w Zaborzu przeprowadzono remont dwóch łazienek (wykonano roboty 
budowlane, sanitarne, elektryczne i wodno-kanalizacyjne), 
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- w świetlicy wiejskiej w Chłopkowie wymieniono stolarkę okienną w łazience, oraz skuto 
stare posadzki i wylano nowe, 
- w garażu OSP w Hruszniewie wykonano sufit podwieszany i pomalowano pomieszczenie, 
- w świetlicy wiejskiej w Ruskowie przeprowadzono remont kuchni, 
- wykonano orynnowanie budynku hydroforni w Platerowie, 
- przeprowadzono remont elewacji zewnętrznej na budynku OSP wPlaterowie. 
 

 
 
Ponadto przeprowadzono profilowanie dróg równiarką w sołectwach: Mężenin, Michałów, 
Hruszniew-Kolonia, Hruszew, Czuchów, Puczyce, Falatycze. 
We wsi: Puczyce, Chłopków, Chłopków-Kolonia i Czuchow-Pieńki część dróg gminnych 
utwardzono tłuczniem. 
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3. Realizacja Uchwał Rady Gminy Platerów 

3.1 Szczegółowy wykaz uchwał Rady Gminy Platerów podjętych w roku 
2020 w kadencji rady 2018-2023 i ich realizacja 

 

1. Nr XVII/107/2020 w  sprawie zmian w budżecie Gminy Platerów w roku 2020 – 

uchwalone zmiany zostały wprowadzone we wskazanych działach, rozdziałach, paragrafach, 

budżetu Gminy Platerów w roku 2020. 

2. Nr XVII/108/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-

2029. Uchwalone zmiany obowiązywały w roku 2020  i będą obowiązywać w latach 

następnych  

3. Nr XVII/109/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących 

fundusz sołecki w budżecie Gminy Platerów na rok 2021. Podjęto decyzje by w roku 2021 nie 

wyodrębniać środków w budżecie gminy z przeznaczeniem na fundusz sołecki. 

4. Nr XVII/110/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Wyrażono 

zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Rusków oznaczonej numerem 

działki 660/1 o pow. 1,7544 ha. 

5. Nr XVII/111/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w roku 2020. Przyjęty 

program był realizowany w roku 2020. 

6. Nr XVII/112/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2020-2023. Za realizację programu odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Platerowie. 

7. Nr XVII/113/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Platerów na rok szkolny 2019/2020. Podjęta uchwała upoważnia Wójta do zwrotu rodzicom 

kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek, jeżeli dowożenie 

zapewniają rodzice. 

8. Nr XVII/114/2020 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji                            

w gospodarce odpadami w Gminie Platerów oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących 

gospodarki odpadami. 

9. XVIII/115/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2020. Uchwalone zmiany 

zostały wprowadzone we wskazanych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu Gminy 

Platerów w roku 2020. 

10. XVIII/116/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029. 

Uchwalone zmiany obowiązywały w roku 2020  i będą obowiązywać w latach następnych  

11. XVIII/117/2020 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości. Wprowadzono zmianę w załączniku do Uchwały Nr XVIII/129/2016 Rady 

Gminy w Platerowie z dnia 3 czerwca 2016r. Skreślono w załączniku do uchwały pkt. 1, 

pozostawiając lokal mieszkalny oznaczony w uchwale nr 1 w zasobach mieszkaniowych 

gminy Platerów. 

12.  XVIII/118/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości                     

na okres 5 lat. Postanowiono udzielić zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu na okres                             
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5 lat, nieruchomości gminne: nr działki 913/1 położona w obrębie miejscowości Rusków,                 

nr działki  80/1 położona w obrębie miejscowości Kamianka i działka nr 816/10 położona                  

w obrębie miejscowości Puczyce.  

13. XVIII/119/2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy. Ustalono zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Platerów. 

14. XVIII/120/2020 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania 

mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2020-2025. Przyjęty program będzie realizowany             

od roku bieżącego do roku 2025. 

15. XVIII/121/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Platerów 

na rok szkolny 2020/2021. Podjęta uchwała upoważnia Wójta do zwrotu rodzicom kosztów 

przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkól i placówek, jeżeli dowożenie zapewniają 

rodzice. 

16. XVIII/122/2020 w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych                 

w Platerowie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć w roku szkolnym 

2020/2021. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie został zwolniony                     

od obowiązków realizacji tygodniowego wymiaru zajęć w roku szkolnym 2020/2021. 

17. XVIII/123/2020 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku                

na terenie gminy Platerów. Podjęty regulamin wskazuje m.in. wymagania w zakresie 

utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, zobowiązując właścicieli tych 

nieruchomości do selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

18. XVIII/124/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług                        

w zakresie dobierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                            

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podjęta uchwała określa m.in. 

częstotliwość odbioru selektywnie zebranych odpadów. Uchwała określa rodzaj odpadów 

odbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Platerowie. 

19. XVIII/125/2020 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. Na inkasentów wyznaczono sołtysów wsi Gminy Platerów. 

Ustalono wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% pobranej sumy, płatne po każdej racie 

podatkowej.  

20. XVIII/126/2020 w sprawie określenia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta 

Gminy Platerów. Przyjęty regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów do przyznawania 

stypendium Wójta oraz zasady przyznawania stypendium. 

21. XVIII/127/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G. Stanowisko 

Rady Gminy zostało  przekazane osobie wnoszącej petycję oraz podane do publicznej 

wiadomości. 

22. XIX/128/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2020. Uchwalone zmiany 

zostały wprowadzone we wskazanych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu Gminy 

Platerów w roku 2020. 

23. XIX/129/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029. 

Uchwalone zmiany obowiązywały w roku 2020  i będą obowiązywać w latach następnych. 
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24. XX/130/2020 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Platerów. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie przez Radę Gminy Platerów.  

25. XX/131/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania             

z wykonania budżetu Gminy Platerów za rok 2019. Uchwała została podjęta jednogłośnie 

przez Radę Gminy Platerów.  

26. XX/132/2020 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Platerów                 

za rok 2019 sprawie zmian w budżecie Gminy Platerów w roku 2020. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie przez Radę Gminy Platerów.  

27. XX/133/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2020. Uchwalone zmiany 

zostały wprowadzone we wskazanych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu Gminy 

Platerów w roku 2020. 

28. XX/134/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029. 

Uchwalone zmiany obowiązywały w roku 2020  i będą obowiązywać w latach następnych  

29. XX/135/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu                

jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podjęta uchwała ma 

zastosowanie od dnia 1 października 2020r. 

30. XX/136/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

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

mieszkańcy. Podjęta uchwała ma zastosowanie od dnia 1 października 2020r. i wprowadza 

nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15,00zł 

miesięcznie od osoby oraz zwolnienie z części opłaty w kwocie 3,00 zł przy zadeklarowaniu 

kompostownika przydomowego. 

31. XX/137/2020 W sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 1 czerwca 2020r. 

Przewodniczący Rady Gminy w Platerowie poinformował osobę wnoszącą petycje o sposobie 

jej rozpatrzenia. 

32. XX/138/2020 uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/126/2020 Rady Gminy                               

w Platerowie z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie określenia Regulaminu przyznawania 

Stypendium Wójta Gminy Platerów. Wprowadzono zmiany w § 3 ust. 1 pkt. 1) i pkt 2)                       

w załączniku do w/w uchwały. 

33. XXI/139/2020 o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Lipnie. O podjętym zamiarze 

likwidacji Szkoły Podstawowej w Lipnie zawiadomiono rodziców uczniów, Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty oraz organizację związkową oraz wystąpiono do Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie zamiaru likwidacji. 

34. XXI/140/2020 w sprawie wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                         

ze stanowiskiem zawierającym zaniepokojenie i sprzeciw wobec zmian wynikających                         

z ustawy z dnia 18 września 2020r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych 

innych ustaw, tzw. „Piątki dla zwierząt”. Podjętą uchwałę przekazano odpowiednim organom. 

35. XXI/141/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2020. Uchwalone 

zmiany zostały wprowadzone we wskazanych działach, rozdziałach, paragrafach budżetu 

Gminy Platerów w roku 2020. 

36. XXI/142/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029. 

Uchwalone zmiany obowiązywały w roku 2020  i będą obowiązywać w latach następnych. 
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37. XXI/143/2020 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

Celem emisji w roku 2020 była spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 513.274,00 zł oraz 

finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.260.726,00 zł. 

38. XXI/144/2020 uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVI/280/2918 Rady Gminy                               

w Platerowie z dnia 7 sierpnia 2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Platerów. 

Wprowadzono zmiany w § 2 ust. 1 załącznika do w/w Uchwały Nr XLI/280/2018 Rady Gminy 

Platerów. 

39. XXI/145/2020 w sprawie ustalenia wysokości diety radnym Rady Gminy. Ustalone diety 

są naliczane zgodnie z przyjętymi wysokościami. 

40. XXI/146/2020 w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego. Rada 

Gminy Platerów wystąpiła ze stanowiskiem do Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP, 

Marszałka Senatu RP, posłów i senatorów Województwa Mazowieckiego, Wojewody 

Mazowieckiego w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego                              

i powstrzymania podziału Województwa Mazowieckiego na dwa odrębne regiony. 

41. XXI/147/2020 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 

Platerów. Przyjęto rezygnację z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy, radnej Małgorzaty 

Musiolik. 

42. XXI/148/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Platerów.                               

W głosownaiu tajnym, wybrano na Przewodniczącego Rady Gminy Platerów pana Michała 

Tołtyżewskiego. 

43. XXII/149/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2020. Uchwalone 

zmiany zostały wprowadzone we wskazanych działach, rozdziałach, paragrafach budżetu 

Gminy Platerów w roku 2020. 

44. XXII/150/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na 2021 rok. Przyjęta stawka podatku rolnego 

obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021r i wynosi 42,00 zł za 1 dt.  

45. XXII/151/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości                    

i zwolnień w tym podatku. Przyjęte stawki podatku od nieruchomości obowiązują w roku 

2021. 

46. XXII/152/2020 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2021 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym 

podatku. Przyjęte stawki podatku obowiązują od dnia 1 stycznia 2021r. 

47. XXIII/153/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2020. Uchwalone 

zmiany zostały wprowadzone we wskazanych działach, rozdziałach, paragrafach budżetu 

Gminy Platerów w roku 2020. 

48. XXIII/154/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029. 

Uchwalone zmiany obowiązywały w roku 2020  i będą obowiązywać w latach następnych 

49. XXIII/155/2020 w sprwawie wniesienia zażalenia do Ministerstwa Edukacji i Nauki                

na postanowienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie w sprawie negatywnej 
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opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Lipnie. Uchwała została 

przekazana do Ministerstwa Edukacji w dniu 30.12.2020r. 

50. XXIII/156/2020 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty. Przewodniczący 

Rady Gminy Platerów został zobowiązany do przesłania podjętego stanowiska odpowiednim 

organom. 

