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Szanowni Mieszkańcy Gminy Platerów  

 

 Wypełniajac przepis zawarty w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym 
przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Platerów za rok 2021. 

 

Przedkładam go Radzie Gminy Platerów oraz mieszkańcom jako podsumownaie 
działalności smaorządu w roku 2021, a w szczególności realizacji polityk,  programów                   
i stategii oraz uchwał Rady Gminy Platerów. 

 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 2021 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.  

Poniższy dokument – raport o stanie gminy, zobrazuje Państwu wszelkie decyzje jakie 
były podejmwoane w trakcie minionego roku, ale także podsumuje stan dochodów                         
i wydatków oraz kondycję finansową Gminy Platerów w roku 2021. 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.  

Wszystkie działania podejmowane w gminie sa zawsze z myślą o mieszkańcach gminy                  
o ich dobru. Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania.  

 

Z poważaniem  

       
              Jerzy Garucki 

     Wójt Gminy Platerów 
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1. Informacje ogólne 

1.1. Położenie i powierzchnia gminy 

 

Gmina Platerów leży w północnej części powiatu łosickiego, który jest najbardziej 

wysuniętym na wschód obszarem województwa mazowieckiego (rysunek 1). 

Rysunek 1. Usytuowanie Gminy Platerów w powiecie łosickim 

 

Pod względem geograficznym Gmina Platerów położona jest na granicy Prowincji Niżu 

Środkowoeuropejskiego (makroregion Nizina Południowopodlaska). Obszar gminy prawie w 

całości obejmuje mezoregion Wysoczyzna Siedlecka, tylko północny fragment wchodzi w 

skład mezoregionu Podlaski Przełom Bugu. Od strony północnej, gmina graniczy z woj. 

Podlaskim (pow. siemiatycki) od strony zachodniej – z powiatem siedleckim (gmina 

Korczew), od południa z gminą Stara Kornica i Miastem i Gminą Łosice, zaś od wschodu z 

gminą Sarnaki. Łączna długość granic gminy Platerów wynosi  79 km, z czego na rzekę Bug 

przypada 6 km. 

Gmina Platerów jest gminą wiejską, liczy 4 797 mieszkańców (wg. stanu na dzień 

31.12.2021r.) czyli zamieszkuje ją 15,2% ludności powiatu, z czego 49,6% stanowią kobiety, a 

50,4% mężczyźni. Gmina stanowi 16,8% powierzchni powiatu. W latach 2002-2021 liczba 

mieszkańców zmalała o 8,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny 

do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do 

średniego wieku mieszkańców całej Polski.  

 

  GMINA
 Platerów

Granice administracyjne Gminy Platerów
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Mieszkańcy gminy Platerów zawarli w 2020 roku 25 małżeństw, co odpowiada 5,2 

małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa 

mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie 

odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 31,7% mieszkańców 

gminy Platerów jest stanu wolnego, 54,7% żyje w małżeństwie, 2,3% mieszkańców jest po 

rozwodzie, a 11,1% to wdowy/wdowcy. Gmina Platerów ma ujemny przyrost naturalny 

wynoszący -12. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,48 na 1000 mieszkańców gminy 

Platerów.  

W 2020 roku urodziło się 51 dzieci, w tym 51,0% dziewczynek i 49,0% chłopców. W 2019 

roku 30,3% zgonów w gminie Platerów spowodowanych było chorobami układu krążenia, 

przyczyną 23,3% zgonów w gminie Platerów były nowotwory, a 6,8% zgonów 

spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Platerów 

przypada 13,04 zgonów. W 2020 roku zarejestrowano 18 zameldowań w ruchu 

wewnętrznym oraz 47 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi 

dla gminy Platerów -29. 59,5% mieszkańców gminy Platerów jest w wieku produkcyjnym, 

18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. 

(Źródło: GUS, 31.XII.2021) 

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

- 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. 
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1.2. Sołectwa 
 

W Gminie Platerów funkcjonują 23 jednostki pomocnicze zwane Sołectwami. W każdej 
wsi w wyborach sołeckich na okres 5 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 1 
przedstawia wykaz sołectw, liczbę ludności i sołtysów 

Tabela 1. Sołectwa gminy Platerów 

L.p. Sołectwo Liczba ludności stan  
na dzień 31.12.2021r. 

Powierzchnia  
w ha 

Imię i nazwisko 
sołtysa 

1 Chłopków 172 568,98 Stanisław Sterniczuk 

2 Chłopków-Kolonia 56 435,85 Zdzisław Iwaniuk 

3 Czuchów 159 376,32 Paweł Lesiuk 

4 Czuchów-Pieńki 136 900,17 Justyna Wyrzykowska 

5 Falatycze 278 969,07 Agnieszka Antoniuk 

6 Górki 181 209,80 Miłosz Wakuliński 

7 Hruszew 175 565,20 Robert Świderski 

8 Hruszniew 202 471,95 Łukasz Szymaniuk 

9 Hruszniew-Kolonia 147 534,10 Henryk Chaciński 

10 Kamianka 90 98,26 Wanda Jędruszuk 

11 Kisielew 378 899,00 Marcin Marczuk 

12 Lipno 320 553,36 Mariusz Pawluk 

13 Mężenin 203 730,80 Kamil Kuliński 

14 Mężenin-Kolonia 138 239,20 Jolanta Kowalczyk 

15 Michałów 91 419,09 Barbara Boruta 

16 Myszkowice 116 315,06 Leszek Michalak 

17 Nowodomki 68 68,76 Zofia Bobryk 

18 Ostromęczyn 228 629,08 Wiesław Antosiuk 

19 Ostromęczyn-
Kolonia 

128 327,92 Mirosław Sawicki 

20 Platerów  781 588,31 Urszula Kubić 

21 Puczyce 313 674,98 Dariusz Dumny 

22 Rusków 340 2024,78 Agnieszka Wróbel 

23 Zaborze 97 348,8 Jacek Trociewicz 
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1.3. Bezrobocie 
 
Poniżej zostanie przedstawiona liczba osób bezrobotnych w gminie Platerów a także  

w Powiecie Łosickim. Przedstawione dane trzeba uznać za zaniżone, gdyż odnoszą się 

wyłącznie do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach, a nie ujmują 

bezrobocia ukrytego.   

 
Tabela 2. Liczba bezrobotnych w gminie Platerów i Powiecie Łosickim w latach                              
2020-2021 
 

nazwa rok 
2020 

 
 

K M osoby będące 
w trudnej 

sytuacji na 
rynku pracy 

Rok 
2021 

K M  osoby będące 
w trudnej 

sytuacji na 
rynku pracy 

Gmina Platerów 132 58 74 112 130 61 69 114 
Powiat Łosicki 

(łącznie z Gminą 
Platerów) 

792 362 430 681 764 364 400 670 

Żródło: strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach 
 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, liczba osób bezrobotnych w stosunku do                     

31 grudnia 2020 roku spadła o 1,52%. Natomiast liczba bezrobotnych w Powiecie Łosickim 

wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 764 osoby, a bezrobotni mieszkańcy 

Gminy Platerów w liczbie 130 osób satnowili 17,01 % ogółu bezrobotnych w powiecie.  

 

1.4.  Zarządzanie gminą 
  

 Podstawowym celem działania gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty  

i tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu. Do zakresu działania 

Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na 

rzecz innych podmiotów. Zadania te realziuje Urząd Gminy, który zapewnia interesantom 
profesjonalną i przyjazną obsługę. 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. 



Raport o stanie Gminy Platerów za rok 2021 

       

8 

 

 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią kadencję.              
Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. 
Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków  
i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada obraduje na sesjach zwołanych 
przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do 
wiadomości mieszkańców.  

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

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 2021 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.  
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2) Komisja Budżetu  i Finansów, w skład której wchodzi 7 radnych: 

 Wiktor Baranow – Przewodniczący,  
 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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1.5. Gminne jednostki organizacyjne i ich kierownictwo 

 
Schemat 1.  Gminne jednostki organizacyjne i ich kierownictwo 

 

 

1.6. 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 2021 funkcjonowało 1700 gospodarstw rolnych, liczbę                                  
i powierzchnię gospodarstw przedstawiono w tabeli 3: 

 

Tabela 3. Liczba i powierzchnia gospodarstw Gminy Platerów: 

L.p. Powierzchnia gospodarstwa w ha Liczba gospodarstw 

1 Od 1 do 2 495 

2 Od 2 do 5 635 
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3 Od 5 do 7 198 

4 Od 7 do 10 189 

5 Od 10 do 15 122 

6 Od 15 do 20 30 

7 Od 20 do 50 26 

8 Od 50 do 100 4 

9 100 i więcej 1 

 Razem: 1700 

 

Zestawienie gruntów według klasy użytków w poszczególnych sołectwach przedstawia                  

tabela 4. 

Tabela 4. Zestawieni gruntów wg. klasy użytków oraz powierzchni lasów (ha) 

L.p. Sołectwo Grunty 

orne 

Łąki i 

pastwiska 

Grunty bez 

klasy 

Lasy ogółem RAZEM 

1. Chłopków 353,0538 48,8372 0,0286 103,8880 505,8076 

2. Chłopków-

Kolonia 

257,9597 42,8811 0,1066 23,2468 324,1942 

3. Czuchów 198,9694 71,6922 0,1120 33,4070 304,1806 

4. Czuchów-Pieńki 163,929 61,3042 0,0388 20,4824 245,7544 

5. Falatycze 628,2479 140,8915 3,5806 109,4284 882,1484 

6. Górki 238,6603 37,9055 0,2280 7,0831 283,8769 

7. Hruszew 323,2465 144,0699 2,9753 121,8787 592,1704 

8. Hruszniew 334,7645 80,9494 0,0422 23,2057 438,9618 

9. Hruszniew-

Kolonia 

282,2634 53,0772 0,00 3,8561 339,1967 

10. Kamian ka 106,8514 14,3319 0,3968 4,6701 126,2502 

11. Kisielew 521,5885 219,5488 6,5063 136,8605 884,5041 

12. Lipno 458,7092 136,6727 0,1076 49,4680 644,9575 

13. Mężenin 326,671 116,9307 3,9135 75,7387 523,2539 

14. Mężenin-Kolonia 232,9026 48,1902 0,0088 20,1515 301,2531 

15. Miochałów 180,2721 41,3538 0,4219 89,6964 311,7442 

16. Myszkowice 220,7252 86,2981 1,9783 7,1462 316,1478 

17. Nowodomki 39,3705 17,3797 0,00 19,8894 76,6396 

18. Ostromęczyn 625,9153 44,1892 0,1012 62,5119 732,7176 

19. Ostromęczyn-

Kolonia 

208,5093 40,8406 0,1086 3,0650 252,5235 

20. Platerów 473,9084 62,058 0,3208 58,8506 595,1378 

21. Puczyce 444,5439 170,6978 0,1928 15,1965 630,631 

22. Rusków 394,0252 91,5005 1,5593 168,5942 655,6792 

23. Zaborze 127,8583 42,8307 0,1150 18,2856 189,0896 
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W 2021 roku, tak jak i w poprzednich latach sytuacja w produkcji roślinnej uzależniona 

była od warunków pogodowych. W 2021 r. rolnicy ponieśli straty w uprawach w wyniku 

wystąpienia ujemnych skutków przezimowania, powstałych na skutek długo utrzymujących 

się niskich temperatur w okresie od 1 grudnia do 27 kwietnia. Uszkodzeniu uległ środek 

trwały (drzewa i krzewy) w jabłoni, wiśni, porzeczce. Ujemne temperatury wpłynęły również 

na obniżenie lub całkowitą utratę plonu w drzewach owocowych. Do Urzędu Gminy wpłynęło 

74 wnioski. Komisja powołana przez Wojewodę podczas lustracji w terenie zweryfikowała 

zakres i wysokość strat. Sporządzone zostały protokoły z szacowania strat, które zostały 

przekazane rolnikom.  

Dodatkowo w dniu 13 lipca 2021 r. na terenie Gminy Platerów 30 gospodarstw rolnych 

zostało poszkodowanych w wyniku wystąpienia gradu. Pozyskana została ekspertyza 

przybliżonych warunków atmosferycznych w zakresie opadu gradu w tej dacie z Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W wyniku silnego opadu uszkodzeniu uległy warzywa 

(ziemniaki, cebula, marchew, ogórki, kapusta, brokuły), wystąpiły straty w zbożu oraz plon w 

drzewach i krzewach owocowych. Komisja do spraw szacowania szkód analogicznie dokonała 

lustracji w terenie i sporządziła protokoły.  

 Gmina Platerów stale obserwuje zmieniającą się sytuację w rolnictwie i analizuje dane 

zebrane od miejscowych rolników, które przekazuje do władz wyższych odpowiedzialnych za 

podejmowanie stosownych działań w tej kwestii.   

1.7. 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 5. Wartość mienia komunalnego w 2021 roku. 
l.p. Mienie komunlane Wartość mienia 

komunalnego w roku 2020 
1 grunty własne 1 240 316,76 zł 
2 budynki i lokale 12 683 239,61 zł 
3 obiekty inżynierii lądowej i wodnej 27 036 779,69 zł 
4 maszyny i urządzenia techniczne 6 390 713,13 zł 
5 środki transportowe 962 404,56 zł 

RAZEM 48.313.453,75 zł 
 
Przewidywany jest wzrost wartości mienia komunalnego w roku 2022 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 2022. 
 
W ciągu  2021 roku  Gmina Platerów nie nabyła nowych nieruchomości. W roku 2021 
dokonano sprzedaży następujących nieruchomości gminnych: 
- działki oznaczonej numerem 232 o powierzchni 0,35 ha położonej w Ostromęczynie,  
za kwotę 12.625,00 zł 
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- sprzedaży działki oznaczonej numerem 1233 o powierzchni 0,43 ha położonej  
w Ostromęczynie za kwotę 15.554,00 zł  
 
Tabela 6. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w latach 2020-2021 roku. 
l.p. Mienie komunlane Dochody uzyskane z 

mienia komunalnego w 
roku 2020 

Dochody uzyskane z 
mienia komunalnego w 
roku 2021 

1 czynsze za  lokale i dzierżawy 
gruntów 

121 995,64 zł 145.181,67 zł 

2 opłata roczna za użytkowanie 
wieczyste                  

5 445,14 zł 2.631,73 zł 

RAZEM 127 440,78 zł 147.813,40 zł 
 
Zaległości w  opłatach z w/w tytułów na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021r.                                            
wynosi – 881.407,76 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/222/2021 Rady Gminy 

Platerów z dnia 30 grudnia 2021r. oraz Uchwałą Nr XXXVIII/252/2022 Rady Gminy Platerów 

z dnia 29 marca 2022r. Przedmiotowy program jest realizowany przez Urząd Gminy Platerów. 

