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I.

Wstęp.

Raport o stanie gminy, to obowiązek gmin wynikający ze znowelizowanej
ustawy o samorządzie gminy. Nowelizacja ta zwiększa udział obywateli w procesie
wybierania,
funkcjonowania
i
kontrolowania
niektórych
organów
publicznych, wprowadza obowiązek sporządzania raportu o stanie gminy. Regulacje
prawne są analogiczne w odniesieniu do gmin, powiatów i województw.
Raport o stanie Gminy Tarczyn jest opisem podjętych przez samorząd działań
administracyjnych i gospodarczych, służących utrzymaniu zasobów gminy oraz
działaniom na rzecz jej rozwoju, w tym zmianom kształtującym przestrzeń publiczną.
W raporcie zgromadzone zostały szczegółowe dane, przedstawiające szeroki zakres
funkcjonowania instytucji wydatkujących środki z budżetu Gminy Tarczyn
i stanowiące źródło oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy. Opracowanie to jest
opisem stanu, do którego można odwoływać się w realizacji strategii rozwoju, śledząc
postępy wdrażania zaplanowanych działań. Raport zawiera analizę następujących
obszarów działalności Gminy: sprawy społeczne, demografię, oświatę, finanse
(szczegółowa analiza budżetu gminy w ostatnich 4 latach), warunki życia
mieszkańców (w tym sytuacja mieszkaniowa, wodociągi i kanalizacja, drogi,
gospodarka odpadami), ochrona zdrowia, kultura, sport i rekreacja. Opracowanie,
nawiązujące formą do dokumentów publikowanych na zakończenie poprzednich
kadencji Rady Miejskiej w Tarczynie, daje możliwość dokonania analizy i porównania
poziomu rozwoju Gminy na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jestem przekonana, że
dane zawarte w tym dokumencie przekonają Państwa, iż Gmina Tarczyn staje się
miejscem coraz bardziej przyjaznym zarówno dla mieszkańców, jak też dla
inwestorów i turystów.
Samorząd terytorialny zgodnie z art. 163 Konstytucji RP wykonuje zadania
publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz
publicznych. Umocowanie takie ma na celu zrównoważony rozwój Jednostek
Samorządu Terytorialnego. Rozwijające się w sposób zrównoważony JST zapewniają
harmonijny rozwój regionu, co ma szczególne znaczenie dla mieszkańców.
Szczególnie ważna rola przypada w tym procesie samorządom lokalnym na poziomie
gminy. Art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym precyzuje podstawowe zadania
z zakresu zaspokajania potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują
sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i
przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia
w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
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8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony
zabytków
i opieki nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień;
13) cmentarzy gminnych;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego;
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej,
medycznej i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków
do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów
pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy;
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.
Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga
zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci
zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji. Przepis art. 8 ust. 4 i 5 stosuje
się odpowiednio.
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II.

Gmina Tarczyn.

Położenie gminy Tarczyn.
Gmina Tarczyn położona jest w południowej części województwa
mazowieckiego, w powiecie piaseczyńskim. Graniczy z gminami: Żabia Wola (powiat
grodziski), Nadarzyn (powiat pruszkowski), Lesznowola, Piaseczno, Prażmów (powiat
piaseczyński) oraz Pniewy i Grójec (powiat grójecki).

Źródło: GUS, SVS, 2014.
Położenie gminy Tarczyn w Europie oraz Polsce obrazuje poniższa ilustracja.