51. XXIII/157/2020 w  sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Platerów na rok 2021. Program realizuje w roku 2021 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

52. XXIII/158/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie Platerów na rok 2021. Program realizuje w roku 2021 Gminna Komisja 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. 

53. XXIII/159/2020 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji 

Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Platerów. W związku                              

z wyborem pana Michała Tołtyżewskiego na Przewodniczącego Rady Gminy, dokonano 

nowego wyboru  Przewodniczącego komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 

Publicznego, której  pan Tołtyżewski M. był przewodniczącym.  

54. XXIII/160/2020 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy 

Platerów oraz określenia ich zadań. Wprowadzono zmiany osobowe w stałych komisjach 

Rady Gminy Platerów, w składzie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Spraw Społecznych                        

i Bezpieczeństwa Publicznego. 

55. XXIII/161/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych                     

i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Platerów. Przewodniczącą Komisji została pani 

Urszula Szewczuk. 

56. XXIII/162/2020 w sprawie planu pracy Rady Gminy Platerów na rok 2021. Przyjęty plan 

pracy Rady Gminy Platerów realizowany jest w roku 2021. 

57. XXIII/163/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Platerów 

na rok 2021. Przyjęte plany pracy stałych komisji Rady Gminy Platerów realizowane są w 

roku 2021. 

 

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 – 
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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 120 przydomowych oczyszczalni ścieków. Posesje na terenie gminy w energię 

elektryczną zasila PGE DYSTRYBUCJA S.A. W roku 2020 rozpoczęła się rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falatycze i Hruszniew. W przyszłych latach planowan jest 

również budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mężenin wraz z budową 

oczyszczalni ścieków. 

4.2 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 3 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 4.093.099,00 złotych i jest to kwota nie 
wystarczająca na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania, dlatego też                    
z gminnego budżetu w 2020 r. dodatkowo przeznaczono kwotę 3.780.308,54 złotych. 

Finansowanie zadań oświatowych w 2020 roku przedstawia tabela nr 8: 

Tabela nr 8. Finansowanie zadań oświatowych w roku 2020 

Dochody na realizację zadań oświatowych Wydatki na realizację zadań oświatowych 

Wyszczególnienie Kwota w zł Wyszczególnienie Kwota w zł 

Subwencja oświatowa 4.093.099,00 zł Koszty utrzymania 
placówek szkolnych w 
gminie 

7.065.946,77 zł 
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Dotacje celowe 373.630,74 zł Dotacja podmiotowa dla 
Niepublicznej Szkoły w 
Ruskowie 

373.908,00 zł 

Wpływy z opłat za 
wydawanie świadectw 

78,00 zł 

Wpływy z innych 
gmin na przedszkola 

24.660,18 zł Koszty dowozu uczniów do 
szkół 

300.804,66 zł 

Wpływy z opłat za 
przedszkola 

13.616,00 zł Koszty wspólnej obsługi 
księgowej szkół 

188.197,79 zł 

Wpływy z opłat za 
wyżywienie uczniów 

92.734,50 zł Utrzymanie świetlic 
szkolnych 

397.069,74 zł 

Środki własne gminy 3.780.308,54 Stypendia dla uczniów 52.200,00 zł 

Dochody ogółem: 8.378.126,96 Wydatki ogółem: 8.378.126,96 

 
W podziale na oświatowe jednostki budżetowe oraz zadania oświatowe, realizacja 
budżetu w 2020 roku przedstawiał się następująco:    
        
1. Szkoła Podstawowa w Lipnie : 
Plan dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie 30 000 zł, wykonanie 11 184 zł tj. 37 % planu; 
Plan wydatków 1 245 160,90 zł,  wykonanie 1 215 002,61 zł, tj. 98 % planu,. 
Liczba uczniów Szkoły Podstawowej w Lipnie : 38 łącznie w 8 oddziałach. 
Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym :10. Łączna liczba dzieci  48. Liczba etatów 
zatrudnionej kadry pedagogicznej wynosi 12,8.  
       
2. Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie : 
Plan dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie 70 000 zł, wykonanie 18 996 zł, tj. 27 % planu; 
Plan wydatków  2 671 149 zł, wykonanie 2 595 633,64 zł  tj.97% planu. 
Liczba uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie: 122 łącznie w 8 oddziałach.   
Liczba dzieci przedszkolnych w Platerowie : 65. Łączna liczba dzieci w ZPO Platerów: 187.   
Liczba etatów zatrudnionej kadry pedagogicznej wynosi 24. 
 
3. Zespół Szkolno -Przedszkolny w Górkach: 
Plan dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie 160 000 zł , wykonanie 62 632,50 zł, tj. 39 % 
planu; Plan wydatków 3 525 205,10 zł, wykonanie 3 389 590,15 zł, tj. 96 % planu. 
Liczba uczniów Zespołu  Szkolno  - Przedszkolnego w Górkach : 161 łącznie w 8 oddziałach.  
Łączna liczba dzieci przedszkolnych w przedszkolach (Górki, Rusków) wynosi 83.  
Łączna liczba dzieci w ZS-P w Górkach : 244. 
Liczba etatów zatrudnionej kadry pedagogicznej wynosi 28. 
 
Niskie wykonanie dochodów z tytułu opłat za wyżywienie młodzieży wynika z faktu 
zamknięcia szkół w okresie marzec-czerwiec oraz październik –grudzień 2020 r. z powodu 
epidemii Covid-19. 
 
4. Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Platerowie, plan wydatków  
190 547 zł, wykonanie 188 197,79 zł, tj. 99  % planu. Jednostka prowadzi obsługę 
administracyjno – księgową szkół.  

 
5. Dowożenie uczniów do szkół (zadanie własne gminy), plan wydatków 307 066 zł, 
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wykonanie 300 804,66 zł, tj. 98 % planu. 
-Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ruskowie, plan dotacji 373 908 zł, wykonanie 
100 %. Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ruskowie uczęszcza 33 uczniów. 
 
Szczegółowa informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2019/2020 została przedstawiona w dalszej części tego rozdziału. 

 
W tabeli 9 przedstawiono liczbę placówek oświatowych funkcjonujących w Gminie Platerów  
w roku szkolnym 2019/2020: 
 
Tabela nr 9. 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 

Wicedyrektor         
mgr Grzegorz Szymanek       
Dyrektor  mgr Maria 
Daszko             

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 2019/2020 w poszczególnych placówkach przedstawiono               
w tabeli 10.                                  
 

Tabela nr 10. Liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020 w poszczególnych 
placówkach 

lp. placówka  dzieci poniżej 
klasy “0” 

klasa “0” uczniowie 
szkoły 
podstawowej 

Razem 
dzieci/uczniów 

Liczba 
oddziałów 

1 ZSP Górki 69 14 161 244 15 

2 ZPO Platerów 50 17 122 189 11 

3 SP Lipno 8 2 38 48 8 
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4 Niepubliczna  
SP Rusków 

- - 33 33 6 

razem 127 33 354 514 40 

Źródło:  SIO wg stanu na dzień 30 września 2019r. 

 
W tabeli 11 przedstawiono liczbę etatów pedagogicznych w poszczególnych placówkach 
oświatowych Gminy Platerów. 
 
Tabela nr 11. Liczba etatów pedagogicznych w poszczególnych placówkach                                                 

lp. placówka Nauczyciele 
pełnozatrudnieni 

Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym 
wymiarze 

Razem etatów 

(liczba osób) łączny wymiar 

1 ZSP Górki 27 7 2,92 29,92 

2 ZPO Platerów 26 4 1,75 27,75 

3 SP Lipno 10 6 2,80 12,80 

razem 63 17 7,47 70,47 

Źródło:  SIO wg stanu na dzień 30 września 2019r. 

 

 
Inne rodzaje prowadzonych zajęć dodatkowych w szkołach, nie wynikające z ramowych 
planów nauczania zostały przedstawione w tabeli 12. 
 
Tabela nr 12. 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 (31 ucz.) 22 godz. 

logopeda (24 ucz.) 15 godz. 

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

zajęcia rewalidacyjne (4 ucz.) 8 godz. 

  nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej (3 ucz.) 53 godz. 

2 ZPO Platerów biblioteka szkolna 15 godz. 

świetlica szkolna (52 ucz., 3 grupy) 20 godz. 

zajęcia rewalidacyjne (5 ucz.) 10 godz. 

logopeda  (5 ucz.) 10 godz. 

psycholog szkolny (27 ucz.) 22 godz. 

nauczyciel wspomagający (przedszkole 1 dz., szkoła podstawowa 1 
dz.) 

45 godz. 

3 SP Lipno biblioteka szkolna 6 godz. 

świetlica szkolna (17 ucz., 2 grupy) 7 godz. 
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logopeda (9 ucz.) 7 godz.  

nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej (1 ucz.) 25 godz. 

zajęcia rewalidacyjne (2 ucz.) 4 godz. 

Źródło: arkusze organizacji na rok szkolny 2019/2020 oraz informacja Dyrektorów szkół 

 

Wykaz pracowników obsługi oraz administracji w poszczególnych placówkach oświatowych na 
terenie gminy Platerów przedstawiono  tabeli 13.  
 
Tabela nr 13. Pracownicy obsługi i administracji szkół                                                                                          

lp szkoła Liczba etatów Liczba osób 

1 ZSP Górki 14 14 

2 ZPO Platerów 13 13 

3 SP Lipno 2,75 4 

razem 29,75 31 

Źródło:  SIO wg stanu na dzień 30 września 2019r. 
 

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 14. 
 

Tabela nr 14. 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 18 autobusem szkolnym 0 

2 ZPO Platerów 28 autobusem szkolnym 12 autobusem szkolnym 

3 ZSP Górki 132 autobusem szkolnym + 27 PKS 3 autobusem szkolnym 

razem  178 autobusem szkolnym + 27 PKS 15 autobusem szkolnym 

Źródło: Informacje od  Dyrektorów szkół 
 

Ponadto gmina pokrywała koszty dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym, 
uczęszczającym do  placówek poza gminą. Były to szkoły/ przedszkola w Warszawie                           
i Łosicach.   
Ponadto gmina udostępnia swoje autobusy na wycieczki szkolne. 
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Koszty organizacji dowożenia uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wyniosły 307.274,72 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 15. 
 
Tabela nr 15. 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 244 172 65 obiad jednodaniowy-szkoła 
 

2,50zł 

Śniadanie, II śniadanie, obiad 
dwudaniowy, podwieczorek 
– przedszkole Górki 
obiad jednodaniowy-
przedszkole Rusków 

7,00zł 
 
 

3,00zł 

2 ZPO Platerów 192 163 17 Śniadanie, obiad 
dwudaniowy, - przedszkole 

5,00zł 

obiad jednodaniowy (drugie 
danie) - szkoła 

3,00zł 

3 SP Lipno 49 48 25 niepełny obiad 3,00zł 

 razem 485 383 (78,96% 
ogółu 
uczniów) 

107 (27,93% 
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%. 
 