W 2021 r. w mieszkaniach komunalnych wykonano następujące ulepszenia i remonty: 

-wykonano okresowe przeglądy budowlane i kominiarskie, 

-w mieszkaniu komunalnym pod adresem Hruszniew-Kolonia 28 m 15 dokonano wymiany 

okien, 

-wykonywano bieżące naprawy. 

 

1.8. Podmioty gospodarcze 
 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ilość 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, ilość zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych, które mają główne miejsce wykonywania działalności w gminie Platerów 
obejmowało 348 pozycji, szczegółowe dahne przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 7. Ilość wpisów działalności gospodarzcej w Gminie Platerów. 

Status wpisu Ilość wpisów dla gółównego miejsca 
wykonywania działalności 

Aktywny 142 

Działalnosc nierozpoczęta   1 

Wykreślony 167 

Zawieszony 38 

Suma 348 

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 2021 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Platerów                  
Nr XXV.165.2021 z dnia 23 lutego 2021r., która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego w dniu 18 marca 2021 r., pod poz. 2366. 
 
W ciągu 2021 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 8: 
 
Tabela 8. Podstawowe wielkości budżetu Gminy Platerów w roku 2021: 

Wyszczególnienie Plan na 
01.01.2021 

Plan na 
31.12.2021  

Wykonanie za 
rok 2021 

Wskaźnik 
wykonania 

w % 
DOCHODY 27 558 064,96 32 633 103,94 25 562 987,73 81,40 

Dochody bieżące 24 085 458,96  25 183 817,94 24 543528,26 97,50 

Dochody majątkowe 3 472 606,00 7 449 286,00 2 019 459,47 27,10 

WYDATKI 27 558 064,96 34 352 607,94 24 586 722,16 71,60 

Wydatki bieżące 22 958 919,96 24 083 291,94 23 448 067,61 97,40 

Wydatki majątkowe 4 599 145,00 10.269 316,00 1.138 654,55 11,10 

NADWYŻKA/DEFICYT 0,00 -1 719 504,00 1 976 265,57  

Przychody 499 680,00 2 320 450,00 2 049 850,00 88,30 

Rozchody 499 680,00  600 946,00 600,945,60 100 
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Dochody gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.328,95 zł, natomaist wydatki na                      

1 mieszkańca wyniosły 5.125,43 zł. 

Na dzień 31.12.2021 w budżecie gminy wystąpiły przychody z tytułu wolnych środków o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.049.850,00 zł Wykonana 

nadwyżka budżetowa w kwocie 1.976.265,57 zł, wynika z niewielkiego, tj. 11% wykonania 

wydatków majątkowych.  

 

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie w roku 2021 kwotę 10.269.316,00 zł, z czego 

zrealizowana wydatki w kwocie 1.138.654,55 zł. Wydatki majątkowe zrealizowane stanowią                

4,64 % wydatków ogółem. Trwająca epidemia Covid-19 spowodowała znaczne spowolnienie 

stopnia realizacji inwestycji, co ma bezpośredni wpływ na niskie wykonanie dochodów  

o charakterze majątkowym. W 2021 roku nie ukończono następujących zadań inwestycyjnych: 

- wymiany urządzeń grzewczych z korzyścią dla mieszkańców gminy Platerów; 

- budowy rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Flatyczach i Hruszniewie; 

-  zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych. 

 

 

Podatki i opłaty lokalne stanowia najistotniejsze źródło dochodów Gminy. Wpłacane są prze osoby 

mieszkające na obszarze Gminy oraz podmioty prowadzące na jej terenie działalność gospodarczą. 

O wysokości podatków i opłat decyzduje Rada Gminy, biorac pod uwagę stawki maksymalne, które 

co roku Ministerstwo Finansów podaje w specjalnym obwieszczeniu. 

Poniżej zostaną przedsytawione dochody gminy z poszczególnych podatków. 

 

 

2.1.1. Podatek rolny 

 

Rada Gminy Platerów, Uchwałą Nr XXII/150/2020 z dnia 10 listopada 2020r. (Dziennik Urzędowy 

Wojewózdtwa Mazowieckiego  z dnia 9 grudnia 2020r. , poz. 12424)ustalając podatek rolny na rok 

2021, obniżyła średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 

2021 zawartą w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statysrtycznego z dnia 19 października 

2020r. (M.P. z 2002r., poz. 982) obliczoną za okres 11 kwartałów, z kwoty 58,55 zł za 1 dt do 

kwoty 42,00 zł za 1 dt mającą zastosowanie przy obliczeniu podatku rolnego na rok 2021 na 

obszarze gminy. 

Wartości planowanych dochodów z podatku rolnego i ich wykonanie przedstawiono w tabeli 9. 

 

Tabela 9. Realizacja dochodów gminy Platerów z wpływu  podatku rolnego. 

 

PODATEK 

ROLNY 

(os. prawne + os. fizyczne) 

plan wykonanie % od 

wykonania 

zadłużenie 

na dzień 

31.12.2021r. 

773.319,33 zł 701.798,70 zł 

(w tym nadpłata 

5.793,74 zł) 

90,75% 77.314,37 zł 

Żródło:dane przygotowane przez podinsp. ds. księgowości podatkowej 
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2.1.2. Podatek leśny 

 

W roku 2021 obowiązywała stawka podatku leśnego według Komunikatu Prezesa GUS z dnia               

20 października 2020r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny 

drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. i wyniosła 196,84 zł                  

za 1 m3 x 0,220 m3 = 43,30 zł za 1 ha fizyczny lasu. 

 

Wartości planowanych dochodów z podatku leśnego i ich wykonanie przedstawiono w tabeli 10. 

 

Tabela 10. Realizacja dochodów gminy Platerów z wpływu  podatku leśnego. 

PODATEK 

LEŚNY 

(os. prawne +  

os. fizyczne) 

plan wykonanie % od 

wykonania 

zadłużenie  

na dzień 

31.12.2021r. 

119.251,12 zł 106.642,67 zł 

(w tym nadpłata 

1.156,59 zł) 

89,43% 13.765,04 zł 

Żródło: dane przygotowane przez podinsp. ds. księgowości podatkowej 

 

 

2.1.3. Podatek od nieruchomości 

 

Rada Gminy Platerów uchwałą Nr XXII/151/2020 z dnia 10 listopada 2020 (Dziennik Urzędowy 

Wojewózdtwa Mazowieckiego  z dnia 9 grudnia 2020r. , poz. 12425) przyjęła stawki podatku od 

nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku w nastepujacych wysokościach: 

1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – z kwoty 0,99 zł na kwotę  0,80 zł  od 1 

m² powierzchni;  

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 

i zbiorników sztucznych – uwzględniając stawkę Ministra Finansów -  4,99 zł   od 1 ha 

powierzchni ;  

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z kwoty 0,52 zł na kwotę  0,35 zł od 1 

m² powierzchni;   

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz.485 oraz z 2019 r.poz.730), i 

położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o 

przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia 

w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 

zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – uwzględniając stawkę 

Ministra Finansów -  3,28 zł   od 1 m2 powierzchni;    

2) od budynków lub ich części:  

a) mieszkalnych – z kwoty 0,85 zł na kwotę  0,40 zł   od 1 m² powierzchni użytkowej;   



Raport o stanie Gminy Platerów za rok 2021 

       

17 

 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z kwoty 24,84 zł na kwotę  

19,50 zł   od 1 m² powierzchni użytkowej;   

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – z kwoty 11,62 zł na kwotę  11,18  zł  od 1 m² powierzchni użytkowej;   

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z kwoty 5,06 zł na kwotę  

4,87 zł   od 1 m² powierzchni użytkowej;   

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z kwoty 8,37 zł na kwotę  5,05 zł   od 1 

m² powierzchni użytkowej;    

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.   

 

Rada Gminy Platerów także w/w  Uchwałą zwolniła od podatku od nieruchomości budynki                         

i grunty: 

a) związane z prowadzeniem działalności kulturalnej, kultury fizycznej i sportu, 

b) grunty zajęte pod drogi, sklasyfikowane jako ”dr” (drogi), 

Zwolnienia o których mowa powyżej nie obejmują budynków i gruntów związanych     

z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

Wartości planowanych dochodów z podatku od nieruchomości i ich wykonanie przedstawiono w 

tabeli 11. 

 

Tabela 11. Realizacja dochodów gminy Platerów z wpływu  podatku od nieruchomości. 

 

PODATEK 

OD NIERUCHOMOŚCI 

(os. prawne +  

os. fizyczne) 

plan wykonanie % od 

wykonania 

zadłużenie  

na dzień 

31.12.2021r. 

979.433,74 zł 875.944,06 zł 

(w tym nadpłata 

4.661,52 zł) 

89,44% 108.151,20 zł 

Żródło:dane  przygotowane przez podinsp. ds. księgowości podatkowej 

 

 

 

2.1.4. Podatek od środków transportowych 

 

Rada Gminy Platerów Uchwałą Nr XXII/152/2020 z dnia 10 listopada 2020r. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Mazowieckiego  z dnia 9 grudnia 2020r. , poz. 12426) ustaliła stawki w podatku od 

środków transportowych oraz zwolnienia w tym podatku. Podjęto decyzję o ustaleniu stawek 

minimalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej            

z dnia 8 paździenrika 2020r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków tyransportowych 

obowiązujących w 2021 roku (Monitor Polski z 2020r., poz. 1002). 
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Zwolniono od podatku od środków transportowych, środki tarnsportowe związane z działalnością 

oświatową, bezpieczeństwem, ochroną przeciwpożarową i klęskową. Zwolnienia nie obejmowały 

środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

Wartości planowanych dochodów z podatku od środków transportowych i ich wykonanie 

przedstawiono w tabeli 12. 

 

Tabela 12. Realizacja dochodów gminy Platerów z wpływu  podatku od nieruchomości. 

 
PODATEK 

OD ŚRODKÓW 

TRANSPORTOWYCH 

 

plan wykonanie % od 

wykonania 

zadłużenie  

na dzień 

31.12.2021r. 

299.427,03 zł 291.294,84 zł 

(w tym nadpłata 

280,62 zł) 

97,28% 8.412,81 zł 

Żródło: dane przygotowane przez podinsp. ds. księgowości podatkowej 

 

2.2. Zadłużenie gminy 
 

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 5.395.737,13 zł, co stanowi 20,3% 

wykonanych dochodów budżetu.  

 

Na kwotę zadłużenia składają się : 

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej                                   

w Warszawie w łącznej kwocie 561 449,13 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 2 955 000,00 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.  

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Platerowie w kwocie 105 288,00 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. 

Dokonane spłaty zadłużenia 600.945,60 zł wraz z odsetkami w kwocie 98.150,27 zł (łącznie 

obsługa długu 699.095,87 zł) stanowią 2,6 % wykonanych w 2021 roku dochodów. 

 

Poziom zadłużenia gminy oraz planowany plan spłat długu na lata 2021-2029 szczegółowo 
określa Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Platerów na lata 2021-2029, przyjęta 
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uchwałą Nr XXV.166.2021 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 lutego 2021r. roku                                
z późniejszymi zmianami. Obowiązujące gminę wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 
243 ustawy o finansach publicznych zostały 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 2021 kwotę 10.269.316,00 zł,                 
z czego zrealizowano wydatki w kwocie 1.138.654,55 zł, co stanowi 11,1 % zakładanego 
planu. Wydatki majątkowe zrealizowane stanowią 4,64 % wydatków ogółem. 
Trwająca epidemia Covid – 19 spowodowała znaczne spowolnienie realizacji zadań 
inwestycyjnych. W roku 2021 przedstawione poniżej inwestycje znajdują się w trakcie 
realizacji lub są zakończone w 100% i przyjęte na środki trwałe. Poziom zaawansowania prac 
poszczególnych inwestycji jest zróźnicowany. Zadania dotyczące infrastruktury wodno – 
kanalizacyjnej znajdują się w trakcie budowy. Zadania inwestycyjne – drogowe są                                 
w większości zakończone, natomiast zadania z zakresu budowy świetlic wiejskich, są 
kontynuowane od kilku lat, a zakończenie prac budowlano – wykończeniowych będzie miało 
miejsce w latach przyszłych. 
 
Poniżej przedstawiono zestawienie najważniejszych wykonanych inwestycji w roku 2021: 
      
1. Poziom realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych z roku 2021 przedstawiono 
poniżej: 
 
- zadanie pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków 
w miejscowościach Ostromęczyn, Ostromęczyn-Kolonia, Hruszniew – etap II”: 
plan 334.000,00 zł - wykonanie 37.594,96 zł, tj. 11,26%. Zadanie jest realizowane ze środków 
pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych budżetu 
gminy.  

 
Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostromęczyn 
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- zadanie pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej                                  
w miejscowościach Falatycze i Hruszniew. Inwestycja realizowana z udziałem środków 
unijnych w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
objętego PROW na lata 2014-2020, z czego kwota dofinansowania wynosi 1.408.691,00 zł. 
 
- pomoc finansowa Powiatowi Łosickiemu na realizację pierwszej części zadania                               
pn.: „Przebudowa (modernizacja) ciągu drogowego dla drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów-
Platerów na odcinku od km 2+316 km do km 3+437, odcinek o długości 1,121 km: plan 
274.573,00 zł – wykonanie 274.572,66 zł; 
 

 
Etap I zadania – ul. Dubianka w miejscowości Platerów 

 

 
Etap I zadania – ul. Dubianka w miejscowości Platerów 
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- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszniew od km 0+000 do km 
0+620 na działce o nr ew. 427”, zostało zrealizowane w ramach dotacji otrzymanej ze środków 
finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach zadania wykonano: profilowanie i zagęszczenie 
istniejącej podbudowy żwirowo-tłuczniowej, wykonano podbudowę zasadniczą z kruszywa 
łamanego o frakcji 0-31,5 mm o średniej grubości 10 cm, położono nawierzchnię z betonu 
asfaltowego o grubości 6 cm, ustawiono znaki drogowe oraz wykonano pobocza z kruszywa 
łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 10 cm. 
Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 203.822,70 zł; 
 

 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszniew 

 

 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszniew 
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- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszniew – Kolonia, od km 0+000 
do km 0+504 na działce o nr ew. 140”, zostało zrealizowane w ramach dotacji otrzymanej ze 
środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach zadania wykonano: podbudowę zasadniczą                 
z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o średniej grubości 8 cm, położono nawierzchnię                
z betonu asfaltowego o grubości 6 cm, ustawiono znaki drogowe oraz wykonano pobocza                    
z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 10 cm. 
Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 196.967,76 zł; 
 

 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszniew-Kolonia 

 

 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszniew-Kolonia 

 



Raport o stanie Gminy Platerów za rok 2021 

       

23 

 

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Czuchów – Pieńki na dz. ew. 980/1 
od km 0+000 do km 0+230”. W ramach zadania wykonano: wyrównanie istniejącej podbudowy 
żwirowo-tłuczniowej tłuczniem, wyprofilowano i zagęszczono istniejącą podbudowę żwirowo-
tłuczniową, wykonano podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm                      
o średniej grubości 5 cm, położono nawierzchnię z betonu asfaltowego o grubości 4 cm.  
Wartość zadania 41.492,33 zł.  Zadanie rozliczono w roku 2022 w ramach środków własnych 
budżetu gminy. 
 