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 
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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 szkolne. 
 
W minionym roku szkolnym (okres wrzesień – listopad 2019r.) dzięki pozyskanej dotacji 
pochodzącej z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, wykonano place zabaw 
przy szkole w Lipnie, Górkach i w Platerowie oraz w Mężeninie.. Łączny koszt wykonania 
placów zabaw przy szkołach  68.534zł, w tym dotacja 30.000zł. 
 
Szkoły posiadają niezbędne wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, 
wyposażenie jest sukcesywnie uzupełniane ze środków budżetowych oraz ze środków 
dodatkowo pozyskiwanych w ramach realizowanych przez Gminę Platerów projektów                        
i programów.  
 
Baza szkolna wymaga ciągłego unowocześniania i stałej modernizacji.  
 
W ramach projektu  „Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym w Górkach” dofinansowanego z Mazowieckiego Programu Dofinansowania 
Pracowni Informatycznych i Językowych zakupiono 10 zestawów komputerowych                              
z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne a także zmodernizowano sieć 
teleinformatyczną.  Wartość zadania: 37.500zł, w tym dotacja 26,250zł , środki własne 
gminy 11.250zł. 
 
Dzięki pozyskanej przez gminę dotacji z programu „Aktywna tablica” do Szkoły 
Podstawowej w Górkach oraz do Szkoły Podstawowej w Lipnie zakupiono po                               
2 monitory interaktywne. Łączna wartość projektu 35.000zł, w tym dotacja 28.000zł, 
finansowy wkład własny 7.000zł. 
  
Zakupiono pomoce dydaktyczne i zabawki do Przedszkola Samorządowego w Ruskowie oraz 
Samorządowego Przedszkola w Górkach i oddziału przedszkolnego w Lipnie. 
 
W trakcie roku szkolnego Szkoła Podstawowa w Lipnie wykorzystała zwiększoną część 
oświatową subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2019 r. z tytułu dofinansowania wyposażenia 
w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 
przyrodniczych. Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 21.908,80zł. 
 
Wszystkie szkoły podpisały umowy na dostawę szybkiego Internetu i aktualnie czekają 
na podłączenia do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). 
 
W czasie pandemii COVID-19 Gmina Platerów dwukrotnie składała do Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa wnioski o dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego                                        
z przeznaczeniem do organizacji zdalnego nauczania : 
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1. Program „Zdalna szkoła” – gmina otrzymała grant w wysokości 60.000zł, który 
przeznaczono na zakup laptopów wykorzystywanych do wsparcia prowadzonego zdalnego 
nauczania. Łącznie zakupiono 21 szt. ,  z tego do szkoły w Górkach przekazano 10 szt.,                   
do szkoły w Platerowie 8 szt. oraz do szkoły w Lipnie 3 szt. Laptopy były wykorzystywane 
zarówno przez uczniów , jak i nauczycieli. 
2. Program „Zdalna szkoła +” – gmina otrzymała grant w wysokości 75.000zł, który 
również przeznaczono na zakup laptopów do organizacji nauki zdalnej. Zakupiono 32 szt.                    
i przekazano nieodpłatnie do szkół: Górki – 11 szt., Platerów – 11 szt., Lipno – 5 szt. oraz 
do Niepublicznej szkoły w Ruskowie 5 szt. 
 
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 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 i szkołach podstawowych na terenie gminy w ciągu roku szkolnego 
2019/2020 pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie orzeczeń wydanych przez 
Poradnię P-P było objętych łącznie 14 uczniów, w tym dla jednej osoby prowadzone były 
indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze.  
Od 01.09.2019r. utworzono klasę integracyjną w szkole w Górkach i w szkole w Platerowie.  
Rodzaj i forma prowadzonych zajęć wynika z zaleceń zawartych w orzeczeniach. Dla każdego 
ucznia opracowany jest indywidualny program edukacyjno- terapeutycznego (IPET). 
  
Gmina zatrudnia logopedę, psychologa, pedagoga oraz nauczycieli współorganizujących 
kształcenie. 
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. 
 
W subwencji oświatowej wyodrębnione są środki na kształcenie uczniów niepełnosprawnych 
w szkołach i przedszkolach na terenie gminy. 
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W roku szk. 2019/ 2020 wykonano w szkołach prace remontowe m.in.: 
 

ZSP Górki 
 odnowienie sal lekcyjnych nr 39 i 40 
 zakup nowych meble szkolnych do sali nr 40 (klasa I)  
 zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby przedszkola w Górkach ( m.in. naczynia, 

sztućce, leżaki, szafa na leżaki) 
 zakup półek do łazienek przedszkolnych w Górkach oraz w Ruskowie 
 zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Ruskowie 
 instalacja nowej pracowni informatycznej w sali nr 35 (projekt Modernizacja pracowni 

informatycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Górkach) 
 zakup i instalacja 2 monitorów interaktywnych (projekt Aktywna tablica) 
 modernizacja sieci internetowej w szkole 
 wymiana tablicy interaktywnej w sali nr 33 
 wprowadzenie dziennika elektronicznego 
 zakup białych tablic 
 ze środków Rady Rodziców zakupiono sprzęt nagłośnieniowy z przeznaczeniem                           

do organizacji imprez dla uczniów oraz szkolnych uroczystości 
 zakup kosiarki do pielęgnacji zieleni na terenie szkoły 
 konserwacja i odnowienie bram wjazdowych 
 modernizacja i doposażenie przyszkolnego placu zabaw (projekt MIAS) 
 nieodpłatne pozyskanie 10 szt. laptopów do zdalnego nauczania (projekt Zdalna szkoła) 
 nieodpłatne pozyskanie 11 szt. laptopów do zdalnego nauczania (projekt Zdalna szkoła +) 
 ze środków Rady Rodziców Przedszkola zakupiono odkurzacz 
 
ZPO Platerów 
 remont budynku gospodarczego przy przedszkolu 
 remont placu zabaw przy przedszkolu  
 budowa przyszkolnego placu zabaw (projekt MIAS) 
 zakup i instalacja sprzętu IT oraz zakup pomocy dydaktycznych (dotacja EFS) 
 nieodpłatne pozyskanie 8 szt. laptopów do zdalnego nauczania (projekt Zdalna szkoła) 
 nieodpłatne pozyskanie 11 szt. laptopów do zdalnego nauczania (projekt Zdalna szkoła +) 
 konserwacja terenów zieleni wokół szkoły 
 
SP  Lipno 
 na bieżąco usuwano uszkodzenia i usterki  
 zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów przyrodniczych (geografia, biologia, fizyka 

i chemia) 
 budowa przyszkolnego placu zabaw (projekt MIAS) 
 zakup i instalacja 2 monitorów interaktywnych (projekt Aktywna tablica) 
 nieodpłatne pozyskanie 3 szt. laptopów do zdalnego nauczania (projekt Zdalna szkoła) 
 nieodpłatne pozyskanie 5 szt. laptopów do zdalnego nauczania (projekt Zdalna szkoła +) 
 
Należy podkreślić, że na realizację zadań własnych, w tym  m.in. koszty utrzymania budynków 
szkół i przedszkoli, zakup energii, opłata za wodę i ścieki, koszty ogrzewania, opłaty 
abonamentowe, opłata śmieciowa, koszty zatrudnienia pracowników obsługi szkół                               
i przedszkoli, wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, koszty 
dowożenia uczniów, w tym także koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych, którzy 
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uczęszczają do placówek poza terenem naszej gminy) gmina nie otrzymuje subwencji 
oświatowej ani dotacji. 
 
Gminy otrzymują dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.  
Gmina Platerów w trakcie roku szkolnego 2019/2020 otrzymała dotację w łącznej wysokości 
177.192,00 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 2019/2020 z tego tytułu poniosła                                      
koszt 39.473,24 zł.  
Jednocześnie na konto gminy wpłynęła kwota 32.520,06 zł. 
W roku szkolnym 2019/2020 z uiszczanej przez rodziców opłaty za przedszkole 
wpłynęła łącznie kwota  28.560,22 zł. 
 
Tabela nr 16. Kwoty dotacji celowych i z programów rządowych, które Gmina Platerów 
realizowała w trakcie roku szkolnego 2019/2020 
 

lp. dotacja/ program Kwota  

1 Dotacja celowa na wyposażenie szkół w 
podręczniki  

i materiały ćwiczeniowe  

 
32.527,00 zł - dotacja 

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

26.370,00 zł dotacja 
+ 2.930,00 zł środki własne 
29.300,00 zł (77 uczniów) 

 
Zasiłki szkolne: 

630,00 zł dotacja 
+ 70,00 zł środki własne 
Łącznie : 700,00 zł (2 ucz.) 

razem : 

27.000,00 zł. – dotacja  
   3.000,00 zł – środki własne 

3 Dotacja na dofinansowanie zadań  

z zakresu wychowania przedszkolnego    

IX-XII 2019r. – 56.687,00 zł 

    I-VIII 2020r. -  120.505,00 zł 
   razem: 177.192,00 zł 

4 Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 
(MIAS) budowa przyszkolnych placów zabaw 

21.178,00 Górki 
26.178,00 Platerów 
21.178,00 Lipno 

razem :  
68.534,00 zł, w tym : 

30.000,00 zł – dotacja  
38.534,00zł – środki własne 

5 Mazowiecki Programu Dofinansowania  
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Pracowni Informatycznych i Językowych – 
projekt pn.   „Modernizacja pracowni 
informatycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym 
w Górkach” (zakup 10 zestawów komputerowych z 
oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne 
a także modernizacja sieci teleinformatycznej)   
 

Razem:  

37.000,00 zł, w tym : 
26.250,00 zł – dotacja 

11.250,00 zł – środki własne 

6 Dotacja w ramach Programu „Aktywna tablica” Szkoła w Górkach : 
14.000,00 zł – dotacja 
3.500,00 zł – środki własne 
Szkoła w Lipnie : 

14.000,00 zł – dotacja 
3.500,00 zł – środki własne 

razem 
35.000,00 zł, w tym : 

28.000,00 zł – dotacja 
  7.000,00 zł – środki własne 

7 Zwiększenie subwencji ze środków 0,4% rezerwy 
na dofinansowanie wyposażenia w pomoce 
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 
programowej z przedmiotów przyrodniczych w 
publicznych szkołach podstawowych 

Szkoła Podst. w Lipnie :      
21.791,00 zł 

8 Program „Zdalna szkoła” – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego 

grant : 60.000 zł  

9 Program „Zdalna szkoła+” w ramach 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

grant : 75.000 zł 

Razem dotacje  477.760,00 zł 

 
Ponadto Gmina Platerów złożyła 05.05.2020r. Deklarację uczestnictwa w „Mazowieckim 
programie przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” i została 
zakwalifikowana jako partner tego projektu. Projekt zostanie zrealizowany w ramach X Osi 
Priorytetowej „Edukacja dla rozwoju Regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój 
młodzieży”, Poddziałania 10.1.1. „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. W ramach tego projektu planowany jest 
zakup m.in. sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, projektorów, tablic 
multimedialnych, modułów i programów edukacyjnych, zakup oprogramowania 
umożliwiającego prowadzenie nauki w formie zdalnej a także przeprowadzenie szkoleń dla 
nauczycieli i uczniów za wykorzystaniem zakupionego sprzętu i oprogramowania w celu 
usprawnienia procesu prowadzenia i pobierania nauki w formie zdalnej. 
 
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 2019r. przekazano łącznie 116.988,00 zł, natomiast w okresie I-VIII 
2020r. 253.022,00 zł . W całym roku szkolnym przekazano kwotę : 370.010,00 zł. 
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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. W sierpniu 
2020r. Wójt Gminy Platerów przychylił się do prośby Dyrektora szkoły w Ruskowie, by od 
września 2020r. kucharka dotychczas zatrudniona w tej szkole była od nowego roku 
szkolnego zatrudniona w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Górkach, w skład którego 
wchodzi Samorządowe Przedszkole w Ruskowie.  
Do prowadzenia działalności dydaktycznej szkoła użytkuje nieodpłatnie przekazane 
wyposażenie ruchome zlikwidowanej 31.08.2012r. szkoły publicznej. W ramach programu 
„Zdalna szkoła+” gmina przekazała szkole 5 laptopów do organizacji zdalnego nauczania. 
 
Rok szkolny 2019/2020 ze względu na pandemię COVID-19 był wyjątkowo trudnym rokiem 
dla systemu oświaty. Od 12 do 25 marca 2020r. funkcjonowanie szkół i przedszkoli zostało 
czasowo ograniczone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19. We wszystkich placówkach oświatowych na terenie kraju zawieszono prowadzenie 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W tym okresie szkoły i przedszkola 
nie prowadziły działalności. Zajęcia zostały zawieszone. Do końca roku szkolnego szkoły 
prowadziły nauczanie na odległość zwane  zdalnym nauczaniem. Wykorzystywano do tego 
różne środki komunikacji z uczniami i rodzicami uczniów, np. dziennik elektroniczny, różne 
komunikatory społeczne, stronę internetową szkoły. Gmina Platerów  dwukrotnie uzyskała 
grant na zakup laptopów , które (te zakupione pod koniec kwietnia w pierwszej edycji) były 
wykorzystywane do organizacji zdalnego nauczania zarówno przez uczniów , jak i nauczycieli. 
Za grant w programie „Zdalna szkoła” gmina zakupiła 21 szt. laptopów, które nieodpłatnie 
przekazano do prowadzonych szkół (Lipno – 3 szt., Górki – 10 szt., Platerów - 8 szt.), 
natomiast za grant w Projekcie „Zdalna szkoła+”, który mógł być zrealizowany dopiero na 
początku sierpnia zakupiono łącznie 32 szt. laptopów. Przekazano je do wszystkich szkół na 
terenie naszej gminy, również do szkoły niepublicznej w Ruskowie (Rusków - 5 szt.                          
Lipno - 5 szt. Górki - 11 szt., Platerów - 11 szt.). Sprzęt będzie użyczany uczniom, w tym 
uczniom z rodzin wielodzietnych oraz nauczycielom, którzy nie mają warunków technicznych 
do organizacji kształcenia na odległość. W trakcie kształcenia stacjonarnego, laptopy będą 
oczywiście wykorzystywane przez szkoły w trakcie lekcji i zajęć pozalekcyjnych                                
do organizacji tradycyjnej formy nauczania. 

 

4.3 Opieka 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 2020 roku zatrudnionych ogółem na umowę o pracę było 9 osób (stan na 
31.12.2020 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. 
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W roku 2020 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 17. 

Tabela nr 17. 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 
Specjalista pracy socjalnej  2 

Pozostali pracownicy 5 
w tym: Główny Księgowy 1 

Asystent rodziny 1 
 

inspektor ds. świadczeń rodzinnych i 
funduszu alimentacyjnego 

2  
 

referent ds. świadczenia 
wychowawczego 

 
1 
  

 Ogółem 9 
Źródło : GOPS w Platerowie 
 

W 2020 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. 

W 2020 roku na terenie Gminy Platerów pomocą społeczną w formie pieniężnej                                     

i niepieniężnej objęto łącznie 250 rodzin, w których było 782 osoby. Co stanowił 16,01% 

mieszkańców gminy. 

 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. 
 
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 2020 roku udzielał pomocy  
z następujących powodów: 
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Tabela nr 18. Powody przyznania pomocy przez GOPS Platerów 2020 roku. 
L.P. Powód trudnej sytuacji Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 
1 Ubóstwo 94 275 
2 Sieroctwo 3 7 
3 Bezdomność 0 0 
4 Potrzeba ochrony macierzyństwa 44 205 
W tym wielodzietność 16 96 
5 Bezrobocie 32 82 
6 Niepełnosprawność 50 125 
7 Długotrwała lub ciężka choroba 64 141 
8 Bezradność w sprawach opiek – 

wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego - ogółem 

55 210 

W tym rodziny niepełne 19 65 
W tym rodziny wielodzietne 11 60 
9 Przemoc w rodzinie 1 2 
10 Potrzeba ochrony ofiar handlu 

ludźmi 
0 0 

11 Alkoholizm 17 33 
12 Narkomania 0 0 
13 Trudności w przystosowaniu do 

życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego 

2 2 

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 2 6 
17 Sytuacja kryzysowa 0 0 
18 Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 
Źródło: GOPS w Platerowie  
 
Z powyższego zestawienia wynika, że w 2020 roku najczęstszymi powodami ubiegania się                    
o pomoc było ubóstwo, długotrwała lub ciążka choroba,  bezradność w sprawach opiekuńczo–
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 
 
W 2020 roku w gminie Platerów ze świadczeń rodzinnych skorzystało 247 rodzin. Ogółem 

wydano 507 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, 
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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. 

2. świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 
świadczenie pielęgnacyjne; 
3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; 
4. 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 2020 roku 5 opiekunów osób 

niepełnosprawnych. 

Szczegółowe wydatki poniesione przez Ośrodek w zakresie wypłacanych świadczeń 
rodzinnych przedstawia tabela 19. 

 
Tabela nr 19. Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w 2020 roku 
Rodzaj świadczenia Liczba rodzin Liczba osób, 

którym przyznano 
decyzją 

świadczenie 

Liczba świadczeń Kwota 

Zasiłki rodzinne 247 507 5394 622 321,94 

Dodatki do 
zasiłków 

rodzinnych, w tym: 

438 678 2962 302 540,61 

Urodzenia dziecka 20 20 20 20 000,00 

Opieki nad 
dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu 

wychowawczego 

6  
6 

 
 34 

 
13 507,00 

Samotnego 
wychowywania 
dziecka i utraty 

prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych na 
skutek upływu 

ustawowego okresu 
jego pobierania 

0  
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

Samotnego 
wychowywania 

dziecka 

13  
20 

 
178 

 
31 957,59 

Kształcenia i 
rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

do 5 roku życia 

7  
7 

 
59 

 
5 310,00 

Kształcenia i 
rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

powyżej 5 roku 
życia 

19  
23 

 
198 

 
20 599,89 
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Rodzaj świadczenia Liczba rodzin Liczba osób, 
którym przyznano 

decyzją 
świadczenie 

Liczba świadczeń Kwota 

Rozpoczęcia roku 
szkolnego 

184 347 326 31 758,16 

Podjęcia przez 
dziecko nauki w 

szkole poza 
miejscem 

zamieszkania 
(internat) 

26  
32 

 
242 

 

 
26 697,98 

Podjęcia przez 
dziecko nauki w 

szkole poza 
miejscem 

zamieszkania 
(dojazd) 

87  
125 

 

 
871 

  
57 702,88 

Wychowywania 
dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

76  
98 

 
1034 

 
95 007,11 

Zasiłki rodzinne 
wraz z dodatkami 

685 1185 8356 924 862,55 

Zasiłki 
pielęgnacyjne 

100 109 1078 232 676,00 

Świadczenia 
pielęgnacyjne 

25 25 264 479 041,00 

Specjalny zasiłek 
opiekuńczy 

9 13 84 55 578,00 

Zasiłek dla 
opiekuna 

5 5 57 35 340,00 

Świadczenia 
opiekuńcze 

139 152 1483 802 636,00 

Jednorazowa 
zapomoga z tytułu 
urodzenia dziecka 

38 38 38 38 000,00 

Świadczenie 
rodzicielskie 

8 16 90 85 621,00 

Świadczenie "Za 
życiem" 

1 1 1 4 000,00 

Razem 
świadczenia 

rodzinne 

871 1391 9968 1 232 796,71 

Składki na 
ubezpieczenia 
emerytalne i 

rentowe 

 15 (ZUS)  
8 (KRUS) 

310 86 081,00 

Razem świadczenia rodzinne i składka 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

 2.032.149,55 

Źródło: GOPS w Platerowie 

 
Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 266 rodzin, w tym miesięcznie (średnio): 

 zasiłki rodzinne 525 dzieci 
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 dodatki do zasiłków rodzinnych  503 dzieci 
 świadczenie pielęgnacyjne  25 osób 
 zasiłek pielęgnacyjny 110 osób 
 specjalny zasiłek opiekuńczy 9 osób 
 zasiłek dla opiekuna 5 osób 
 świadczenie rodzicielskie 8 osób 

 
W  2020 roku zostały zwrócone nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 3.805,00 
z tego zostały pomniejszone wydatki. 
Ze świadczeń rodzinnych w oparciu o decyzje administracyjne udzielono 24 decyzji 
odmownych z powodu nie spełnienia wymogów ustawy o świadczeniach rodzinnych.  
 
W 2020 roku w gminie Platerów ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało   

19 rodzin. Ogółem wydano 30 decyzji administracyjnych. 

Szczegółowe wydatki poniesione przez Ośrodek w zakresie wypłacanych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego przedstawia tabela 20. 
 
Tabela nr 20. Struktura wydatków na fundusz alimentacyjny w roku 2020. 

Lp. Świadczenie Liczba świadczeń 
Kwota wypłacanych 
świadczeń w złotych 

  Fundusz alimentacyjny 

 
1. Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

 
341 

 
122.750,00 

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 2020 roku wobec 15 dłużników 
alimentacyjnych podjęto i prowadzono działania zmierzające do zwiększenia                                       
ich odpowiedzialności oraz doprowadzenia do skutecznego egzekwowania i realizowania 
zobowiązań alimentacyjnych. Wydano 2 decyzje uznające dłużnika alimentacyjnego                            
za uchylającego się od wykonania obowiązku alimentacyjnego oraz złożono 13 wniosków                   
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: 
- 66.131,14 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z tego: 
- przekazane na dochody budżetu państwa: 47.184,91 zł, a w tym ustawowe odsetki                    
18.765,42 zł, 
- przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela: 18.946,23 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 
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świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł m-nie na dziecko w rodzinie. 
 