 
Droga wewnętrzna w miejscowości Czuchów-Pieńki 

 

 
Droga wewnętrzna w miejscowości Czuchów-Pieńki 
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- zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP Lipno”. W ramach zadania wykonano: docieplenia 

stropu oraz wykonano instalację c.o. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w formie dotacji celowej w ramach zadania” „Mazowieckie strażnice OSP – 

2021”. Wartość zadania wyniosła 14.999,85 zł. 

 

- kwotę 40.897,50 zł przeznaczono na zakup motopompy do OSP Platerów. Część kwoty 

stanowią środki otrzymane w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego OSP-2021. Uroczyste przekazanie motopompy przez Panią Dyrektor 

Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach - Magdalenę 

Sałatę nastąpiło na XXXV zwyczajnej sesji Raday Gminy Platerów w dniu 30 grudnia 2021r.; 

 

- zakup pieca do budynku Ochotniczej Strazy Pożarnej w Mężeninie w kwocie 14.999,85 zł; 

 

- przeprowadzono kolejny etap budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czuchów-Pieńki.  

Na plan 40.000,00 zł wydano 39.994,12 zł (wykonano m.in.: montaż instalacji gazowej LPG wraz 

ze zbiornikiem zewnętrznym gazu oraz kotłownią gazową. Ponadto zakupiono płytki, gres, klej, 

grunt, wełnę, folię oraz płyty warstwowe do wykonania sufitu). Inwestycja jest w trakcie 

realizacji od kilku lat. Zakończenie prac budowlano-wykończeniowych świetlicy będzie miało 

miejsce w latcah przyszłych; 

  

 
Kolejny etap budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czuchów-Pieńki 
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- przeprowadzono kolejny etap budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Puczyce. Na plan 

40.000,00 zł wydano 40.000,00 zł (wykonano m.in.: instalację gazową, hydrauliczną, 

kanalizacyjną i elektryczną, oraz wykonano wylewkę posadzek). Inwestycja jest w trakcie 

realizacji od kilku lat. Zakończenie prac budowlano-wykończeniowych świetlicy będzie miało 

miejsce w latach przyszłych; 

 

 
 

  
Kolejny etap budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Puczyce 
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-  dalsza realizacja programu „Wymian urządzeń grzewczych z korzyścią dla wszystkich 

mieszkańców Gminy Platerów”. W wyniku realizacji programu zamontowanych zostało                    

39 pieców gazowych wraz z indywidualnymi przypisanymi na własność zbiornikami 

gazowymi oraz 37 kotłów na pellet w indywidualnych kotłowniach należących do 

mieszkańców gminy Platerów. Aktualnie gmina przystąpiła do odbiorów instalacji. Planowany 

termin zakończenia zadania: sierpień 2022. 

Inwestycja realizowana z udziałem środków unijnych. (planowany koszt całkowity zadania 
2.013.915,00 zł). 
 
- zadanie pn. ,,Modernizacja istniejącej bieżni na stadionie sportowym w Platerowie polegająca 
na wykonaniu nawierzchni poliuretanowej”, zostało zrealziowane w ramach środków 
pochodzących z  dotacji przyznanej przez Województwo Mazowieckie w ramach programu 
,,Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”. Zakres prac 
obejmował: 
- wykonanie warstwy elastycznej (nośnej) gr. 35 mm z SBR-u na wykonanej wcześniej 
podbudowie tłuczniowej (ok. 1560,00 m2) , 
- wykonanie warstwy użytkowej, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem 
EPDM poprzez natrysk mechaniczny gr. 13 mm (1560,00 m2), 
- malowanie linii o szerokości 5 cm farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 
W ramach zadania powstała bieżnia 4-torowa do biegów 40, 60 i 100 m na długości 120m oraz 
3-torowa w pozostałym zakresie po obwodzie stadionu o szerokości torów 1,3 m. 
W latach kolejnych w przypadku tego typu naborów przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego planowane jest do wybudowania boisko do gry w koszykówkę oraz kort 
tenisowy. 
Całkowita wartość inwestycji w roku 2021 wyniosła 236.005,00 zł, z czego 156.280,00 zł 
stanowiła dotacja. 

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na stadionie w Platerowie 
  
 



Raport o stanie Gminy Platerów za rok 2021 

       

27 

 

W roku 2021 rozpoczęto realizację zadań inwestycyjnych dotyczących infrastruktury wodno-
kanalziacyjnej, które znajdują się w trakcie budowy, są to: 
 
- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mężenin i Chłopków”, jest 
dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Startegicznych 
w kwocie 4.950.000,00 zł. Inwestycja jest planowan do realizacji w latach 2022-2024. 
- zadanie pn. „Budowa pompowni ścieków w Kisielewie” jest realizowana w ramach  środków 
własnych, a jej zakończenie planowane jest na rok 2022.  
Planowana kwota zadania 160.000,00 zł. 
 
Także w roku 2021 rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania pn. „Zakup elektrycznego 
autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Platerów”. Wykonawcą 
została ARP e-Vehicles Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim. W ramach inwestycji wybrany 
wykonawca dostarczy fabrycznie nowy autobus elektryczny oraz zamontuje stację ładowania. 
Pozyskane środki zewnętrzne na w/w zadanie pochodzą z  Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 2.435.670,60 zł. Inwestycja 
zostanie dofiannsowana pożyczką z NFOSiGW w Warszawie w kwocie 270.600,00 zł. 
Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2022. 
 
Wśród zadań inwestycyjnych, których nie udało się zrealizować w roku 2021 są: 
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2001W Puczyce-Rusków-Hruszew                                    
w  miejscowości Czuchów i Czuchów-Pieńki (planowana kwota zadania 15.000,00 zł); 
- modernizacja drogi gminnej nr 200440W Mężenin – granica gminy Drażniew (planowan 
kwota zadania: 641.746,00 zł) 
 
W roku 2021 zrealizowano także inwestycję w ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw. Zlożono 5 wniosków o dotację. Środki finansowe w ramach programu 
MIAS otrzymało 3 z 5 sołectw: 
 
a) sołectwo Chłopków – otrzymało dofinansownie na wyposażenie świetlicy wiejskiej                           
w Chłopkowie (zakup i montaż klimatyzatora w kwocie 19.680,00 zł oraz zakup drobnego 
sprzętu AGD w kwocie 334,70 zł). Kwota całkowita zadania - 20.014,70 zł, w tym dotacja z MIAS 
10.000,00 zł. 
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b) sołectwo Ostromęczyn, otrzymało dofinansowanie na utwardzenie placu przy świetlicy 
wiejskiej w Ostromęczynie (zakupiono kostkę, obrzeża i beton oraz wykonano podbudowę 
betonową). Kwota całkowita zadania - 28.000,00 zł, w tym dotacja z MIAS 10.000,00 zł. 

 
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Ostromęczynie 

 
c) sołectwo Czuchów, otrzymało dofinansowanie na budowę chodnika w miejscowości 
Czuchów. Zadanie nie zostało wykonane w roku 2021. Otrzymane środki zostały zwrócone. 
 
Ponadto złożono wnioski w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na 
wyposażenie świetlicy OSP w Platerowie oraz wyposażenie i zakup klimatyzatora do świetlicy 
wiejskiej w Lipnie. Wnioski zostały odrzucone z uwagi na fakt, iż w ciągu ostatnich 5 lat 
sołectwa: Lipno i Platerów otrzymały środki finansowe w ramach tego programu. 
 
W ramach partnerskiej współpracy z Podlaskim Stowarzyszeniem Gmin z siedzibą                               
w Drohiczynie, Gmina Platerów przystąpiła do projektu „Szlakiem rowerowym, Bug Rajem dla 
Turysty”, w wyniku czego wykonano na działce 445 położonej w miejscoowści Mężenin 
następujące prace: 
- zamontowano stację naprawy 
rowerów; 
- ustawiono tablicę informacyjną; 
- zamiontowano dwie ławki ze 
stojakami na rowery. 
Ponadto w ramach projektu 
wykonano oznakowanie szlaku 
rowerowego oraz zamontowano 
znaki. Koszt udziału gminy w 
projekcie to kwota 3.943,56 zł. 
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Dodatkowo w roku 2021 wykonano inne działania remontowo-naprawcze: 
- odnowiono wnętrze świetlicy wiejskiej przy OSP w Lipnie (pomalowano salę główną, kuchnię 
oraz pokoje gościnne znajdujące się na piętrze sali);  
- przeprowadzono remont elewacji zewnętrznej na budynku OSP w Kisielewie; 

 
 
- pobudowano garaż przy OSP w Ruskowie (dodatkowo wykonano: ocieplenie i elewację 
budynku, położono strukturę oraz ułożono kostkę brukową prze budynkiem garażu); 

 
 
- przeprowadzono remont pomieszczeń gospodarczych przy świetlicy wiejskiej w Ruskowie 
(opłytowanie ścian, sufitów, gipsowanie, malowanie, ułożenie terakoty); 
- wykonano remont pomieszczeń w archiwum Urzędu Gminy (malowanie ścian i sufitu, 
układanie terakoty, montaż regałów); 
- wykonano remont pomieszczeń w budynku Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej                           
w Platerowie (malowanie ścian i sufitów, wymiana oświetlenia). 
 
Ponadto przeprowadzono profilowanie dróg równiarką w sołectwach: Mężenin, Michałów, 
Hruszew, Czuchów, Puczyce, Falatycze. 
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3. Uchwały Rady Gminy Platerów 

3.1. Uchwały Rady Gminy Platerów podjęte w roku 2021 w kadencji rady 
2018-2023 

 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt 
Gminy jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m.in. wykonanie uchwał 
Rady Gminy. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy 
przy pomocy Urzęedu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy realizował uchwały podjęte 
przez Radę Gminy w 2021 roku w sposób określony uchwałami. 

W roku 2021 na 12 posiedzeniach sesji Rady Gminy Platerów podjęto 62 uchwały (od Nr 
XXIV/164/2021 do Nr XXXV/226/2021). Podjęte uchwały zostały wykonane według 
kompetencji przez Wójta Gminy Platerów oraz przez Przewodniczącego Rady Gminy Platerów. 

Posiedzenia Rady Gminy oraz posiedzenia poszczególnych stalych komisji Rady Gminy                        
w związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną wirusem Sars-CoV-2 odbywały się                            
z Gminnym Ośrokdu Kultury w Plateoriwe oraz w Sali konferencyjnej Urzędu gminy w 
Plateroiwe, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. W posiedzeniach uczestniczyli: 
Wójt Gminy, skarbnik gminy oraz inne osoby zaproszone, stosownie do omawianych na 
posiedzeniach tematów, w tym dyrektorzy, kierownicy jednostek oragnizacyujnych oraz 
przedstawiciele Starostwa i rday Powiatu. SRÓD PODJETYCH PRZEZ Radę Gminy uchwął 
większość dotyczyła spraw z zakresu budżetu gminy i jego zmina, gospodarownaia mieniem 
komunalnym, pomocy społecznej, spraw związanych z oswiata oraz ochroną 
środowiska.Podjęte przez Radę Gminy uchwały, Wójt zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy                          
o samozrazdie gminnym przekazął w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru 
jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda mazowiecki, a w zakresie spraw 
finansowych – regionalna Izba obrachunkowa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy o dostępnie 
do informacji publicznej, wszystkie uchwały zostały opublikowane w biuletynie informacji 
publicznej, zaś uchwały bedące aktami prawa miejscowego przekazano do publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Także protokoły z posiedzeń sesji Rday 
Gminy Platerów opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Platerowie. 

Do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego w roku 2021 
przekazano celem publikacji następujące Uchwały: 
- XXV/165/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Platerów na rok 2021 (opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Wopjewództwa Mazowieckiego w dniu 18 marca 2021r. pod po. 2365) 
- XXV/168/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegamnia bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2021 roku (opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Wopjewództwa Mazowieckiego w dniu 18 marca 2021r. pod po. 2366) 
- XXVIII/188/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa dopmowego 
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wopjewództwa Mazowieckiego w dniu 7 lipca 2021r. 
pod po. 6068) 
- XXVIII/189/2021 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ściwków na terenie gminy Platerów (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wopjewództwa 
Mazowieckiego w dniu 7 lipca 2021r. pod po. 6069) 
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- XXIX/190/2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego 
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wopjewództwa Mazowieckiego w dniu 8 lipca 2021r. 
pod poz. 2021) 
- XXX/195/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Platerów na 
rok szkolny 2021/2022 (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wopjewództwa 
Mazowieckiego w dniu 3 sierpnia 2021r. pod po. 6916) 
- XXXII/200/2021 w sprawie zarzadzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od 
nieruchomości od osob fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów i określenia 
wynagrodzenia za inkaso (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wopjewództwa 
Mazowieckiego w dniu 5 listopada 2021r. pod po. 9485) 
- XXXII/201/2021 w sprawie zarzązdzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wopjewództwa 
Mazowieckiego w dniu 5 listopada  2021r. pod po. 9486)  
- XXXIII/207/2021 w sparwie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako 
podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2022 (opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Wopjewództwa Mazowieckiego w dniu 29 listopada  2021r. pod poz. 10427)  
- XXXIII/208/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości                          
i zwolniń w tym podatku (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wopjewództwa 
Mazowieckiego w dniu 29 listopada  2021r. pod poz. 10428)  
- XXXIV/212/2021 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 
transportowych na rok 2022 obowiaązujacych na ternie Gminy Platerów oraz zwolnien w tym 
podatku (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wopjewództwa Mazowieckiego w 17 grudnia  
2021r. pod poz. 12009)  
- XXXV/221/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/119/2020 Rady Gminy w Platerowie z dnia 
10 czerwca 2020 r. w sparwie zasad wynajmownaia lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wopjewództwa 
Mazowieckiego w dn. 20 stycznia  2022r. pod poz. 796)  
- XXXV/223/2021 w sprawie ustalenia deity sołtysom z terenu Gminy Platerów 
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wopjewództwa Mazowieckiego w  dniu 20 stycznia 
2020 r.. pod poz. 797)  
- XXXV/224/2021 w sprawie ustalenia wysokości diety radnym Rady Gminy Platerów 
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wopjewództwa Mazowieckiego w 29 stycznia 2022r. 
pod poz. 798) . 
 