Szczegółowe wydatki poniesione przez Ośrodek w zakresie wypłacanych świadczeń 
wychowawczych przedstawia tabela 21. 
 
Tabela nr 21. Struktura wydatków na świadczenia wychowawcze w roku 2020. 

Rodzaj świadczenia 
Liczba 
rodzin 

 
Liczba osób, 

którym przyznano 
decyzją 

świadczenie 
(liczba dzieci) 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 

Świadczenie 
wychowawcze 

488 860 9590 4.770.976,30 

Źródło: GOPS w Platerowie 
 

W okresie styczeń - grudzień 2020 r. wypłacono świadczenia wychowawcze na rzecz 860 
dzieci z 488 rodzin. Ogółem wydano 13 decyzji administracyjnych, w tym 8 decyzji  
umarzających postepwoanie administarcyjne, 4 decyzje uchylające prawo do świadczenia 
wychowawczego w związku z zastosownaiem przepisów o koordynacji systemnów 
zabezpieczenia społecznego oraz 1 decyzję zmienaijącą (z powodu wprowadzenia stanu 
pandemii). 
 Od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wydanych zostało 52 informacje przyznające 
świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2019/2021. Koszty obsługi realizowanych 
wypłat świadczeń wyniósł 40.341,70 zł. 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 2020 roku udzielił 
pomocy w formie pracy socjalnej 265 rodzinom, w których żyje łącznie 782 osoby. 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 2020 były wypłaty zasiłków 
okresowych. W 2020 roku zasiłki okresowe GOPS przyznał i wypłacił 23 osobom na łączną 
kwotę 36.251,00 zł, z tego środki z budżetu Wojewody stanowiły 100% wydanej kwoty. 
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 22. Wydatki na zasiłki okresowe w latach 2018 – 2020.  

Rodzaj 
świadczenia 

2018 2019 2020 

Zasiłki okresowe 38.024,00 zł 47.047,47 zł 36.251,00 zł 
Źródło: GOPS w Platerowie 
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W 2020 roku z formy pomocy w postaci zasiłku okresowego skorzystało 23 rodziny,  
w których żyje 54 osoby. Główne powody przyznawania zasiłków okresowych to: 
-   bezrobocie – 13 rodzin – 51 świadczeń, 
-   długotrwała choroba – 7 rodzin – 18 świadczeń, 
-   niepełnosprawność – 1 rodzina  - 2 świadczenia, 
- możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 
zabezpieczenia społecznego -  3 rodziny – 6 świadczeń, 
- inne powody  - 5 rodzin -18 świadczeń  
 
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej GOPS w Platerowie w roku 2020 
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 2020 roku Ośrodek przyznał pomoc dla 45 rodzin w formie zasiłków celowych, w tym dla 20 
rodzin zasiłki specjalne celowe. Ogółem wydatkowano 17.356,99 zł. Zasiłki celowe 
przyznawano m.in. na zakup opału na okres zimowy, zakup leków i odzieży, zakup żywności.  
Zasiłki specjalne celowe wypłacono w kwocie – 6.330,00 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 30 osobom decyzje przyznające 
świadczenie w formie zasiłku stałego. Wypłaconych zostało 315 świadczeń. Na zasiłki 
wydatkowano kwotę – 184.287,00 zł. Środki pieniężne w całości pochodziły z dotacji 
celowej z budżetu Wojewody. 

 
Tabela nr 23. Liczba pomocy udzielonej w formie zasiłków stałych w latach 2018 - 2020. 

Zasiłek stały 2018 2019 2020 

Kwota świadczeń 155.733,00  zł 186.866,00 zł 184.287,00 zł 

Liczba świadczeń 321 363 315 

Źródło: GOPS w Platerowie 
 
Kolejna formą pomocy udzielaną przez GOPS w roku 2020 w ramach zadań własnych była 

pomoc w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.  
Usługi opiekuńcze były świadczone dla 16 osób. Zakres świadczonych usług określony  

w decyzjach administracyjnych był zgodny z oczekiwaniami podopiecznych. W 2020 roku 
usługi opiekuńcze wykonywało 9 osób zatrudnionych na umowę zlecenie.  
Wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą – 143.077,00 zł.  
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Tabela nr 24. Liczba pomocy udzielonej w formie usług opiekuńczych w latach 2018 - 2020. 
Rodzaj świadczenia  2018 2019 2020 

Kwota świadczeń 146.079,00  zł 173.389,27 zł 143.077,00 zł 

Liczba 
świadczeń/godzin 

9424 9649 6548 

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 2020 roku Gmina Platerów ponosiła wydatki związane z przebywaniem 5 osób w domach 
pomocy społecznej. W 2020 roku 2 osoby przebywające w DPS zmarły. Roczny koszt 
utrzymania pensjonariuszy w tych placówkach wyniósł 105.922,00 zł.  

 
Tabela nr 25. Wydatki związane z pobytem mieszkańców gminy Platerów  w DPS w 
latach 2018 - 2020. 

Pobyt w domu pomocy 
społecznej 

2018 2019 2020 

Ilość mieszkańców gminy 
przebywających w DPS 

3 4 5 

Wydatki za pobyt mieszkańców w 
DPS 

112.815,00 
zł 

127.023,35 
zł 

105.922,00 
zł 

Źródło: GOPS w Platerowie 
 

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie  wykonywał zadania w oparciu 
o Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Platerów na lata 2020 – 2023. Głównym 
celem programu jest zmniejszenie dysfunkcji oraz wzrost umiejętności radzenia sobie rodziny 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Projekt „Asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej” w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu 
Pieczy Zastępczej na rok 2020 realizowany był w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 
2020 r. Program współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  
Na realizację zadania gmina Platerów wydała 52 034,65 zł, z tego otrzymana kwotę                 
1 487,50 zł  w formie dotacji, pozostała kwota 50.547,15 zł pochodziła ze środków 
własnych gminy. 
Z terenu gminy Platerów w 2020 roku wsparcie w postaci asystenta rodziny otrzymało 
ogółem 9 rodzin. W Ośrodku zatrudniony był 1 asystent rodziny na pełny etat do końca 
września 2020 r. a od października 2020 r. na ½ etatu.  W 2020 r. asystent rodziny zakończył 
pracę z 4 rodzinami.  
 

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) 
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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,  
- 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 26.  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 20 11 3 5 2 8 9 4 

5.  Mężenin 15 5  2 2 5 2 4 

6.  Platerów 28 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. 
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Poniżej w tabeli 27 przedstawiamy ewidencję wyjazdów OSP w 2020, w tabeli nie wykazujemy 
wyjazdów gospodarczych oraz wyjazdów do zabezpieczenia różnych imprez i uroczystości. 

 
Tabela nr 27. Ewidencja wyjazdów OSP w 2020 roku. 

 

4.5 Kultura, sport i rekreacja 

 
Instytucją z obszaru kultury w gminie jest Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie. Rok 2020, 
ze względu na globalną sytuację epidemiologiczną, był szczególnym rokiem. Przed długi okres, 
GOK nie mógł prowadzić zajęć w formie stacjonarnej. W roku 2020 były to zajęcia: nauka gry 
na instrumentach muzycznych ( na gitarze klasycznej, gitarze elektrycznej, gitarze basowej, gry 
na pianinie), zajęcia z programowania, zajęcia wokalne dla dzieci, zajęcia plastyczne, zajęcia 
teatralne, kabaret, wyjazdy na basen, zajęcia taneczne dla dzieci w dwóch grupach wiekowych, 
aerobik. 
Łącznie na cotygodniowe zajęcia stałe, zapisanych było ok. 200  osób.  
 
Oprócz zajęć stałych organizowane były także wydarzenia jednostkowe takie jak: wyjazdy                  
na narty, wyjazdy na spektakle, inne wyjazdy, turnieje, przeglądy oraz konkursy, warsztaty, bale 
dla dzieci, inne wydarzenia.   
 
W okresie wakacyjnym, gdzie nastąpiło czasowe poluzowanie obostrzeń, zorganizowano: 
warsztaty perkusyjne, kino plenerowe, turnieje sportowe (piłka nożna, siatkówka), różne 
wydarzenia sceniczne (występy artystów itp.), charytatywny Piknik dla Antosi, 
współrealizowano projekt „Sztuka w opłotkach”.  
 
Zajęcia stałe odbywały się praktycznie jedynie od początku roku do drugiej połowy marca oraz 
niespełna miesiąc po wznowieniu zajęć jesienią. Dłużej trwały próby (kabaret, próby 
instrumentalne), które w reżimie sanitarnym, mogły się odbywać. 
Gdy okazało się, że nie będzie możliwe kontynuowanie zajęć w dotychczasowej formie, 
postanowiono kontynuować prace remontowe w placówce GOK-u i Biblioteki. Biorąc pod 
uwagę aspekt finansowy, wiele remontów przeprowadzono tzw. systemem gospodarczym 
(malowanie ścian, montaż karniszów itp.).  
1. W Gminnym Ośrodku Kultury wymieniono rolety w sali świetlicowej oraz kuchni. Ponadto 
wykonano meble pod wymiar na sali świetlicowej z wydzieleniem strefy biurowej. Dzięki temu 
pomieszczenie zyskało wiele szafek i schowków, które zostaną wykorzystane na zajęcia.  
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Platerowie przeszła gruntowny remont: 
- odmalowano wszystkie pomieszczenia; 

Jednostka 
 

KSRG Pożary 
Miejscowe 
zagrożenia 

 Alarmy 
Fałszywe 

Ćwiczenia Razem 

OSP Rusków  NIE 2 2  0 0 4 
OSP Hruszew  NIE 2 6  0 0 8 
OSP Kisielew  NIE 0 5  0 0 5 
OSP Hruszniew  NIE 6 17  0 0 23 
OSP Mężenin  NIE 8 16  2 0 26 
OSP Lipno  TAK 11 40  0 1 52 
OSP Platerów  TAK 19 55  0 0 74 
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-  wymieniono oświetlenie na energooszczędne w czytelni; 
- powstała sala dla najmłodszych czytelników, gdzie zawieszono kilkumetrowe obrazy z ręcznie 
malowanymi postaciami z bajek; 
- wymieniono stare, wybrakowane żaluzje na stylowe zasłony; 
- zamontowano karnisze; 
- zakupiono i wymieniono stoły; 
- na ścianie pojawił się obraz o wymiarach 2x2 metra, zdobiony płatkami złota i nawiązujący 
do czytelnictwa oraz kultury i tradycji (para w strojach Zespołu Ludowego „Pasieka”, gdzie pani 
czyta książkę). Obraz stanowi niewątpliwie atrakcję dla odbiorców i poprawia estetykę 
biblioteki.  
 
W Gminnym Ośrodku Kultury w Platerowie w 2020 roku, zatrudnione były 4 osoby: 
- Dyrektor GOK; 
- Instruktorów ds. Animacji Kulturalnej (dwie osoby); 
- Bibliotekarz; 
 
W ubiegłych latach, zatrudniona była osoba sprzątająca, jednak po konsultacji, czasowo 
zdecydowano się przejąć obowiązki sprzątaczki. Dzięki oszczędnościom etatowym, przy 
zwiększeniu własnych obowiązków, zrealizowano wspomniane wyżej prace remontowe oraz 
doposażono instytucję w niezbędny sprzęt.  
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.  
 
Instytucja połączoną z Gminnym Ośrodkeim Kultury w Platerowie jest Gminna Biblioteka 
Publiczna. Swoje zadania realizuje w siedzibie głównej w Platerowie w której znajdują się: 
czytelnia, wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci. Poza siedzibą główną na terenie gminy do dnia 
31.12.2020r. funkcjonowała  filia w Górkach , która mieściła się w Szkole Podstawowej                        
w Górkach. Gminna Biblioteka niezmiennie służy mieszkańcom gminy upowszechniając                           
i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalną oświatową . 
Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja organizatora, oraz uzależniona od tej dotacji - 
dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2020 łączne środki na zakup 
zbiorów (niezależnie od źródła finansowania) wynosiły 8.218,20 zł. Liczba zbiorów 
bibliotecznych  w roku 2020 to 25 039. 
 
W 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Platerowie zarejestrowano 144 czytelników 
przy liczbie wypożyczeń 402. W Filii w Górkach zarejestrowano 14 czytelników przy 
liczbie wypożyczeń 20. 
W miarę możliwości finansowych i lokalowych biblioteka organizowała lub 
współorganizowała: 
– Walentynki; 
– Dzień Kobiet. Przywitanie zaproszonych czytelniczek, wręczenie kwiatów, złote myśli                           
o kobietach, poczęstunek; 
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W Gminnej Bibliotece Publicznej w Platerowie zatrudniony jest jeden pracownik (cały etat).  
W ramach tych godzin otwarta była także Filia w Górkach (wtorek). 
 
Tabela nr 28. Plan i wykonanie budżetu GOK i Biblioteki za 2020r. 
 Gminny Ośrodek 

Kultury w Platerowie 
Gminna Biblioteka 
Publiczna w Platerowie 

Wykonanie budżetu za 
rok 2020 

PLAN 229 450,25 zł 99 000,00 zł 328 450,25 zł 
 

WYDATKI 219 565,69 zł 90 715,30 zł 
 

310 280,99 zł 
 

 
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w roku 2020, przedstawia się 
następująco: 
 
1. JASEŁKA - 12 stycznia Gminnym 

Ośrodku Kultury w Platerowie gościł 

wyjątkowych Artystów. Dzieci oraz 

młodzież ze Szkoły Podstawowej w 

Platerowie, przedstawiły licznie 

zgromadzonej publiczności Jasełka. 

Dziękujemy za piękny występ młodym 

artystom, ale także opiekunom - pani Marii 

Klimaszewskiej oraz Panu Grzegorzowi 

Szymankowi za przygotowanie.  

 

2. ŁOSICKIE ANIOŁY - Występy zespołów muzycznych, działających przy GOK. Zespół 

dziecięcy „Kantarynki” zajął III miejsce, zaś chór „Canto Plater”, wyróżnienie w licznie 

obsadzonym konkursie.  Próby zespołów odbywają się w ramach cotygodniowych zajęć 

edukacyjno-kulturalnych.  
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3. FERIE ZIMOWE - Aby urozmaicić czas wolny                      

i dostarczyć rozrywki mieszkańcom naszej gminy,                    

w czasie ferii zimowych trwających od 10.02 do 22.02, 

zorganizowaliśmy wszelkiego rodzaju zajęcia spośród 

których każdy zainteresowany mógł wybrać coś dla 

siebie. Jak się przekonaliśmy, był to dobry pomysł, 

ponieważ znalazło się dużo chętnych osób do 

uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach                                

i wyjazdach. 

 

4. TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - 12 lutego na hali 

sportowej w Lipnie odbył się Turniej Piłki Nożnej 

w ramach Ferii z GOKiem 2020. Drużyny 

rywalizowały w składach 4-ro osobowych.                     

Po zaciętej rywalizacji klasyfikacja turnieju 

wyglądała następująco: 1. No Name 2. KKS 

(Kisielewski Klub Sportowy)  3. Harcorowe Koksy 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. TURNIEJ FIFA 20 - Turniej FIFA 20 za nami. 

Odbywał się on w dwóch kategoriach wiekowych. 

Uczestnicy na początku rywalizowali w grupach, 

następnie zaś grali systemem pucharowym.                      

W turniejach wzięło udział ok 40 osób. 
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6. TEATR DLA DZIECI - 14 lutego, Artyści                    

z Białostockiego Teatru Smyk, wystawili                    

w naszym GOK, Bajkę o Rybaku. 

 

 

 

 

7. WARSZTATY KOMIKSOWE - Warsztaty 

prowadził pan Zbigniew Masternak, który jak 

się okazało, nie tylko bardzo dobrze zna się na 

tematyce komiksów, ale także jest autorem 

wielu książek, laureatem wielu nagród, a także 

byłym piłkarzem znanych klubów (m.in 

Korony Kielce, Paris FC czy FK Lwów) i 

kapitanem drużyny Reprezentacji Pisarzy w 

piłce nożnej. Spotkanie było bardzo ciekawe, a 

uczestnicy warsztatów, stworzyli bardzo 

interesujące historie, dotyczące Platerowa i 

okolic. Wyobraźnia dzieci jest ogromna i na 

pewno warto ją rozwijać, a komiks to, jak się okazało, doskonałe narzędzie. 

8. WARSZATY TEATRALNE  I 

WARSZTATY ŻONGLERSKIE - 

Warsztaty dla dzieci, prowadzone przez 

panią Sylwię Zdunkiewicz. 
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9. TURNIEJE TENISA STOŁOWEGO - Tradycyjnie, podczas ferii zimowych, odbyły się turnieje 

tenisa stołowego, w różnych kategoriach wiekowych. Zwycięzcy otrzymali puchary oraz 

nagrody rzeczowe. W turniejach udział wzięło ok 20 zawodników. 

 

10. TURNIEJ SOŁECTW -                  

19 lutego na hali sportowej                

w Lipnie odbył się pierwszy 

Turniej Sołectw o Puchar Wójta 

Gminy Platerów. W turnieju 

wzięło udział 6 sołectw.                          

W pierwszym tego typu 

turnieju drużyny rywalizowały 

ze sobą w piłce siatkowej.                  

Po emocjonujących zmaganiach 

w systemie "każdy  

z każdym" klasyfikacja turnieju 

przedstawia się następująco: 

I miejsce - sołectwo Kisielew 
II miejsce - sołectwo Platerów 
III miejsce - sołectwo Ostromęczyn 
IV miejsce - sołectwo Górki 
V miejsce - sołectwo Rusków 
VI miejsce - sołectwo Chłopków 
 
Turniej sołectw, to nowy pomysł, który mamy nadzieję, stale zagości w kalendarzu wydarzeń 
w naszej gminie.  
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11. DZIEŃ KOBIET - 8 marca 

przy kawie i ciastku, 

świętowaliśmy Dzień Kobiet.               

To święto na trwałe wpisało się 

w kalendarz wydarzeń 

organizowanych przez nasz GOK. 

Po krótkim otwarciu, złożył 

życzenia oraz wręczył kwiaty 

Wójt Gminy Platerów - pan Jerzy 

Garucki, który zawsze stara się 

uczestniczyć w tego typu 

wydarzeniach. Następnie podczas 

części artystycznej kolejno 

zaprezentowały się: dzieci z zespołu wokalnego Kantarynki, młodzież z Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Czuchowie Pieńkach, kabaret No i Co, dzieci z grupy tanecznej 

Kręciołki oraz czterech panów - Czterech Amigos.  

 
12. AKCJA SZYCIA MASECZEK -  

Z inicjatywy Wójta Gminy Platerów 

– pana Jerzego Garuckiego, uszyto   

i rozdano ponad 2500 maseczek 

dla mieszkańców naszej gminy.             

Na nasz apel odpowiedziało blisko 

50 osób - wolontariuszy. 

 

13. KINO PLENEROWE -                   

17 lipca odbyło się Kino Plenerowe. 

Pogoda na szczęście okazała się 

łaskawa i film "Jutro będziemy 

szczęśliwi", mogliśmy wyświetlić                    

w malowniczej scenerii nad stawem. 

Tegoroczne wydarzenie, było 

wyjątkowe, ponieważ musieliśmy 

spełnić wszelkie zasady 

bezpieczeństwa. 
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14. TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ –  

26 lipca, odbył się Turniej Piłki Nożnej OPEN. Było to pierwsze oficjalne wydarzenie sportowe,                    

na naszym stadionie, od momentu jego przebudowy. Niestety, czasy uniemożliwiły nam m.in w pełni 

skorzystanie z nowej trybuny, ponieważ mogliśmy wypełnić ją maksymalnie w 50%. Ze względów 

bezpieczeństwa, doszło wiele 

dodatkowych obowiązków 

organizacyjnych tj. zachowywanie 

dystansu społecznego, konieczne 

oświadczenia, dezynfekcja trybun 

oraz dłoni itp. Jednak wydaje się, ze 

pierwszy egzamin na wspólną 

odpowiedzialność wypadł bardzo 

dobrze. W turnieju wzięło udział 6 

zespołów, a do strefy pucharowej 

awansowały dwie najlepsze ekipy z 

każdej grupy. Bardzo pasjonująca 

walka była szczególnie w 

półfinałach, gdzie o awansie w obu 

przypadkach decydowały konkursy rzutów karnych. Zwyciężyła drużyna Dreon Perpelion, drugie 

miejsce zajęły Rodzynki, trzecie miejsce przypadło drużynie 20 kilogramów mniej, zaś czwarte 

Huraganowi Binduga. 
27 lipca odbyły się dwa turnieje juniorskie. W pierwszym turnieju młodzików - Mazovia Team 

pokonała Pogromców, zaś w kategorii starszej Bez Beki pokonali CHDW.  

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, postanowiono, zorganizować pojedyncze turnieje 

sportowe, zamiast cyklicznych rozgrywek Wakacyjnej Ligi Piłkarskiej.  

 

15. WARSZTATY PERKUSYJNE - Warsztaty prowadził pan Dariusz Wantuch - FINALISTA 

PIERWSZEJ EDYCJI PROGRAMU X-FACTOR,  absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej 

Akademii Muzycznej w 

Katowicach. Zajęcia odbyły się w 

sali świetlicowej, która przeszła 

ostatnio dużą metamorfozę. Było 

rytmicznie, było muzycznie, było 

głośno i wesoło. 
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16. PIKNIK DLA ANTOSI -                          

 W niedzielę 16 sierpnia odbył się piknik 

charytatywny „Gramy dla Antosi”. 