Podjęte w 2021 roku przez Radę Gminy Platerów Uchwały, wobec których zastosowano 
rozstrzygnięcie nadzorcze: 
- Uchwała Nr XXXII/202/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarownaia 
przestrzennego częsci wsi Mężenin, częsci 1. (Wojewoda Mazowiecki wydał rozstrzygnięcie 
nadzorcze w dniu 03.11.2021r. o nr WNP-I.4131.230.2021.JF  stwierdzając nieważność uchwały) 
- Uchwała Nr XXXII/203/2021 w sparwie miejscowego planu zagospodarownaia 
przestrzennego terenów wydobycia torfu we wsiacjh Czuchów, Czuchów-Pieńki, Puczyce, 
Rusków, Zabnorze (Wojewoda Mazowiecki wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w dniu 
03.11.2021r. o nr WNP-I.4131.229.2021.JF stwierdzając nieważność uchwały) 
- Uchwła Nr XXXIII/207/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną 
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2022 (Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie  wydało rozstrzygnięcie nadzorcze w dniu 15.12.2021r.                          
o nr KI.0011.412.2021.JM stwierdzając nieważność uchwały w części) 
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- Uchwła Nr XXXIII/208/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości i zwolniń w tym podatku (Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej                            
w Warszawie  wydało rozstrzygnięcie nadzorcze w dniu 15.12.2021r. o nr KI.0011.413.2021.JM 
stwierdzając nieważność uchwały w części) 
- Uchwała Nr XXXIV/212/2021 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 
środków transportowych na rok 2022 obowiaązujacych na ternie Gminy Platerów oraz 
zwolnien w tym podatku (Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  wydało 
rozstrzygnięcie nadzorcze w dniu 21.12.2021r. stwierdzając nieważność uchwały w części) 
 
 

4. Część analityczna 

4.1 Infrastruktura techniczna 

 

Komunikacja drogowa na terenie Gminy Platerów przedstawia się następująco:  

- 1 odcinek drogi krajowej przebiegającej przez Gminę Platerów: nr. 19 łączącej przejścia 
graniczne Barwinek – Kuźnica Białostocka od granicy gminy w miejscowości Puczyce                        
do granicy gminy w miejscowości Kamianka; 

- 14 - stu drogach powiatowych; 

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

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

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

gruntowej wzmocnionej żużlem lub zbudowanej z gruntu rodzimego (naturalne) 

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

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

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

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

z nich zostało aktualnie wyremontowanych jednak do remontu czekają kolejne drogi. Przez 

teren Gminy przebiega również linia kolejowa PKP (nr 31) relacji Siedlce – Siemianówka, przy 

której na terenie gminy funkcjonuje jeden przystanek osobowy (stacja Platerów) z nieczynną 

od kilku lat poczekalnią. W ostatnim czasie linia ponownie zyskała na popularności i kierowane 

nią jest coraz więcej składów pociągów zarówno osobowych jak i towarowych. Gmina jest 

całkowicie zwodociągowana oraz 14 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, inwestycje jeszcze nie zostały 

ukończone. W roku 2022 planowane jest także rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Mężenin wraz z budową oczyszczalni ścieków oraz w miejscowości Chłopków. 
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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 4.184.752,00 zł i jest to kwota nie 

wystarczająca na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania, dlatego też                    

z gminnego budżetu w 2021 r. dodatkowo przeznaczono kwotę 4.521.522,84 zł. 

Finansowanie zadań oświatowych od roku 2018 przedstawia tabela 13: 

Tabela 13. Finansowanie zadań oświatowych w latach 2018 - 2021 

Rok Subwencja 
oświatowa + 

dotacje + 
dochody 
własne 

Wydatki na 
oświatę 

Różnica Środki własne 
gminy na 

dofinansowanie 
zadań 

oświatowych 

% wydatków 
oświatowych 

z budżetu 
gminy 

2018 4.441.332,54 7.262.613,81 -2.821.281,27 2.821.281,27 39% 

2019 4.736.506,23 7.700.120,30 -2.963.614,07 2.963.614,07  39% 

2020 4.597.818,42 8.378.126,96 - 3.780.308,54 3.780.308,54 45% 

2021 4.761.390,13 9.282.912,97 -4.521.522,84 4.521.522,84 49% 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że w roku 2021 49% wydatków oświaty pochodzi ze 

środków własnych Gminy. Analiza lat historycznych od roku 2018 wyraznie wsikazuje na to, że 

z każdym kolejnym rokiem udział środków gminy w budzecie zadań oświatowych stale wzrasta. 

 
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 35 000 zł, wykonanie 13.973 zł tj. 39,93 % planu; 
Plan wydatków 1 452 752,41 zł,  wykonanie 1 335 758,75 zł, tj. 91,95 % planu,. 
Liczba uczniów Szkoły Podstawowej w Lipnie : 32 łącznie w 8 oddziałach. 
Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym: 8. Łączna liczba dzieci 40. Liczba etatów zatrudnionej 
kadry pedagogicznej wynosi 10,79, w tym 6 pełnozatrudnionych nauczycieli                                             
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i 8 niepełnozatrudnionych (4,79 etata). Liczba pracowników obsługi szkoły 4 osoby,                                   
tj. 2,75 etatu. Łączna liczba zatrudnionych pracowników szkoły 18, w przeliczeniu na pełne 
etaty: 13,54.  
       
2. Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie : 
Plan dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie 54 000 zł, wykonanie 27.117,00 zł, tj. 50,22 % 
planu; 
Plan wydatków  3.134.818,67 zł, wykonanie 3.034.375,69 zł  tj.96,80 % planu. 
Liczba uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie: 127 łącznie w 8 oddziałach.   
Liczba dzieci przedszkolnych w Platerowie: 58. Łączna liczba dzieci w ZPO Platerów: 185.   
Liczba etatów zatrudnionej kadry pedagogicznej wynosi 24,58, w tym 24pełnozatrudnuionych 
nauczycieli i dwóch nauczycieli na 0,5 etatu. Liczba pracowników obsługi:                                               
13 pełnozatrudnionych. Łączna liczba zatrudnuioinych pracowników 39, w przeliczeniu na 
pełne etaty: 37,58. 
 
3. Zespół Szkolno -Przedszkolny w Górkach: 
Plan dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie 96 000 zł , wykonanie 95.910,50 zł, tj. 99,91 % 
planu; Plan wydatków 3.850.095,61 zł, wykonanie 3.779.780,18 zł, tj. 98,18 % planu. 
Liczba uczniów Zespołu  Szkolno  - Przedszkolnego w Górkach: 153 łącznie w 8 oddziałach.  
Łączna liczba dzieci przedszkolnych w przedszkolach (Górki, Rusków) wynosi 81.  
Łączna liczba dzieci w ZS-P w Górkach : 234. 
Liczba etatów zatrudnionej kadry pedagogicznej wynosi 30,60, w tym 29 pełnozatrudnionych                        
i 4 niepełnozatrudnionych (1,6 etatu)Liczba pracowników obsługi 17 osób, tj. 16,25 etatu. 
Łączna liczba zatrudnionych pracowników w prtzeliczeniu na pełne etaty: 50. 
 
Niskie wykonanie dochodów z tytułu opłat za wyżywienie młodzieży wynika z faktu 
okresowego zamknięcia szkół z powodu epidemii Covid-19. 
 
4. Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Platerowie, plan wydatków  
213.945 zł, wykonanie 211.752,53 zł, tj. 98,98 % planu. Jednostka prowadzi obsługę 
administracyjno – księgową szkół. Liczba zatrudnionych pracowników: 3 osoby w pelnym 
wymiarze pracy. 

 
5. Dowożenie uczniów do szkół (zadanie własne gminy), plan wydatków bieżących 358.474 
zł  wykonanie 358.464,86 zł, tj. 100 % planu. 
 
6. Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ruskowie, plan dotacji 378.108 zł, 
wykonanie 378.108 zł, tj. 100 %. Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ruskowie uczęszcza 
29 uczniów. 
 
Szczegółowa informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2020/2021 została przedstawiona w dalszej części tego rozdziału. 

 
W tabeli 14 przedstawiono liczbę placówek oświatowych funkcjonujących w Gminie Platerów  
w roku szkolnym 2020/2021: 
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Tabela 14. 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. 

 
Na tereie szkół oprócz zajeć podstawowych prowadzone sa także zajęcia dodatkowe, nie 
wynikające z ramowych planów nauczania. Rodzaje zajeć dodatkowych które odbyły się w 
roku skzolnym 2020/2021 przedstawioa poniższa tabela 15. 
 

Tabela 15. Rodzaje zajeć dodatkowych na terenie szkół w Gminie Platerów  w roku szkolnym 

2020/2021 

lp. placówka rodzaj zajęć liczba godzin 

1 ZSP Górki biblioteka szkolna 15 godz. 

świetlica szkolna (144 ucz., 8 grup) 52 godz. 

pedagog szkolny (25 ucz.) 22 godz. 

logopeda (29 ucz., 4 grupy) 15 godz. 

zajęcia rewalidacyjne (3 ucz.) 6 godz. 

  nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej (1 ucz.) 33 godz. 

  
razem 143 godz. 

 

2 ZPO Platerów biblioteka szkolna 15 godz. 

świetlica szkolna (46 ucz., 4 grupy) 20 godz. 

zajęcia rewalidacyjne (3 ucz.) 6 godz. 

logopeda  (9 ucz.) 11 godz. 

pedagog szkolny (19 ucz.) 22 godz. 

nauczyciel wspomagający  

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

45 godz. 

razem 119 godz. 
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3 SP Lipno biblioteka szkolna 6 godz. 

świetlica szkolna (20 ucz., 2 grupy) 7 godz. 

logopeda (7 ucz.) 6 godz.  

razem 19 godz. 

 

Źródło: arkusze organizacji na rok szkolny 2020/2021 oraz informacja Dyrektorów szkół 

 
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 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 Platerów dysponuje dwoma autobusami (rok prod. 1991 oraz 2008), które stanowią 

własność gminy, zatrudnia dwóch kierowców oraz dwie opiekunki, sprawujące w autobusach 

nadzór nad dowożonymi dziećmi.  

 

Tabela 16. Liczba uczniów dojeżdżających (łącznie z dziećmi 5 i 6-letnimi w 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych) (na podstawie informacji Dyrektorów szkół): 

lp. placówka liczba uczniów 
dojeżdżających w obwodzie 
szkoły 

spoza obwodu szkoły 

1 ZSP Górki 99 autobusem szkolnym 
+ 18 PKS 

5 autobusem szkolnym 

2 ZPO Platerów 44 autobusem szkolnym 20 autobusem szkolnym 

3 SP Lipno 17 autobusem szkolnym 0 

razem  160 autobusem szkolnym 
+ 18 PKS 

25 autobusem szkolnym 

 

Ponadto gmina pokrywała koszty dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym, 

uczęszczającym do  placówek poza gminą. Były to szkoły/przedszkola w Warszawie (1 uczeń),  

Łosicach (1 uczeń w szkole ponadpodstawowej i 1 dziecko w przedszkolu) i Siemiatycze                   

(1 dziecko w przedszkolu). 

Gmina Platerów także udostępnia swoje autobusy na wycieczki szkolne. 

Koszty organizacji dowożenia uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wyniosły 358.464,86 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.   
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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. 

 
W przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie gminy w ciągu całego roku szkolnego 

2020/2021 organizowane jest wsparcie dla dzieci i uczniów posiadających orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego.  

W szkole w Górkach i w szkole w Platerowie funkcjonują klasy integracyjne. 

Rodzaj i forma prowadzonych zajęć wynika z zaleceń zawartych w orzeczeniach. Dla każdego 

ucznia opracowany jest indywidualny program edukacyjno- terapeutycznego (IPET). 

Uczniowie objęci kształceniem specjalnym mają możliwość korzystania z dostosowanych do 

ich niepełnosprawności arkuszy egzaminacyjnych i przystępują do egzaminu ósmoklasisty w 

formie dostosowanej do ich potrzeb i możliwości. 

Gmina zatrudnia logopedę, pedagogów oraz nauczycieli współorganizujących kształcenie. 

Wielu nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje do pracy z uczniami z 

niepełnosprawnościami. Nauczyciele uczestniczą także w wielu warsztatach i kursach 

dotyczących różnego rodzaju form wspierania rozwoju uczniów objętych kształceniem 

specjalnym.  

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. 

Szkoły posiadają tereny wykorzystywane do rekreacji uczniów oraz boiska szkolne.                       

Przy szkołach funkcjonują place zabaw dla młodszych dzieci. 