Inicjatywa powstała oddolnie,                                   

a pomysłodawcami byli mieszkańcy gminy 

Platerów. W organizację włączyły się także 

instytucje: Gminny Ośrodek Kultury                       

w Platerowie, Gmina Platerów, Ochotnicza 

Straż Pożarna w Platerowie oraz Gminna 

Biblioteka Publiczna w Platerowie. Piknik, 

połączony ze zbiórką do puszek (przez 

fundację siepomaga.pl), został 

zorganizowany z myślą o małej Tosi 

Dąbrowskiej, dziewczynce chorej na SMA – 

rdzeniowy zanik mięśni.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
17. SZTUKA W OPŁOTKACH – 
 W ramach projektu "Sztuka                               
w opłotkach", odbyło się wiele 
ciekawych wydarzeń kulturalnych. 
Organizatorami byli: Nadbużańskie 
Stowarzyszenie Oświatowo - 
Ekologiczne 'Mężenin", Szkoła                           
w Platerowie, Gminny Ośrodek Kultury 
w Platerowie oraz Urząd Gminy                       
w Platerowie. Projekt "Sztuka                           
w opłotkach", był możliwy dzięki 
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego. Plener 
artystyczny odbywa się u nas od wielu 
lat a jego pomysłodawcami są pani 
Maria Daszko, pan Grzegorz Szymanek, 
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pan Daniel Ludwiczuk oraz pan Antoni Wróblewski. 16 sierpnia, rozpoczął się plener 
artystyczny, który trwał do 23 sierpnia. Ponadto odbył się Przegląd Zespołów Ludowych 
"Tadeuszowi Banasiowi - 
etnografowi i regionaliście". 
Kolejnym wydarzeniem był 
KONCERT JAZZOWY. Wystąpił 
zespół Błażej Ludwiczuk Quartet 
w składzie: Szymon Bońkowski – 
saksofon, Błażej Ludwiczuk – 
gitara, 
Mikołaj Kaniewski – kontrabas, 
Jan Szkudlarek – perkusja.                    
Na zakończenie projektu                          
w budynku Szkoły w Platerowie 
odbył się WERNISAŻ WYSTAWY 
POPLENEROWEJ. 
 

 

18. TEATR DLA DZIECI 

"Szkoła Pana Kleksa" to przedstawienie 

opowiadające o losach Pana Kleksa, 

dwunastoletniego Adasia Niezgódki a także 

szpaka Mateusza - postaci znanych z książek 

oraz bajek i filmów. Inscenizacja odbyła się 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Platerowie 

w  

środę 26 sierpnia o godzinie 12:30. 

 

 

 

 

19. INWESTYCJE - W roku 

2020, nowe oblicze zyskała 

Biblioteka Publiczna oraz sala 

świetlicowa GOK. Sala 

świetlicowa wzbogaciła się                 

o piękne meble oraz szafki                  

a także wygodne sofy 

modułowe. Ponadto, pod koniec 

roku, wymieniono oświetlenie 

na scenie. Usunięte zostały 

niepraktyczne światła 

jarzeniowe, które zostały 

wymienione, na oświetlenie 
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punktowe. Zamontowano ponadto 

trójfazowe szyno-przewody, 

umożliwiające dowolną konfigurację 

świateł, oświetlających konkretne 

miejsca na scenie. Z tyłu sceny zostanie 

zamontowane oświetlenie kolorowe, 

które uzupełni wizualnie oświetlenie 

sceny, podczas różnych występów.                   

Na scenie pojawiły się także, zawieszone 

mikrofony pojemnościowe, które będą 

zbierały dźwięk z całej sceny. Dzięki 

temu, nie będzie konieczne trzymanie 

mikrofonów  w rękach, co ułatwi występy 

głównie młodszym artystom.  

Oprócz rewitalizacji budynku GOK, 

zmodernizowano także budynek Gminnej 

Biblioteki Publicznej. Była to kontynuacja 

usprawnienia działalności biblioteki, 

ponieważ rok wcześniej dzięki 

dofinansowaniu z programu "Kraszewski. 

Komputery dla bibliotek", udało się 

wyposażyć naszą bibliotekę m.in w nowy 

projektor, laptop, dwa w pełni 

wyposażone stanowiska komputerowe. W 2020 roku odmalowane zostały wszystkie 

pomieszczenia, zamontowaliśmy nowe karnisze, zawiesiliśmy zasłonki. Jest kącik dla 

najmłodszych, jest witryna z regionalnymi publikacjami. Jest także duży piękny obraz                          

o wymiarach 2x2m, autorstwa pani Doroty Skiermont-Biernasiuk, przedstawiający motyw 

czytelnictwa (książka) oraz kultury regionalnej (para w strojach Zespołu Pasieka). Obraz jest 

zdobiony dodatkowo płatkami złota. 

W przyszłości, planowany jest zakup naczyń oraz mebli pod wymiar do kuchni kateringowej. 

Dzięki temu, wzrośnie funkcjonalność budynku oraz możliwość pozyskiwania dochodów                   

z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz naczyń. Planowana jest instalacja klimatyzacji na sali 

widowiskowej, ponieważ dotychczasowe wentylatory, nie spełniają wystarczająco swojej 

funkcji przy pełnej sali, szczególnie w miesiącach wiosenno-letnich. Planowane są także 

projekty dotacyjne, umożliwiające zakup środków trwałych. W tym momencie, jesteśmy                    

w trakcie projektu „Sieć na kulturę”, po którego zakończeniu, Gminny Ośródek Kultury                      

w Platerowie, wzbogaci się o nowy sprzęt komputerowy. Inwestycje planowane są w ramach 

dłuższej perspektywy, tak by instytucja ciągle się rozwijała i spełniała coraz większe 

standardy uczestników, widzów i odbiorców.  
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4.6. Bezpieczeństwo i porządek publiczny 

 
Corocznie do Urzędu Gminy w Platerowie wpływa informacja od Komendanta Powiatowej 
Policji w Łosicach dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Platerów za rok 
poprzedni. W analizowanym 2020 roku w rejonie służbowym KPP w Łosicach, obejmującym 
gminę Platerów zaistaniało 55 przestępstw. Miały miejsce 4 wypadki drogowe, zatrzymano               
10 nietrzeźwych kierujących. Zaistnaiło 2 przestępstwa dotyczące ingerencji we wskazania 
licznika pojazdu. Ponadto doszło do 4 przestępstw przeciwko rodzinie, 5 gróźb karalnych,                    
1 pobicia, 1 znęcania się nad zwierzętami, 1 rozboju, 1 przestępstwa dotyczącego niszczenia 
cudzej rzeczy, 7 kradzieży, 5 kradzieży z włamaniem, 1 przywłaszczenia, 1 pożaru,                                 
1 przestępstwa narkotykowego, 4 oszustw, 1 paserstwa programu komputerowego                       
oraz 3 sytuacji niestosowania się do wyroku sądowego. 
Na terenie Gminy Platerów zgłoszonych zostało 518 interwencji. Doszło do 94 wykroczeń,                      
z czego 27 popełniono w ruchu drogowym (głownie przekroczenie dozwolonej prędkości 
jazdy), zaś pozostałe 67 to wykroczenia porządkowe. 
 
 

4.7. Programy 

4.6.1. Programy profilatyczne 
 
Głównym realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W skład Komisji  wchodzą osoby przeszkolone                 
w zakresie  profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych tj. Kierownik i pracownik 
socjalny GOPS, pracownicy Urzędu Gminy, emerytowany Kierownik Rewiru Dzielnicowych, 
osoba z Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. 
Podstawowym zadaniem i głównym celem  Komisji jest podejmowanie działań  zmierzających 
do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania. 
Ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z nadużywania alkoholu                         
i używania środków psychoaktywnych poprzez podnoszenie wiedzy i świadomości 
mieszkańców. Podejmowanie działań profilaktycznych. Zapobieganie  powstawaniu nowych 
problemów alkoholowych oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie z  problemami już 
istniejącymi. Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej oraz prawnej. Komisja                   
w swej działalności, zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem 
zdrowego stylu  życia oraz pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.  
GKRPA  w ramach swej  działalności: 
- przyjmuje  zgłoszenie o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, 

- zaprasza  na rozmowę osoby, co do których  wpłynęło  zgłoszenie pouczając o szkodliwości 

nadużywania alkoholu oraz wskazując na istniejące możliwości podjęcia terapii, 

- w przypadku gdy osoba  zaproszona  nie godzi się  na dobrowolne leczenie, a wstępne 

czynności przeprowadzone w sprawie, uzasadniają kontynuację   postępowania, osoba 

kierowana jest na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia  

od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego,  

- przygotowuje dokumentację  związaną  z postępowaniem sądowym w celu zastosowania 

obowiązku podania się leczeniu odwykowemu, 

- składa wniosek  o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Siedlcach. 
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Miniony 2020 rok ze względu na trwającą pandemię, a w związku z tym wprowadzone liczne 
ograniczenia był zupełnie innym rokiem, niż lata wcześniejsze, a więc i praca Komisji 
wyglądała inaczej i była znacznie ograniczona. Inaczej również wyglądała realizacja gminnych 
programów. Ze względu na zamknięcie szkół praktycznie nie realizowano działań 
profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży. W ramach  działalności Komisji w 2020 roku  
odbyło się 8  posiedzeń.          
Dokonano oględzin 5 punktów sprzedaży alkoholu w celu ustalenia zgodności lokalizacji 
punktu z wymogami uchwały rady gminy określającej zasady usytuowania na terenie gminy 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia czy zezwolenia                          
na sprzedaż alkoholu mieszczą się w przyjętym przez radę limicie. Wydano postanowienia 
pozytywnie opiniujące  wnioski 5 przedsiębiorców na wydanie 11 zezwoleń, w tym:                              
4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa,                   
3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5%                    
do 18% (z wyjątkiem piwa), 4 zezwoleniana sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości 
alkoholu powyżej 18%. 
W 2020 roku Komisja prowadziła postępowania mające na celu zmotywowanie 10 osób                  
do podjęcia terapii odwykowej. Wnioski o podjęcie czynności zmierzających do skłonienia 
osób do podjęcia leczenia odwykowego złożone były przez najbliższą rodzinę lub 
dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Łosicach, w związku z podejmowanymi w 
rodzinach interwencjami. Prowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące mające na celu 
zmotywowanie do podjęcia terapii oraz pogadanki na temat szkodliwości oraz wszelkich 
zagrożeń  związanych  z nadmiernym spożywaniem alkoholu.  
Środki finansowe przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki                                      
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Realizując swe zadania  Komisja  współpracuje z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przemocy 
w rodzinie, GOPS, Policją,  Sądem  Rejonowym w Siedlcach, Prokuraturą, placówkami 
oświatowymi na terenie  gminy. 
 