 

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).  
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W roku szk. 2020/ 2021 wykonano w szkołach m.in.: 

(zebrano na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół) 
 

ZSP Górki 
 modernizacja i adaptacja na potrzeby szkoły pomieszczenia pozyskanego po 

zlikwidowanej filii biblioteki, niezbędne prace wykonał konserwator zatrudniony w szkole 
 założenie ogródka sensorycznego, niezbędne prace wykonali rodzice oraz konserwator 

zatrudniony w szkole 
 uzupełniono niezbędne wyposażenie na potrzeby przedszkola (zakup naczyń oraz 

zmywarki) 
 zakupiono tablicę interaktywną do sali nr 40 (koszty pokryte ze środków zgromadzonych 

przez szkołę) 
 zmodernizowano pracownię nr 34, zamontowano rzutniki i ekrany w salach 44, 31, 34 i 35 

(koszty pokryte ze środków zgromadzonych przez szkołę) 
 szkoła uzyskała podłączenie do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) 

ZPO Platerów 
 remont budynków gospodarczych (konserwator zatrudniony w szkole), prace nie są 

zakończone 
 szkoła pozyskała 11 laptopów, które wypożyczono uczniom i nauczycielom 
 wdrożono dziennik elektroniczny LIBRUS 
 szkoła uzyskała podłączenie do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) 

SP  Lipno 
 na bieżąco usuwano uszkodzenia i usterki (konserwator zatrudniony w szkole) 
 szkoła uzyskała podłączenie do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) 

 

Otrzymane kwoty dotacji celowych z programów rządowych, które Gmina Platerów 

realizowała w trakcie roku szkolnego 2020/2021 w tabeli 17: 

lp. dotacja/ program Kwota  

1 Dotacja celowa na wyposażenie szkół w 

podręczniki  

i materiały ćwiczeniowe  

 

40.871,00 zł - dotacja 

2 Dotacja celowa “Pomoc materialna dla 

uczniów” 
Stypendia szkolne: 

34.200,00 zł dotacja 

+ 3.800,00 zł środki własne 

38.000,00 zł (54 uczniów) 

 

Zasiłki szkolne: 

1.800,00 zł dotacja 

+ 200,00 zł środki własne 

Łącznie : 2000,00 zł (5 ucz.) 

razem : 

36.000,00 zł. – dotacja  

   6.000,00 zł – środki własne 

3 Dotacja na dofinansowanie zadań  

z zakresu wychowania przedszkolnego    

IX-XII 2020r. – 48.775,37 zł 

    I-VIII 2021r. -  100.030,00 zł 

   razem: 148.805,37 zł 

4 Mazowiecki Program przygotowania 

szkół, nauczycieli i uczniów do 

 

wartość projektu : 
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nauczania zdalnego” realizowany w 

Szkole Podstawowej im. J. Słowackiego 

w Górkach   

125.653,88zł 

Razem dotacje  355.330,25 zł 

 

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 2020r. przekazano łącznie 120.886,00,00 zł, natomiast w okresie I-VIII 

2021r. 249.272,00 zł . W całym roku szkolnym przekazano kwotę : 370.158,00 zł. 

Szkoła funkcjonuje w jednym budynku z Samorządowym Przedszkolem w Ruskowie. Wspólnie 

użytkują  teren przyszkolny. Przedszkole zatrudnia pracowników obsługi : woźna, konserwator oraz 

kucharka. Z obiadów korzystają zarówno dzieci ze szkoły jak i z przedszkola.  

Do prowadzenia działalności dydaktycznej szkoła użytkuje nieodpłatnie przekazane wyposażenie 

ruchome zlikwidowanej 31.08.2012r. szkoły publicznej.  

W ramach programu „Zdalna szkoła +” gmina przekazała szkole 5 laptopów do organizacji 

zdalnego nauczania. 

 

Rok szkolny 2020/2021 był kolejny rokiem, w którym działalność szkół i przedszkoli w całym 

kraju była utrudniana i ograniczana ze względu na pandemię COVID-19. Szkoły organizowały 

nauczanie stacjonarne, zdalne i  hybrydowe. Nauczanie stacjonarne przywrócono od maja 2021r. 

Przedszkola prowadziły działalność w formie stacjonarnej. Na terenie naszej gminy nie zawieszano 

działalności szkół i przedszkoli. Dyrektorzy opracowali i wdrożyli w swoich szkołach odpowiednie 

i dostosowane do realnych warunków zasady postępowania w czasie zagrożenia epidemicznego, 

zgodne z wytycznymi MEN, GIS i MZ. Placówki oświatowe były doposażane w środki ochronne               

i dezynfekcyjne.  

 

W minionym roku szkolnym 2020/2021 Gmina Platerów podjęła zamiar likwidacji Szkoły 

Podstawowej w Lipnie. Ta trudna dla wszystkich decyzja  podyktowana była koniecznością 

dostosowania sieci prowadzonych szkół do realnych potrzeb wynikających z utrzymujących się 

uwarunkowań demograficznych oraz związana z tym konieczność racjonalizacji wydatków 

budżetowych ponoszonych na realizację zadań oświatowych. W minionym roku do klas I-VIII w tej 

szkoły uczęszczało zaledwie 37 uczniów oraz 10 dzieci w oddziale przedszkolnym. Od 1.09.2021 

szkoła ma zaledwie 32 uczniów i 7 dzieci w wieku przedszkolnym. Lekcje nadal odbywają się                 

w klasach łączonych, szkoła od kilku lat nie ma stabilnej kadry pedagogicznej, część nauczycieli 

ma stałą umowę w innych szkołach, tutaj realizują zaledwie kilka godzin w tygodniu.  

Warunki demograficzne rzutują także na wysokie koszty funkcjonowania tej placówki (przy 

wydatkach 1.302.396,49zł w roku szk. 2020/2021, koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 

27.710,56zł). Gmina zapewnia wszystkim uczniom oraz dzieciom w wieku przedszkolnym miejsca 

w pobliskiej szkole i pełnym przedszkolu. Gwarantuje dowóz i opiekę na trasie dojazdu. 

Argumenty gminy zostały odrzucone przez organ nadzoru pedagogicznego i uchwała dotycząca 

zamiaru likwidacji szkoły otrzymała negatywną opinię. Również negatywnie zaopiniowana została 

uchwała dotycząca przekazania prowadzenia tej szkoły Fundacji Akademia Umiejętności. Opinie 
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zostały zaskarżone przez gminę do Wojewódzkeigo Sądu Administarycjnego w Warszawie, który 

uchylił zaskarżone postanowienie. 

Ponownie w roku 2022 podjęto uchwałę o zamiarze likiwdacji Szkoły Podstaowej w Lipnie z dniem 

31 sierpnai 2022r. 

 

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 2021 roku zatrudnionych było ogółem 8 osób (stan na 31.12.2021r.)   
Kierownikiem Ośrodka jest Marcin Marczuk. 

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej 
zatrudnia pracowników socjalnych. Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy Ośrodek Pomocy 
Społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy                     
w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech 
pracowników. 

W roku 2021 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 18. 

Tabela 18. 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 2 
Specjalista pracy socjalnej  1 

Pozostali pracownicy 4 
w tym: Główny Księgowy 1 

inspektor ds. świadczeń rodzinnych i 
funduszu alimentacyjnego 

2  
 

referent ds. świadczenia 
wychowawczego 

1 
 

 Ogółem 8 
Źródło : GOPS w Platerowie 

 

W 2021 roku i latach poprzednich 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. 
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W 2021 roku na terenie Gminy Platerów pomocą społeczną w formie pieniężnej                                     

i niepieniężnej objęto łącznie 156 rodzin, w których było 422 osoby. Co stanowił 11,37% 

ogółu 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 socjalno – bytowej. Katalog 
powodów umożliwiających korzystanie z pomocy społecznej został określony w art. 7 ustawy  
o pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie w 2021 roku udzielał pomocy  
z następujących powodów: 
 
Tabela 19. Powody przyznania pomocy przez GOPS Platerów 2021 roku. 
L.p. 

 

Powód trudnej sytuacji 

 

Rok 2020 Rok 2021 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

1 Ubóstwo 94 275 87 235 
2 Sieroctwo 3 7 2 3 
3 Bezdomność 0 0 4 4 
4 Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 
44 205 37 173 

W tym wielodzietność 16  13 76 
5 Bezrobocie 32 82 36 87 
6 Niepełnosprawność 50 125 46 113 
7 Długotrwała lub ciężka 

choroba 
64 141 64 153 

8 Bezradność w sprawach 
opiek – wychowawczych 
i prowadzenia 
gospodarstwa 
domowego - ogółem 

55 210 4 20 

W tym rodziny niepełne 19  1 6 
W tym rodziny wielodzietne 11  3 14 
9 Przemoc w rodzinie 1 2 0 0 
10 Potrzeba ochrony ofiar 

handlu ludźmi 
0 0 0 0 

11 Alkoholizm 17 33 20 29 
12 Narkomania 0 0 0 0 
13 Trudności w 

przystosowaniu do życia 
po zwolnieniu z zakładu 

2 2 6 8 
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karnego 
14 Brak umiejętności w 

przystosowaniu do życia 
młodzieży 
opuszczających 
placówki opiekuńczo – 
wychowawcze 

0 0 0 0 

15 Trudności w integracji 
osób, które otrzymały 
status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą 

0 0 0 0 

16 Zdarzenia losowe 2 6 1 1 
17 Sytuacja kryzysowa 0 0 0 0 
18 Klęska żywiołowa lub 

ekologiczna 
0 0 0 0 

Źródło: GOPS w Platerowie  
 
Z powyższego zestawienia wynika, że w 2021 roku najczęstszymi powodami ubiegania się                    
o pomoc było ubóstwo, długotrwała lub ciążka choroba,  bezradność w sprawach opiekuńczo–
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 
 
W 2021 roku w gminie Platerów ze świadczeń rodzinnych skorzystało 231 rodzin. Ogółem 

wydano 458 decyzji administracyjnych. 

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

obejmują: 

1. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: 
a) urodzenia dziecka, 
a) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 
b) samotnego wychowywania dziecka, 
c) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 
e) rozpoczęcia roku szkolnego, 
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

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 2021 roku 4 opiekunów osób 

niepełnosprawnych. 

Szczegółowe wydatki poniesione przez Ośrodek w zakresie wypłacanych świadczeń 
rodzinnych przedstawia tabela 20. 
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Tabela 20. Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w 2021 roku 

Rodzaj świadczenia 

 
Liczba 

rodzin 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

Zasiłki rodzinne 231 458 4070 483486 

Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym: 377 599 2193 240401 

Urodzenia dziecka 12 12 12 12000 

Opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 
7 7 59 22791 

Samotnego wychowywania dziecka i utraty 

prawa do zasiłku dla bezrobotnych na 

skutek upływu ustawowego okresu jego 

pobierania 

0 0 0 0 

Samotnego wychowywania dziecka 9 14 126 25278 

Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego do 5 roku życia 
6 6 66 5940 

Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 
19 16 136 14960 

Rozpoczęcia roku szkolnego 157 318 244 24400 

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania (internat) 
27 32 198 22374 

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania (dojazd) 
74 106 607 41883 

Wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 
66 88 745 70775 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 608 1057 6263 723887 

Zasiłki pielęgnacyjne 92 97 1050 226848 

Świadczenia pielęgnacyjne 31 31 333 652496 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 7 8 49 29202 

Zasiłek dla opiekuna 4 4 39 24000 

Świadczenia opiekuńcze 134 140 1471 932546 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 
29 29 29 29000 

Świadczenie rodzicielskie 13 13 102 96494 

Świadczenie "Za życiem" 0 0 0 0 

Razem świadczenia rodzinne 784 1239 7865 1781927 

Składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 
 18 (ZUS)  

5 (KRUS) 

310 131206 

Razem świadczenia rodzinne i składka 

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

 1913133 

Źródło: GOPS w Platerowie 
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Ze świadczeń rodzinnych w roku 2021 skorzystało 220 rodzin (w roku 2020 -266 rodzin), w 
tym miesięcznie (średnio): 

 zasiłki rodzinne 437 dzieci (w roku 2020- 525 dzieci) 
 dodatki do zasiłków rodzinnych  437 dzieci (w roku 2020- 314 dzieci) 
 świadczenie pielęgnacyjne  27 osób  (w roku 2020- 25 osób) 
 fundusz alimentacyujny 30 osób ( w roku 2020 – 19 rodzin) 
 zasiłek pielęgnacyjny 95 osób (w roku 2020- 110 osób) 
 specjalny zasiłek opiekuńczy 9 osób (w roku 2020- 9 osób) 
 zasiłek dla opiekuna 4 osoby (w roku 2020- 5 osób) 
 świadczenie rodzicielskie 10 osób (w roku 2020- 8 osób) 

 
W  2021 roku zostały zwrócone nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 3.656,00. 
Świadczenia rodzinne w roku 2021 przyznano 220 rodzinom, ponadto wydano  23  decyzje 
odmowne z powodu nie spełnienia wymogów ustawy o świadczeniach rodzinnych.  
 
W 2021 roku w gminie Platerów ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało                    

21 rodzin. Ogółem wydano 27 decyzji administracyjnych. 

Szczegółowe wydatki poniesione przez Ośrodek w zakresie wypłacanych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego przedstawia tabela 21. 
 
Tabela 21. Struktura wydatków na fundusz alimentacyjny w latach 2020-2021. 

Lp Świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

w roku 
2020 

Liczba 
świadczeń 

w roku 
2021 

Kwota wypłacanych 
świadczeń w złotych 

w roku 2020 

Kwota wypłacanych 
świadczeń w złotych 

w roku 2021 

   Fundusz alimentacyjny  

 
1. Świadczenia z 

funduszu 
alimentacyjnego 

 
341 

 
329 

 
122.750,00 

 
135.117,09 zł 

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 2021 roku wobec 28 dłużników 
alimentacyjnych podjęto i prowadzono działania zmierzające do zwiększenia                                       
ich odpowiedzialności oraz doprowadzenia do skutecznego egzekwowania i realizowania 
zobowiązań alimentacyjnych. Wydano 1 decyzję uznające dłużnika alimentacyjnego                            
za uchylającego się od wykonania obowiązku alimentacyjnego oraz złożono 18 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: 
- 61.187,31 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w roku 2020 - 
66.131,14 zł), z tego: 
- przekazane na dochody budżetu państwa: 45.111,53 zł (w roku 2020 - 47.184,91 zł), a w tym 
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ustawowe odsetki  20.997,87 zł (w roku 2020 -18.765,42 zł), 
- przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela 16.075,78 zł (w roku                     
2020 - 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 wypłacano świadczenie wychowawcze, 
które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym 
z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 
 
Szczegółowe wydatki poniesione przez Ośrodek w zakresie wypłacanych świadczeń 
wychowawczych przedstawia tabela 22. 
 
Tabela 22. Struktura wydatków na świadczenia wychowawcze w roku 2021. 

Rodzaj świadczenia 
Liczba 
rodzin 

 
Liczba osób, 

którym przyznano 
decyzją 

świadczenie 
(liczba dzieci) 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 

Świadczenie 
wychowawcze 

 
490 

(w roku 
2020 – 488) 

872 
(w roku 2020 – 860) 

9403 
(w roku 2020 

– 9590) 

4.683.270,70 
(w roku 2020 
4.770.976,30) 

Źródło: GOPS w Platerowie 
 

W okresie styczeń - grudzień 2021 r. wypłacono świadczenia wychowawcze na rzecz 872 
dzieci z 490 rodzin. Ogółem wydano 7 decyzji administracyjnych, w tym 4 decyzje  
umarzających postępowanie administarcyjne, 2 decyzje uchylające prawo do świadczenia 
wychowawczego oraz 1 decyzję odmawiającą prawa do świadczenia wychowawczego. 
 Od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wydano 477 informacji przyznających 
świadczenie wychowawcze. Koszty obsługi realizowanych wypłat świadczeń wyniosły 
40.149,87 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. 
W 2021 roku zasiłki okresowe GIOPS przyznał i wypłacił 21 osobom na łączną kwote 
37.784,00 zł, z tego środki z budżetu Wojewody stanowiły 100% kwoty wydanej. 
W ponizeszj tabeli 23 przedstawiono wydatki na zasiłki okresowe na lata 2019-2021. 
 