4.7.2. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 
 
Zadaniem własnym gminy jest m.in. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Rada Gminy 
Platerów w drodze Uchwały Nr XVII/111/2020 z dnia 12 marca 2020r. przyjęła program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Platerów na rok 2020.  
W celu realizacji programu Gmina Platerów zapewnia miejsce bezdomnym psom i kotom                   
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze k. Lubartowa, prowadzonym przez 
Małgorzatę Jadwigę Szumiło. W roku 2020 na terenie gminy nie występowały bezdomne 
zwierzęta, wobec czego nie przekazano bezdomnych psów do schroniska.  
Ponadto w roku 2020 dokonano 9 zabiegów sterylizacji (3 psów i 6 kotów), które 
przeprowadzono w: gabinecie Weterynaryjnym WET-Centrum w Siemiatyczach                              
oraz w Gabinecie Weterynaryjnym Łukasz Omelańczuk w Starej Kornicy. 
Jednocześnie w ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi, Urząd Gminy zakupił karmę dla 
kotów wolnożyjących. Łącznie na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2020 wydano kwote 7.066,77 zł. 
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4.8.  Gospodarowanie odpadami  
 
Zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2013 roku prawem, gminy muszą zapewnić odbiór 
odpadów komunalnych od mieszkańców. Wlłasciciele nieruchomości zobowiązani                                  
są do złożenia deklaracji o liczbie mieszkańców danej nieruchomości, co jest podstawą                        
do rozpoczęcia odbioru odpadów z posesji. Koszt opłaty za w/w usługi naliczany jest od liczby 
zamieszkałych pod danym adresem osób. Na terenie Gminy Platerów w roku 2020 
obowiązywały nastepujace stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
I. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2020 do 30.09.2020 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 /za osobę/ za miesiąc. 

2. nieselektywna zbiórka odpadów - 20,00 zł od osoby miesięcznie. 

II. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.10.2020 do 31.12.2020 roku 

wynosiły: 

-  15,00 zł  - miesięcznie od osoby jeżeli odpady są segregowane, 
- 45,00 zł - podwyższona stawka opłaty za odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości 
nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 
- 12,00 zł – miesięcznie za osobę, jeżeli bioodpady kompostowane są w przydomowym 
kompostowniku. 
Na dzień 31.12.2020 roku złożonych było 1259 deklaracji o wysokości opłaty                                       
za gospodarowanie odpadami, natomiast liczba osób zgłoszonych w deklaracjach do opłaty                 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 roku wynosiła 3820. 
W oparciu o złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych deklaracje, łączna 
wysokość należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku 
(wg stanu na 31.12.2020 r.) wyniosła 518 694,78 zł, natomiast do budżetu wpłynęło 
410 611,50 zł. Zadłużenie w kwocie 108 083,28 podlega ściągnięciu w trybie egzekucyjnym.  
W 2020 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 2020 roku odebrano następującą ilość odpadów 
wykazaną w tabelach nr 29 i nr 30. 
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Tabela nr 29. Liczba odpadów komunalnych odebranych u źródła. 
 

INFORMACJA O ODEBRANYCH U ŹRÓDŁA ODPADACH KOMUNALNYCH W 2020 ROKU 

Kod 
odpadów6) 

Rodzaj odpadów6) 
Masa odebranych 

odpadów 
komunalnych7) [Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 18,665 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 45,85 

15 01 07 Opakowania ze szkła 46,94 

20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne 
składniki 

1,86 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 
 20 01 35 

0,56 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1,1 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 206,70 

16 01 03 Zużyte opony 0,09 

Razem 321,765 

 
Tabela nr 30. Liczba odpadów komunalnych odebranych w punkcie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 
 

INFORMACJA O ODPADACH ZEBRANYCH 
W PUNKCIE  SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2020 ROKU. 

Kod 
odpadów6) 

Rodzaj odpadów6) 

Masa zebranych 
odpadów 

komunalnych7) [Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 8,88 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 13,47 

15 01 07 Opakowania ze szkła 45,00 

16 01 03 Zużyte opony 12,14 

20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne 
składniki 

5,06 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 
 20 01 35 

1,83 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 15,98 

Razem 102,36 
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4.9.  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 31.  
 
Tabela nr 31. 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 31.12.2020 r. gmina Platerów posiada 108,51 km sieci wodociągowej 
oraz 1296 szt. przyłączy wodociągowych prowadzących do budynków mieszkalnych. 

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. gmina Platerów posiada 60,45 km sieci kanalizacyjnej 
oraz 770 szt. przyłączy kanalizacyjnych prowadzących do budynków mieszkalnych. 

Indywidualnych wiejskich oczyszczalni ścieków( przydomowych) gmina Platerów posiada 159 
sztuk. 

Cena wody i ścieków ustalona jest na podstawie decyzji z dn. 26.04.2018r                                                 
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 32. 
 
 
 



       

63 

 

Tabela nr 32. 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 31.12.2020 r. wg zestawienia zbiorczego księgowań za wodę, ścieki oraz opłatę stałą 
wpłynęła kwota 807.215,95 zł. 
Przypis na 31.12.2020 r to kwota 781.525,83 zł z odsetkami 1.304,86 zł 
Nalezności na 31.12.2020 r. to kwota  931.282,85 zł z odsetkami 1.304,86 zł 
Zaległości na dzien 31.12.2020 r. to kwota 99.882,29 zł. 
Saldo na koniec roku 2020 to kwota 124.066,90 zł. 
 

4.10.  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 8 lat Gmina ubiega się o coroczne o 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 jest 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                 
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z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór i utylizację folii 
oraz big bagów z gospodarstw rolnych. W ramach programu udało zebrać się folię i inne 
podobne odpady z ponad 20 gospodarstw rolnych. 
 
 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.                   
W roku 2020 nastąpiła dalsza realizacja programu „Wymiana urządzeń grzewczych z korzyścią 
dla wszystkich mieszkańców Gminy Platerów”. Podpisano umowy z mieszkańcami, wykonano 
audyt energetyczny oraz wstępne projekty.  
W ramach programu „Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Platerów” 
realizowana pomocy finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. W ramach 
realizacji inwestycji zinwentaryzowano wszystkie punkty adresowe w 23 sołectwach                    
(domy jednorodzinne, wielorodzinne, letniskowe, a także lokal, punkty usługowe, szkoły, 
przedszkola, kościoły itd.) 

 

5. Działania Gminy Platerów w roku 2020 w celu zapobiegania 
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 

 
Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu  się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Gminy                    
w roku  2020 r. były prowadzone  przez Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Platerów.                          
Na terenie gminy rozplakatowywano  informacje o postępowaniu na wypadek wystąpienia 
koronawirusa. Stosowano się do Zarządzeń Wojewody Mazowieckiego w sprawie zawieszenia 
organizowania imprez artystycznych  i rozrywkowych na terenie województwa 
mazowieckiego. Ponadto zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej funkcjonowanie 
jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły             
i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie prowadziły zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych.  
W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych 
dotyczącą rozprzestrzenia się choroby  COVID-19, mając na uwadze zdrowie beneficjentów 
oraz pracowników Urzędu Gminy Platerów  oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
wprowadzono znaczne  ograniczenia w obsłudze interesantów. Informacja o zmianach została 
podana do wiadomości mieszkańcom gminy.  
Na bieżąco zaopatrywano   Urząd Gminy w środki do dezynfekcji rąk, maseczki, rękawice  
Przy wejściu do budynku umieszczono płyn do dezynfekcji rąk oraz rękawice ochronne.                  
Na spotkaniach Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego omawiano  bieżącą sytuację  
związaną z zagrożeniem epidemią koronawirusa. 
Prowadzona była ciągła akcja informacyjna społeczeństwa w sprawie zwalczania wirusa 
SARS-CoV-2 na terenie Gminy Platerów. Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie za 
pośrednictwem sołtysów przekazywał informację o ewentualnej możliwości uzyskania 
pomocy osobom potrzebującym, jak również  oferował swoją pomoc w dostarczaniu żywności 
dla mieszkańców w czasie trwania kwarantanny domowej oraz zapewniał pomoc osobom 
wymagającym wsparcia. Urząd Gminy prowadził stały kontakt telefoniczny oraz e-mailowy               
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z Powiatowym Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Łosicach. Wójt  Gminy Platerów był                  
w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Łosiach.  
Wystosowywano  komunikaty  o wprowadzonych ograniczeniach w przemieszczaniu                        
się obywateli. Umieszczano na bieżąco na stronie urzędu gminy oraz  na tablicy ogłoszeń                
urzędu gminy jak i  sołectw  informacje dotyczące walki z COVID-19. Mieszkańcy gminy 
Platerów szyli maseczki które później zostały rozdane bezpłatnie mieszkańcom gminy. Prezes 
Gminny OSP w imieniu wszystkich jednostek zaproponował pomoc w  związku                                       
z zapobieganiem przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19 na terenie gminy Platerów.   
Jednostki OSP z terenu gminy jeździły po sołectwach z informacją nagłaśniającą                                     
o „Pozostaniu w domach, unikaniu bezpośredniego kontaktu z innymi osobami,                                      
nie spotykaniu się i nie organizowaniu spotkań”. Urząd Gminy w Platerowie stosował się                  
do wszystkich wytycznych, rozporządzeń, informacji w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2. 
Na bieżąco monitorowano sytuację w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa 
mieszkańcom gminy w walce z pandemią  COVID-19.  
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6.   Podsumowanie 
  

Serdecznie dziękuję, za zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Platerów za rok 2020. 
Mam nadzieję, że przygotowany dokument w przejrzysty sposób przekazał najważniejsze 
informacje dotyczące funkcjonowania naszej gminy. 

Rok 2020 był trudnym rokiem, głównie ze względu na epidemię koronawirusa, która 
dotknęła także nasz teren. Niemniej jednak, nie przeszkodziło to nam dalej działać i rok 2020 
także przyniósł zmiany niemalże w każdej miejscowości. Chcąc spełniać oczekiwania 
mieszkańców naszej gminy, stawiamy czoła trudnemu wyzwaniu poprawy warunków życia. 

Poziom zadań realizowanych przez samorząd gminy ma bezpośrednie przełożenie                  
na codzienną  jakość życia jej mieszkańców. W niniejszym opracowaniu przedstawiliśmy 
sposoby wydatkowania środków finansowych w zakresie inwestycji, pomocy społecznej, 
oświaty, usług komunalnych czy oferty kulturalnej,  z których korzystają Państwo każdego dnia. 
Opisano rok 2020, 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, zmodernizowano istniejącą bieżnię na stadionie w Platerowiew ramach 
mazowieckiego instrumentu Aktywizacji Sołectw pozysakno srodki finansowe na wyposażenie 
pięciu świetlic wiejskich. W trakcie realizacji znajdują się budowy 2 świetlic wiejskich.  

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 2020 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  

 

 Jerzy Garucki   

  

 