Tabela 23. Wydatki na zasiłki okresowe w latach 2019 – 2021.  

Rodzaj 
świadczenia 

2019 2020 2021 

Zasiłki okresowe 47.047,47 zł 36.251,00 zł 37.784,00 zł 
Źródło: GOPS w Platerowie 

W 2021 roku z formy pomocy w postaci zasiłku okresowego skorzystało 21 rodzin (w roku 
2020 - 29 rodzin),  w których żyje 47 osób. Główne powody przyznawania zasiłków 
okresowych to: 
-   bezrobocie – 12 rodzin – 77 świadczeń, 
-   długotrwała choroba – 1 rodzina – 2 świadczenia, 
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-   niepełnosprawność – 2 rodziny  - 7 świadczeń, 
- możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 
zabezpieczenia społecznego -  3 rodziny – 8 świadczeń, 
- inne powody  - 3 rodziny -10 świadczeń  
 
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej GOPS w Platerowie w roku 2021 
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 2021 roku Ośrodek przyznał pomoc 50 rodzinom w formie zasiłków celowych, w tym dla              
24 rodzin zasiłki specjalne celowe. Ogółem wydatkowano 25.613,41 zł. Zasiłki celowe 
przyznawano m.in. na zakup opału na okres zimowy, zakup leków i odzieży, zakup żywności.  
Zasiłki specjalne celowe wypłacono w kwocie – 9.950,00 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 29 osobom decyzje przyznające 
świadczenie w formie zasiłku stałego. Wypłaconych zostało 315 świadczeń. Na zasiłki 
wydatkowano kwotę – 175.461,00 zł. Środki pieniężne w całości pochodziły z dotacji 
celowej z budżetu Wojewody. 

 
Tabela 24. Liczba pomocy udzielonej w formie zasiłków stałych w latach 2019 - 2021. 

Zasiłek stały 2019 2020 2021 

Kwota świadczeń 186.866,00 zł 184.287,00 zł 175.461,00 zł 

Liczba świadczeń 363 315 307 

Źródło: GOPS w Platerowie 
 
Kolejna formą pomocy udzielaną przez GOPS w roku 2021 w ramach zadań własnych była 

pomoc w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.  
Usługi opiekuńcze były świadczone dla 15 osób. Zakres świadczonych usług określony  

w decyzjach administracyjnych był zgodny z oczekiwaniami podopiecznych. W 2021 roku 
usługi opiekuńcze wykonywało 9 osób zatrudnionych na umowę zlecenie.  
Wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 160.562,00 zł.  
Tabela 25. Liczba pomocy udzielonej w formie usług opiekuńczych w latach 2019 - 2021. 

Rodzaj świadczenia  2019 2020 2021 

Kwota świadczeń 173.389,27 zł 143.077,00 zł 160.562,00 zł 

Liczba 
świadczeń/godzin 

9.649 6.548 10.132 

Źródło: GOPS w Platerowie 
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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 2021 roku Gmina Platerów ponosiła wydatki związane z przebywaniem 4 osób w domach 
pomocy społecznej. Roczny koszt utrzymania pensjonariuszy w tych placówkach wyniósł 
58.069,00 zł. 

 
Tabela 26. Wydatki związane z pobytem mieszkańców gminy Platerów  w DPS w latach 
2019- 2021. 

Pobyt w domu pomocy 
społecznej 

2019 2020 2021 

Ilość mieszkańców gminy 
przebywających w DPS 

4 5 4 

Wydatki za pobyt mieszkańców w 
DPS 

127.023,35 zł 105.922,00 zł 58.069,00 zł 

Źródło: GOPS w Platerowie 
 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie  wykonywał zadania w oparciu 
o Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Platerów na lata 2020 – 2023 przyjęty 
Uchwałą Rady Gminy Platerów Nr XVII/112/2020 z dinia 2 marca 2020r.. Głównym celem 
programu jest zmniejszenie dysfunkcji oraz wzrost umiejętności radzenia sobie rodziny 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. 
W roku 2-021 Gmina Platerów nie przystąpiła do „Programu asystent rodziny na rok 2021” 
Powpdem nieprzystapiuenia do w/w progrtamu był brak zatrudnionego asystenta rodziny. 
GOPS ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy lecz nikt nie zgłosił swojej kandydatury na 
wolne stanowisko. 
 W 2021 roku 4 rodziny z którymi pracował asystent rodziny w 2020 roku były 
monitorowane przez pracwoników socjalnych. W roku 2021 gmian p;oniosła koszt „13” 
wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia za prace za 4 dni 
stycznia 2021r. na łączną kwote 5.155,00 zł. 
 
W roku 2021 Ośrodek realziował Program „Posiłek w skzole i w domu”. Tą formą pomocy 
zostało objęte 262 osoby, w tym z posiłku skorzytało 120 osób, zaś z zasiłku celowego 138 
osób. 
Na realizację zadania gmina Platerów wydatkowała 104.870,00 zł zł, z tego dotacja stanowiła 
79.870 zł, zaś środki własne gminy 25.000,00 zł. Na posiłki przyznane decyzją wydatkowano 
47.434,00 zł, natomiast za zasiłki celowe na żywność wydatkowano kwotę 57.436,00 zł.  
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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 31.12.2021r. należało do nich 219 osób (w tym: czynnych 205, honorowych 14) 
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, 
4 samochodami lekkimi typu: 
- SLRt – Ford Transit – OSP Kisielew, OSP Hruszew, OSP Platerów, 
- GLM-8 - Tarpan Honker – OSP Mężenin, 
2 samochodami operacyjnymi uterenowionymi: 
- Nissan Terrano – OSP Lipno 
- Suzuki Vitara – OSP Platerów 
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.  

W rok 2021 została zakupiona Motopompa pożarnicza Tohatsu o wartości 40 897,50 zł dla OSP 
Platerów. Zakup możliwy był dzięki dofinansowaniu w kwocie 20 000 zł otrzymanemu                         
z Urzędu Marszałkowskiego. 

Każdego roku każda jednostka OSP dąży do zwiększenia liczby osób które posiadają wymagane 
wyszkolenie do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Strażacy biorą udział w szkoleniach, 
kursach i ćwiczeniach.  
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Tabela 27.  Zestawienie wyszkolenia członków OSP 

Lp. 
Jednostka 

OSP 
Szk. 

podst. 

Szk. spec. 
rat. 

techn. 

Szk. spec. 
kierowców 

Szk. dow. 
Dowódców 

Szkolenie 
Naczelnik 

KPP 
rec. 

Szk. LPR 
SP 

ruch 

1.  Hruszew 8 4      3 

2.  Hruszniew 8 4      5 

3.  Kisielew 5 1    3  3 

4.  Lipno 17 11 3 5 2 8 9 4 

5.  Mężenin 15 5  2 2 5 2 4 

6.  Platerów 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. 
Poniżej w tabeli 27 przedstawiamy ewidencję wyjazdów OSP w 2021 r., w tabeli nie 
wykazujemy wyjazdów gospodarczych oraz wyjazdów do zabezpieczenia różnych imprez                         
i uroczystości. 

 
Tabela 28. Ewidencja wyjazdów OSP w 2021 roku. 
 

L.p. Jednostka Pożary 
Miejscowe 

Zagrożenia 
AF Ćwiczenia Wyj. Gosp. Pozostałe Razem: 

1 OSP 

Platerów 
21 48 0 0 3 2 74 

2 OSP Lipno 10 34 0 1 4 1 50 

3 OSP 

Kisielew 
1 2 0 0 0 0 3 

4 OSP Mężenin 0 10 1 0 0 0 11 

5 OSP 

Hruszew 
1 6 0 0 1 0 8 

6 OSP 

Hruszniew 
7 9 0 0 2 0 18 

7 OSP Rusków 4 1 0 0 0 0 5 

RAZEM: 44 110 1 1 10 3 169 
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4.5. Kultura, sport i rekreacja 
 

Instytucją z obszaru kultury w gminie jest Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie. Rok 2021, 

ze względu na globalną sytuację epidemiologiczną, był szczególnym rokiem, zróżnicowanym 

pod kątem prowadzonych zajęć. Początkowe miesiące, to praca w reżimie sanitarnym oraz 

głównie zajęcia indywidualne oraz online. Później większe możliwości w zakresie organizacji 

zajęć oraz wydarzeń.  

 

Ponieważ ze względu na epidemię Covid-19, rok 2020 był ukierunkowany na prace 

remontowe, w roku 2021 przeprowadzono już tylko nieliczne, kosmetyczne remonty.  Dzięki 

środkom zaoszczędzonym na etacie sprzątaczki oraz dodatkowych obowiązkach 

pracowników, udało się wykonać meble pod wymiar w kuchni. Dzięki temu znacząco 

poprawił się komfort przy organizacji większych wydarzeń oraz przy wynajmie pomieszczeń 

GOK. Ponieważ w perspektywie czasu planuje się by budynek GOK-u był miejscem, gdzie nie 

tylko można spędzić czas na kulturze czy edukacji, ale także jako miejsce spotkań rodzinnych, 

komuni, chrztów itp. Wpisuje się to w ogólny trend, gdzie ludzie powoli odchodzą od 

organizowania takich wydarzeń w domach i szukają odpowiednich lokali. Dodatkowo dzięki 

wspomnianym oszczędnościom został zakupione komplety naczyń pod wynajem.  

Kolejną inwestycją jaką wykonano w roku 2021, był zakup i montaż nowego oświetlenia 

scenicznego na głównej sali. Zamontowano tzw. „białe światło” po bokach oraz z przodu 

sceny, tak by oświetlało twarze osób występujących oraz kolorowe światło z tyłu sceny, by 

można było zapewnić odpowiednią oprawę i klimat konkretnych wydarzeń. Każde światło 

można włączyć oddzielnie. Dodatkowym atutem jest oszczędność prądu, ponieważ teraz np. 

przy zajęciach indywidualnych gry na pianinie, możemy zapalić konkretne światło a nie 

świetlówki na całej scenie.  

Kosmetycznym ale istotnym estetycznie zabiegiem, był zakup jednakowych doniczek na 

kwiaty w bibliotece. Pozornie niewielki zabieg, ładnie uzupełnił przeprowadzone rok 

wcześniej remonty.  

 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Platerowie w 2021 roku, zatrudnione były 4 osoby: 

- Dyrektor GOK; 

- Instruktorzy ds. animacji kulturalnej (dwa etaty); 

- Bibliotekarz; 

 

W ubiegłych latach, zatrudniona była osoba sprzątająca, jednak po konsultacji z 

pracownikami, 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 stałe zajęcia kulturalno-edukacyjne oraz inne 

wydarzenia. W niedzielę z kolei często realizowane są wydarzenia okolicznościowe 

(konkursy, przeglądy, festyny oraz inne wydarzenia). W związku z wygaśnięciem umowy na 
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prowadzenie przez Gminę Platerów – Gminnego Centrum Informacji, GOK przejął część 

obowiązków biurowych. Usługi dostępne w budynku GOK to: 

- ksero, drukowanie, laminowanie, skanowanie, bindowanie, fax.  

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

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

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

usług, ponieważ w godzinach późniejszych, zdarza się, że instruktor prowadzi zajęcia                          

i niekomfortowe byłoby opuszczanie przez niego zajęć oraz grupy.  

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

także w późniejszych godzinach. Obowiązuje tu ruchomy czas pracy, indywidualnie 

dostosowany dla każdego pracownika, przy zachowaniu odpowiednich przepisów. Staramy 

się w miarę możliwości sprawiedliwie dzielić rozkład zajęć popołudniowych oraz dostosować 

ofertę do potrzeb mieszkańców i możliwości lokalowych GOK.  

Biblioteka w Platerowie czynna jest w poniedziałki, środy, czwartki, piątki, od godziny 900 do 

1700 oraz we wtorki  od godziny 800 do 1600. 

 

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz doświadczeń, wypracowano model pracy 

Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie, oparty na podziale na sezony:  

- jesień – wiosna – gdzie prowadzone są zajęcia stałe; 

- lato – gdzie organizowane są zajęcia na świeżym powietrzu. 

W roku 2021 przez pierwsze miesiące (styczeń-kwiecień) ze względu na pandemię, nie było 

zajęć grupowych. Były za to zajęcia indywidualne oraz zajęcia online. Zajęcia online dotyczyły 

głównie projektu „Sieć na kulturę”. „Sieć na kulturę” – to projekt, w którym uczestnicy brali 

udział w kilkumiesięcznym kursie programowania graficznego. W naszym GOK były aż dwie 

takie grupy. Dzięki udziałowi w projekcie instytucja otrzymała nieodpłatnie cztery 

laptopy i dwa tablety.  
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Na podstawie obserwacji z ubiegłych lat, został wypracowany model uczestnictwa 

mieszkańców gminy w poszczególnych zajęcia w danym sezonie. Wrzesień jest miesiącem 

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

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

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

W roku 2021 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 tygodniowo w zajęciach stałych, uczestniczyło ok. 220  osób. 
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Oprócz zajęć stałych organizowane były także wydarzenia jednostkowe takie jak: 

- koncert walentynkowy online (we współpracy z Łosickim Domem Kultury) 

- koncert z okazji dnia kobiet online (we współpracy z Łosickim Domem Kultury) 

- Dzień Kobiet (ok. 50 osób); 

- wyjazdy na spektakle i przeglądy (ok. 50 osób); 

- warsztaty produkcji muzycznej (8 osób); 

- turnieje, przeglądy oraz konkursy (ok. 70 osób); 

- inne warsztaty (ok. 40 osób); 

- dzień dziecka (ok. 300 osób); 

- inne wydarzenia.   

 

W okresie wakacyjnym, gdzie nastąpiło czasowe poluzowanie obostrzeń, zorganizowano: 

- występy teatrów ulicznych z całej Polski w ramach „Karawany teatralnej” (ok. 150 osób) 

- warsztaty minecraft (30 osób); 

- sekcja piłki nożnej – 2 razy w tygodniu (ok. 20 osób); 

- kino plenerowe (ok. 150 osób); 

- koncert jazzowy (ok. 50 osób); 

- turnieje sportowe: piłka nożna, siatkówka(ok. 150 osób); 

- festyn integracyjny „Pożegnanie wakacji” (ok. 500 osób);  

- współrealizowano projekt „Sztuka w opłotkach” (ok. 200 osób).  

Ponizej krótka fotorelacja z poszczególnych wydarzeń. 

 

 

Występy teatrów ulicznych z całej Polski w ramach „Karawany teatralnej 

 



Raport o stanie Gminy Platerów za rok 2021 

       

54 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animacje – „Karawana teatralna” 
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Warsztaty minecraft 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekcje piłki nożnej 
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Kino plenerowe 

 

 

 
Dzień dziecka 
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Koncert jazzowy 

 

 

Festyn integracyjnby - pożegnanie wakcji 
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Projekt „Sztuka w opłotkach” 

 

Z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Platerowie połączona jest także Gminna Biblioteka 

Publiczna w Platerowie. Swoje zadania realizuje w siedzibie głównej w Platerowie w której 

znajdują się: czytelnia, wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci. Gminna Biblioteka niezmiennie 

służy mieszkańcom gminy upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność 

informacyjną oraz kulturalno - oświatową. 

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

dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2021 łączne środki na zakup 

zbiorów (niezależnie od źródła finansowania) wyniosły 8.105,00 zł. 

Liczba zbiorów bibliotecznych  w roku 2021 to 9958. Zmniejszona w znacznym stopniu 

liczba zbiorów wynikała z konieczności przeprowadzenia skontrum oraz odświeżenia 

księgozbioru i wyeliminowania przestarzałych i nieaktualnych książek. Skontrum które 

trwało wiele tygodni, przeprowadzono przy znacznej pomocy pracowników Biblioteki 

Powiatowej. Był to duży wysiłek wszystkich pracowników, ale wykonano bardzo dużo 

konkretnej pracy podczas której uporządkowano wiele rzeczy. 

Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu oraz umożliwia wypożyczenia na zewnątrz. 

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

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

miejscu obecny jest pracownik, który chętnie służy pomocą. Powstała także strona 

internetowa biblioteki.  
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W 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Platerowie zarejestrowano 139 czytelników 

przy liczbie wypożyczeń 1152. 

W miarę możliwości finansowych i lokalowych biblioteka organizowała lub 

współorganizowała w roku 2021 nastepujace wydarzenia: 

– Walentynki; 

– Dzień Kobiet. Przywitanie zaproszonych czytelniczek, wręczenie kwiatów, złote myśli                       

o kobietach, poczęstunek; 

- Konkurs recytatorski.  

 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Platerowie zatrudniony jest jeden pracownik (cały etat).  

 

Plan budżetu Gminnego Osrodka Kultury w Platerowie za rok 2021 wyniósł 414.652,81 zł, 

zarówno po stronie przychodów jak i po stronie kosztów. Po stronie przychodów 

zrealizowany został w kwocie 414.316,95 zł (99,92%), a po stronie kosztów w kwocie 

414.316,95 zł (99,92%). 

Na przychody Gminnego Osrodka Kultury sklałdały się głownie dotacje otrzymane z budżetu 

gminy oraz wypracownaew dochody własne: 

- Domy i ośrodki kultury – kwoat 273.700,00 zł; 

- Biblioteki – 90.-000,00 zł 

Przychody własne zrealizowano w kwocie 16.152,81 zł 

Na wypracowane dochody własne składały się: 

- pozostałę dochody w kwocie 16.149,49 zł (wynajem sali, wyjazdy na basen oraz za udział                 

w zajęciach tanecznych); 

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3,32 zł 

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie  otrzymał dotację z Biblioteki Narodowej                  

w kwocie 4.000 zł, dotację celową w kwocie 30.000,00 zł od Samorządu Województwa 

Mazowieckiego, a także darowiznę w wysokości 800,00 zł. 

 

Tabela 29. Plan i wykonanie budżetu GOK i Biblioteki za rok 2021 
 Gminny Ośrodek 

Kultury w Platerowie 
Gminna Biblioteka 
Publiczna w Platerowie 

Wykonanie budżetu za 
rok 2020 

PLAN 414.652,81 zł 94.800,00 zł 509.452,81 zł 
 

WYKONANIE 414.316,95 zł 94.484,64 zł 
 

508.801,59 zł 
 

 
 
Na koniec 2021 roku, Gminny Ośrodek Kultury w Plateroiwe nie posiadał zobowiazań                       
ani należnosciu wymagalnych. 
 

 

 



Raport o stanie Gminy Platerów za rok 2021 

       

60 

 

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 roku 2021 w Gminie Platerów funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji                   

w Łosicach odnotowali 71 przestępstw, w tym: 3 wypadki drogowe, 1 śmiertelny, zatrzymano 

13 nietrzeźwych kierowców, zaistniało 1 zdarzenie polegające na sprowadzeniu katastrofy,            

1 przestępstwo dotyczące niwelowania dokumentów, doszło do 9 przestępstw przeciwko 

rodzinie, odnotowano 5 gróźb karalnych, 3 przestępstwa polegające na uporczywym nękaniu,                         

1 zakłócenie miru domowego, wystąpiło 1 przestępstwo znęcania się nad zwierzętami,                      

1 rozbój, 3 przestępstwa dot. niszczenia mienia, 4 kradzieże, 5 kradzieży z włamaniem,                    

1 kradzież leśna, 2 przywłaszczenia, 4 przestępstwa narkotykowe, 9 oszustw,                                       

1 doprowadzenie do samobójstwa, 1 wywieranie wpływu na czynności, 3 niestosowania się 

do wyroku sądu. 

Ponadto na terenie gminy w roku 2021 zgłoszonych zostało 400 interwencji. Doszło do 75 

wykroczeń, w których prowadzono czynności wyjaśniające z czego 34 wykroczenia 

popełniono w ruchu drogowym. Pozostałe 41 wykroczeń to wykroczenia porządkowe, takie 

jak: nieprzestrzeganie zakazów, nakazów i ograniczeń zakłócanie spokoju lub porządku 

publicznego, nieobyczajny wybryk, kradzież, kradzież leśna, niezachowanie ostrożności przy 

trzymaniu zwierząt, niszczenie zasiewów, sprowadzenie zagrożenia pożarowego, wywołanie 

fałszywego alarmu, niszczenie cudzej rzeczy oraz zaśmiecanie miejsc publicznych. 

Ważną informacją jest aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz Moja Komenda. 

Za jej pomocą każdy obywatel może wskazać miejsca, w których zagrożone jest 

bezpieczeństwo lub porządek publiczny, umożliwiają one łatwiejszy kontakt z Policją.                     

W roku 2021 na KMZB na terenie Gminy Platerów naniesiono 74 zgłoszenia, takie jak: 

przekraczanie dozwolonej prędkości (23), spożywanie alkoholu (20), niewłaściwa 

infrastruktura drogowa ((5), bezpańskie psy (4), grupowanie się nieletnich (9), nielegalne 

rajdy samochodowe (1), niszczenie zieleni (2), akty wandalizmu (4), używanie środków 

odurzających (2), dzikie wysypiska śmieci (1), zła organizacja ruchu drogowego (2), znęcanie 

się nad zwierzętami (1). 

Ponadto corocznie funkcjonariusze Komendy realizują w szkołach podstawowych na terenie 

Gminy Platerów programy prewencyjne. W ramach spotkań policjantów z uczniami, 

każdorazowo poruszana jest problematyka zagrożeń wynikających z picia alkoholu i brania 

narkotyków. W czasie tych spotkań rozdawane są ulotki Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, mające na celu podniesieni świadomości dzieci i rodziców oraz 

konsekwencji sięgania po używki. 
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4.7. Programy 
4.7.1. 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. 

W 2021 roku odbyło się 6 posiedzeń Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. W sprawie podjęcia działań w kierunku skierowania na leczenie odwykowe 

wpłynęło 17 wniosków, w tym 10 wniosków z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach                    

i 7 wniosków złożonych przez członków rodzin osób nadużywających alkoholu.  

9 osób nadużywających alkoholu zostało skierowanych na badania biegłych w celu wydania 

opinii w przedmiocie uzależnienia. Dotychczas uzyskano 5 opinii, z których jedna 

wskazywała, iż osoba badana nie jest uzależniona od alkoholu, 3 osoby uznano za uzależnione 

i wskazano jako właściwe leczenie w warunkach ambulatoryjnych, wobec pozostałych 2 osób 

uzależnionych – leczenie stacjonarne. W toku prowadzonego postępowania skierowano jeden 

wniosek do sądu na nałożenie przymusu leczenia odwykowego. Sąd postanowił o leczeniu                 

w warunkach stacjonarnych. 

Terapii odwykowej dobrowolnie poddały się dwie osoby, jedna z nich nie ukończyła kursu. 
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Postepowanie w sprawie 3 osób zostało zakończone ze względu na zmianę miejsca 

zamieszkania.  

Osoby nadużywające alkoholu oraz ich rodziny, mają możliwość bezpłatnego  korzystania               

z pomocy terapeuty zatrudnionego w Gminnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym                       

w Platerowie oraz z usług prawnika świadczącego usługi bezpłatne przy GOPS w Platerowie. 

Najczęstszymi osobami korzystającymi z tego typu form pomocy są osoby, które ukończyły 

terapię w ośrodku zamkniętym. 

Komisja realizując zadania współpracuje z zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przemocy                   

w rodzinie, GOPS, Policją, Sądem Rejonowym w Siedlcach, Prokuraturą oraz placówkami 

oświatowymi na terenie gminy.  

 

 
4.7.2. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 

 
Obowiązek zapewnienia właściwej opieki i ochrony zwierząt bezdomnych nałożony został na 

mocy art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt na gminę jako jej 

zadanie własne. Rada Gminy Platerów w drodze Uchwały Nr XXV/168/2021 z dnia 23 lutego 

2021r. przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Platerów na rok 2021. Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt to roczny plan zamierzonych czynności 

i celów działania gminy w opiece nad zwierzętami bezdomnymi. Ma charakter aktu planowania 

i kształtuje politykę gminy w tym zakresie.  

W celu realizacji programu Gmina Platerów zapewnia miejsce bezdomnym psom i kotom                   

w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Puławach, prowadzonym przez Zakład Usług 

Komunlanych Spólka z o.o.w Puławach. W roku 2021 na terenie gminy odłowiono                                

i przekazano do Schroniska 1 bezdomnego psa. 

Ponadto w roku 2021 dokonano 10 zabiegów sterylizacji (5 psów i 5 kotów), które 

przeprowadzono 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 2021 wydano kwote 11.022,63 zł. 

 

4.7.3. Ochrona zdrowia 
 

Zadania z zakresu ochrony zdrowia na terenie Gminy Platerów są realizowane przez 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap z siedzibą w Łosicach. Na terenie gminy 

działalność leczniczą lekarzy rodzinnych, placówka Eskulap prowadzi w budynkach gminnych:  

- Ośrodku Zdrowia w Platerowie (od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1700) 

- ośrodku Zdrowia w Hruszniewie (w dniach poniedziałek i wtorek w godz. 800 – 1400) 

- Ośrodku Zdrowia w Ruskowie ( w dniach wtorek i środa w godz. 800 – 1400) 

Poza placówką Eskulap, gmina także zawarła umowę na użyczenie lokalu pod działalność 

pogotowia ratunkowego oraz usług stomatologicznych. Obie jednostki wynajmują 
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pomieszczenia w budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Platerów przy ul. Kościelnej 17. 

 

Tabela 30. Zestawienie wizyt w gabinecie lekarza POZ w roku 2021 

L.p. Gabinet POZ Liczba wizyt 

1. POZ Platerów – gabinet lekarza POZ 9755 

2. POZ Hruszniew – gabinet lekarza POZ 13 

3. POZ Rusków – gabinet lekarza POZ 401 

 RAZEM 10169 

Źródło: opracowanie Przychodni Lekarzy Rodzinnych Eskulap 

 

Tabela 31. Zestawienie porad recepturowych w gabinecie lekarza POZ w roku 2021 

L.p. Gabinet POZ Liczba wizyt 

1. POZ Platerów – gabinet lekarza POZ 972 

2. POZ Hruszniew – gabinet lekarza POZ 1193 

3. POZ Rusków – gabinet lekarza POZ 1035 

 RAZEM 3200 

Źródło: opracowanie Przychodni Lekarzy Rodzinnych Eskulap 

 

W roku 2021 Gmina Platerów uzyskała dochód z tytułu najmu lokalu użytkowego od jednostek 

świadczących zadania z zakresu ochrony zdrowia w łącznej wysokości 48.116,69 zł, w tym od: 

1. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Eskulap - w wysokości 38.574,21 zł; 

2. Samodzielnego Publicznegio Zakładu Opieki Zdrowiotnej „RM MEDITRANS”, Stacji Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach – w wysokości 6.885,76 zł 

3. Praktyki Stomatlogicznej Joanny Kryńskiej-Skolimowskiej - w wysokości 2.656,72 zł 

 

 

4.8.  Gospodarowanie odpadami  

 
Katalog zadań własnych gminy określa ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym, która w art. 7 przewiduje, m.in. zajmowanie się sprawami unieszkodliwiania 

odpadów komulanych. Uszczegółowienia tych zadań należy szukać w ustawie z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach komunlanych oraz usatwie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie.  

Środki z opłaty za gospoadrownaie odpadami komunlanymi nie są wykorzystane na cele 

niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonownaia systemu gospodarowania odpadami 

komunlanymi. Z pobieranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunlanymi, które obejmują koszty: 

- odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunlanych; 

 -utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

 -obsługi administracyjnej tego systemu. 

W 2021 roku w Gminie Platerów odbierane były następujące rodzaje odpadów: 
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– 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 2021 roku odebrane zostały następujące odpady: 
 
Tabela 32. Liczba odpadów komunalnych odebranych u źródła 
 

INFORMACJA O ODEBRANYCH U ŹRÓDŁA ODPADACH KOMUNALNYCH W 2021 ROKU 

Kod odpadów6) Rodzaj odpadów6) 
Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych7) [Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 24,770 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 79,580 

15 01 07 Opakowania ze szkła 107,100 

16 01 03 Zużyte opony 4,417 

20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 
2,130 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23 i 

 20 01 35 

2,600 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 6,000 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 5,340 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 259,720 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 26,070 

Razem 517,727 

 
 
 
 
 
 
 



Raport o stanie Gminy Platerów za rok 2021 

       

65 

 

 
Tabela 33. Liczba odpadów komunalnych zebranych w punkcie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych 

INFORMACJA O ODPADACH ZEBRANYCH 

W PUNKCIE  SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2021 ROKU. 

Kod odpadów6) Rodzaj odpadów6) 
Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych7) [Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 3,000 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,200 

16 01 03 Zużyte opony 5,375 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

 

1,720 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23 i 

 20 01 35 

0,580 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 9,700 

Razem 20,575 

 

 

 Na terenie Gminy Platerów opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana 

jest zgodnie z ilością osób zamieszkujących nieruchomość. Stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w 2021 r. 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. 

 

W oparciu o złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych deklaracje, łączna 

wysokość należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku 

(wg stanu na 31.12.2021 r.) wyniosła 707 000,71 zł – (wg stanu na 31.12.2020r. wyniosła 

518 694,78 zł),  natomiast do budżetu wpłynęło 610 632,44 zł (wg. stanu na dzień 

31.12.20220r. - 410 611,50 zł). Zadłużenie w kwocie 96 368,27 podlega ściągnięciu w trybie 

egzekucyjnym (zadłużenie na dzień 31.12.2020r. - 108 083,28 zł). 

Na dzień 31.12.2021 roku złożonych było 1271 deklaracji o wysokości opłaty                                      

za gospodarowanie odpadami (na dzień 31.12.2020r. złożonych było 1259 deklaracji), natomiast 

liczba osób zgłoszonych w deklaracjach do opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na dzień 31.12.2021 roku wynosiła 3886 (na dzień 31.12.2020r. wynosiła 3820). 
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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 34.  
 
Tabela 34. Położenie ujęć wodnych w Gminie Platerów  

Miejscowość Zaopatrywane miejscowości 

Czuchów Czuchów, CzuchówPieńki, Górki, Hruszew, Myszkowice, Ostromęczyn, 
Ostromęczyn-Kolonia, Puczyce, Rusków, Zaborze 

Hruszniew- Kolonia 
 

Hruszniew, Hruszniew-Kolonia, Chłopków, Chłopków-Kolonia, Ostromęczyn 

Mężenin Mężenin, Mężenin-Kolonia, Michałów, gm. Sarnaki- miejscowości: Klimczyce, 
Klimczyce-Kolonia, Binduga, Kózki, Bużka 

Platerów Platerów, Nowodomki, Kisielew, Lipno, Kamianka, Ostromęczyn-Kolonia, Michałów, 
gm. Sarnaki-miejscowości: Klimczyce-Kolonia, Rzewuszki, Grzybów 

 
Gmina Platerów zaopatruje w wodę sąsiadującą gminę Sarnaki w 3 opomiarowanych 
punktach: Klimczyce, Kamianka i Lipno. Natomiast dla miejscowości Falatycze, Gmina Platerów 
kupuje wodę od sąsiadującej Gminy Kornica. Na terenie wsi Falatycze występuje 79 przyłączy 
wodociągowych. 

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. gmina Platerów posiada 108,51 km sieci wodociągowej 
oraz 1304  przyłączy wodociągowych prowadzących do budynków mieszkalnych (na dzień 
31.12.2020r. było 1296 przyłączy). 

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. gmina Platerów posiada 63,01 km sieci kanalizacyjnej (na 
dzień 31.12.2020r. - 60,45 km sieci) oraz 775 przyłączy kanalizacyjnych prowadzących do 
budynków mieszkalnych (na dzień 31.12.2020r. – 770 przyłączy) 

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

Cena wody i ścieków ustalona jest na podstawie decyzji z dn. 28 lipca 2021 r.                                                 
LU.RZT.70.248.2021.DR przez PGW WODY POLSKIE RZGW w Lublinie i przedstawia                       
się najstępująco: 

- za 1 m3 wody w wysokości 2,59 zł  brutto (na dzień 31.12.2020r. - 2,48 zł  brutto) 
- za 1 m3 ścieków w wysokości 4,56 zł brutto (na dzień 31.12.2020r. -  4,41 zł  brutto) 
- stawka opłaty abonamentowej za 1 m-c w wysokości 3,98 zł brutto (na dzień 31.12.2020r. - 
za 1 m-c  w wysokości 3,50 zł  brutto) 
 
Do opróżniania szamb bezodpływowych gmina Platerów posiada wóz asenizacyjny                                    
o pojemności 7000 litrów – 7 m3. 
Cena ustalona jest na podstawie Uchwały Nr XIII.100.2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia                         
11 grudnia 2015 r. i wynosi: 
- za 1 m3 nieczystości płynnych w wysokości 20,00 zł brutto 
 
Na terenie gminy Platerów zlokalizowane są 3 oczyszczalnie ścieków, ich położenie 
przedstawiono w  tabeli 35. 
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Tabela 35. Położonenie ujęć wodnych na terenie Gminy Platerów 

Nazwa oczyszczalni Miejscowości z których odbierane są ścieki 

Hruszniew-Kolonia Hruszniew, Hruszniew-Kolonia, Górki, Ostromęczyn 

Kisielew Lipno, Kamianka, Kisielew, Platerów, Puczyce, Czuchów, 
Czuchów-Pieńki 

Rusków Hruszew, Rusków 

 
 
Na dzień 31.12.20201r. wg zestawienia zbiorczego księgowań za wodę, ścieki oraz opłatę 
stałą wpłynęła kwota 799.709,40 zł (na dzień 31.12.2020r. – kwota 807.215,95 zł). 
Przypis na 31.12.2021 r to kwota 802.214,63 zł (na dzień 31.12.2020r. –781.525,83 zł) z 
odsetkami 1.060,12 zł ((na dzień 31.12.2020r. –1.304,86 zł) 
Nalezności na 31.12.2021 r. to kwota  910.142,64 zł (na dzień 31.12.2020r. – 931.282,85 zł) 
z odsetkami 1.060,12 zł (na dzień 31.12.2020r. – 1.304,86 zł) 
Zaległości na dzien 31.12.2021 r. to kwota 89.000,15 zł (zaległosći na dzień 31.12.2020r.                  
– 99.882,29 zł). 
Saldo na koniec roku 2021  to kwota 111.493,36 zł (saldo na 31.12.2020r.–124.066,90 zł). 
 

4.10.  Ekologia i ochrona środowiska 

 
W Gminie Platerów w roku 2021 prowadzono następujące działania związane z ochroną 
środowiska: 

1. Ukończono prace nad sporządzaniem nowego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wsi Mężenin (część 1) – podjęta została Uchwała Nr XXXII/202/2021 

Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 września 2021r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mężenin (część 1). Wojewoda Mazowiecki pismem 

z dnia 3 listopada 2021r. o nr WNP-I.4131.230.2021.JF wydał rozstrzygnięcie nadzorcze 

stwierdzające nieważność w/w uchwały.  W najbliższym czasie po wprowadzeniu uwag do 

w/w uchwały i zatwierdzeniu wymaganych przez Wojewodę korekt zostanie podjęty na nowo 

dokument w tej sprawie, by mieszkańcy mogli realizować na terenie wsi nowe, długo 

wyczekiwane przedsięwzięcia budowlane oraz inwestycyjne 

2. Ukończono prace nad sporządzaniem nowego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów wydobycia torfów – podjęta została Uchwała                                      

Nr XXXII/203/2021 Rady Gminy w Platerowie w sprawie miejscowego plan 

zagospodarowania przestrzennego terenów wydobycia torfu we wsiach: Czuchów, Czuchów-

Pieńki, Myszkowice, Puczyce, Rusków, Zaborze, Wojewoda Mazowiecki pismem z dnia                       

3 listopada 2021r. o nr WNP-I.4131.229.2021.JF wydał rozstrzygnięcie nadzorcze 

stwierdzające nieważność w/w uchwały.  W najbliższym czasie po wprowadzeniu uwag do 

w/w uchwały i zatwierdzeniu wymaganych przez Wojewodę korekt zostanie podjęty na nowo 

dokument w tej sprawie, by możliwa była realizacja inwestycji kopalnianych, polegających na 

wydobyciu torfu na obszarze wsi Czuchów, Czuchów-Pieńki, Myszkowice, Puczyce, Rusków, 

Zaborze. 

3. Dalsza realizacja programu „Wymiana urządzeń grzewczych korzyścią dla wszystkich 

mieszkańców Gminy Platerów” – w wyniku realizacji programu zamontowane zostało                  
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39 pieców gazowych wraz z indywidualnymi przypisanymi na własność zbiornikami 

gazowymi oraz 37 kotłów na pellet w indywidualnych kotłowniach należących do 

mieszkańców gminy Platerów. Aktualnie gmina przystąpiła do odbiorów instalacji. Planowany 

termin zakończenia zadania: sierpień 2022. 

Niestety w 2021 r. Gminie nie zostało przydzielone, dotychczas regularnie otrzymywanego 

dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu 

azbestu z budynków mieszkalnych na terenie gminy Platerów. Gmina ubiega się                                  

o dofinansowanie z puli na 2022 r.  

W ostatnim kwartale 2021 r. Gmina Platerów złożyła wniosek w Narodowym Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na zadanie polegające na odbiorze 

od rolników folii rolniczych, worków, balotów, big bagów oraz sznurków i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej, w ramach, którego otrzymała dofinansowanie na 

realizację zadania. Umowa została podpisana w 2022 r., a planowany termin realizacji zadania 

szacowany jest na III kwartał bieżącego roku.  

 

5. Działania Gminy Platerów w roku 2021 w celu zapobiegania 
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 

 
Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu  się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Gminy                    
w roku  2021 r. tak jak i w roku poprzednim były prowadzone  przez Zespół Zarządzania 
Kryzysowego Gminy Platerów. 
Tak jak w całym kraju, również w naszej Gminie podejmowane były działania, by chronić 

mieszkańców, interesantów korzystających z usług urzędu oraz pracowników Urzędu. 

Zakupiono: maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk jak i powierzchni, 

osłony z pleksy oraz dozowniki łokciowe do Urzędu Gminy. 

Prowadzona była ciągła akcja informacyjna społeczeństwa w sprawie zwalczania wirusa 

SARS-CoV-2 na terenie Gminy Platerów. Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie 

tak jak i w roku poprzednim oferował swoją pomoc w dostarczaniu żywności dla 

mieszkańców w czasie trwania kwarantanny domowej oraz zapewniał pomoc osobom 

wymagającym wsparcia.  

W Gminie Platerów w roku 2021  w związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu 

Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizowano transport do 

najbliższego  miejsca zamieszkania punktu szczepień osobom mającym obiektywne trudności 

w samodzielnym dotarciu do punktu szczepienia oraz osobom niepełnosprawnym. Utworzono 

gminną Infolinię dla osób chcących pozyskać informację o zasadach transportu do punktu 

szczepień. Prowadzono akcję informacyjną społeczeństwa w sprawie zwalczania koronawirusa 

SARS-CoV-2. W ramach promocji szczepień odbyło się wydarzenie pn.  „Pożegnanie wakacji” 

na którym odbyła się akcja profilaktyczna, współfinansowana z Narodowego Programu 

Szczepień. Chętni mogli skorzystać z pomiary ciśnienia, pomiaru cukru, pomiaru saturacji oraz  

mieli możliwość zaszczepienia się.  Fotorelacja z wydarzenia poniżej. 
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Ponadto realizowano zadania  ochrony ludności  i obrony cywilnej w zakresie zapobiegania, 

przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.  Uczestniczono w posiedzeniach Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łosicach oraz  utrzymywano stały kontakt ze Starostwem 

Powiatowym w Łosicach oraz innymi instytucjami w ramach walki z pandemią  Covid-19.  

Na bieżąco monitorowano sytuację w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa 

mieszkańcom gminy w walce z pandemią  COVID-19. Na walkę z pandemią w roku 2021                      

z budżetu gminy wydatkowano następujące kwoty: 

- 10.000 zł – dotacja celowa na organizację punktu sczepień w czasie trwania festynu 

„Pożegnanie wakacji” w miejscowości Platerów.  

Kwota została przeznaczona na działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby 

mieszkańców poddających się szczepieniom przeciwko Covid-19. 

-  25.720,09 zł – dotacja celowa na zadanie zlecone dotyczące organizacji transportu osób do 

punktów szczepień przeciwko Covid-19 oraz organizacji punktu informacji telefonicznej. 

- 150.000, 00 zł - dotacja celowa z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Projektu 

pod nazwą „Laboratoria przyszłości”. W ramach Projektu Szkoła Podstawowa w Platerowie 

otrzymała 60.000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Górkach - 60.000 zł, natomiast Szkoła 

Podstawowa w Lipnie - 30.000 zł. 

W ramach otrzymanych środków w/w szkoły zakupiły pomoce dydaktyczne, w tym drukarkę 

3D, monitor interaktywny, kamery cyfrowe, aparaty cyfrowe. 
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Podsumowanie  

 

Dziekuję, za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Platerów za rok 2021. Mam 

nadzieję, że opracowany dokument w przejrzysty sposób przekazał Państwu najważniejsze 

informacje związane z funkcjonowaniem naszej gminy – miejscem, które razem tworzymy, 

rozwijamy i o które powinniśmy dbać. 

Rok 2021 tak jak i rok poprzedni był trudnym rokiem, głównie ze względu na pandemię 

koronawirusa, która dotknęła także nasz teren. Niemniej jednak, nie przeszkodziło to nam dalej 

działać i rok 2021 także przyniósł zmiany na naszym terenie. 

Olbrzymie znaczenie w realizacji inwestycji ma współpraca pomiędzy organami Gminy,                     

tj. Wójtem i Radą Gmniny, która w naszym przypadku znacząco wpływa na rozwój gminy. 

Poziom zadań realizowanych przez samorząd gminy ma bezpośrednie przełożenie na 

codzienną  jakość życia jej mieszkańców. W raporcie przedstawiliśmy Państwu sposoby 

wydatkowania środków finansowych w zakresie inwestycji, pomocy społecznej, oświaty, usług 

komunalnych czy oferty kulturalnej,  z których korzystają Państwo każdego dnia. 

 Opisany rok 2021, jest okresem efektywnego pozyskania środków zewnętrznych na wsparcie 

inwestycji. Z sukcesem zrealizowano takie przedsiewziecia jak: kolejny etap budowy kanalizacji 

sanitarnej we wsi Ostromęczyn, wyremontowano i zmodernizowano cześć dróg gminnych, 

przeprowadzono II etap modernizacji istniejącej bieżni na stadionie w Platerowie. Dodatkowo 

w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw pozyskano środki finansowe na 

wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chłopkowie oraz utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej 

w Ostromęczynie. W trakcie realizacji znajdują się nadal budowy 2 świetlic wiejskich.  

Działania te  z pewnością korzystnie wpłyną na poziom życia mieszkańców naszej gminy. 

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. 

 

Z poważaniem  

 

 Jerzy Garucki  

  

  