Źródło: http://www.tarczyn.pl/527-Pooenie.htm
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Historia gminy Tarczyn.
Pierwsze wzmianki o wsi Tarczyn i znajdującym się tam kościele parafialnym
pochodzą z XII wieku. W wieku XIII Tarczyn był jedną z siedzib książąt mazowieckich,
o czym może świadczyć dokument wystawiony przez księcia czerskiego Konrada II
w 1284 roku. W roku 1355 książę Kazimierz I nadał osadzie prawa miejskie
(magdeburskie). W wiekach późniejszych Tarczyn stanowił uposażenie proboszcza
kapituły warszawskiej. W roku 1490 i 1506 odbyły się tu zjazdy szlachty mazowieckiej.
W XVI wieku utworzone zostało województwo mazowieckie, składające się z 10 ziem
i 26 powiatów. Ziemia warszawska obejmowała 3 powiaty – warszawski, błoński i
tarczyński. Taki podział administracyjny funkcjonował do rozbiorów. W wieku XIX
nastąpił znaczący rozwój gospodarczy miasta, związany m.in. z przebudową
i unowocześnieniem traktu z Warszawy do Grójca. Ukaz carski z 1865 roku pozbawił
Tarczyn praw miejskich. I i II wojna światowa przyniosły Tarczynowi znaczne straty,
zarówno dotyczące liczby mieszkańców, jak i zabudowy. Po 1945 roku pełnił funkcję
lokalnego ośrodka handlowo-usługowego, obecnie jest siedzibą Władz Gminy.
Środowisko przyrodnicze gminy.
Gmina Tarczyn znajduje się na pograniczu Równiny Łowicko – Błońskiej,
Równiny Warszawskiej i Wysoczyzny Rawskiej.
Przez centrum gminy przepływa rzeka Tarczynka (zasilająca położone na
południe od Tarczyna stawy rybne), wschodnią granicę stanowi rzeka Jeziorka. Lasy
– tworzące trzy kompleksy – znajdują się w sołectwach Prace Duże oraz Księżak. Na
terenie gminy występują znaczne zasoby jurajskich wód podziemnych. Część obszaru
gminy należy do Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
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Populacja Gminy Tarczyn.
Ewidencja Ludności Urzędu Miejskiego w Tarczynie prowadzi rejestr
mieszkańców, rejestr zamieszkania cudzoziemców oraz rejestr wyborców w systemie
teleinformatycznym z właściwością miejscową.
Na terenie gminy Tarczyn zameldowanych jest na pobyt stały i czasowy
11 176 osób (stan na dzień 31.12.2019r.). Analizując liczbę ludności, daje się
zaobserwować tendencje wzrostową w ostatnich latach. Prognozy demograficzne
przewidują proces niewielkiego, ale stałego przyrostu liczby ludności na terenie
Gminy.
Liczba zameldowanych kobiet i mężczyzn na terenie gm. Tarczyn prezentuje tabela.

2018

2019

Kobiety

5726

5736

Mężczyźni

5432

5440

ogółem

11158

11176

Liczba zameldowanych kobiet i mężczyzn na terenie gm. Tarczyn

12000
10000
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5440

5726

5736

8000
6000
4000
2000
0
Liczba zameldowanych kobiet i
mężczyzn na terenie gm.
Tarczyn 2018
kobiety

Liczba zameldowanych kobiet i
mężczyzn na terenie gm.
Tarczyn 2019
mężczyćni
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Liczba zameldowanych kobiet i mężczyzn na terenie gm. Tarczyn
2019r.

5440
5736

kobiety

mężczyźni

Poniższa tabela przedstawia ludność gminy wg. miejsca zamieszkania, z której
wynika, że większa liczba ludności skupiona jest na terenach wiejskich. W mieście
dominują kobiety na wsi w nieznacznej liczbie mężczyźni.
2017
2018
2019
Kobiety w mieście

2191

2188

2186

Mężczyźni w mieście 1855

1891

1888

Miasto ogółem

4046

4079

4074

Kobiety na wsi

3517

3541

3556

Mężczyźni na wsi

3546

3538

3553

Wieś ogółem

7063

7079

7109

Ogółem

11109

11158

11176

ludność gminy Tarczyn wg. Miejsca zamieszkania w 2018r.

kobiety w mieśćie
19%
mężczyźni na wsi
32%
mężczyźni w
mieście
17%

kobiety na wsi
32%

kobiety w mieśćie

mężczyźni w mieście

kobiety na wsi

mężczyźni na wsi
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ludność gminy Tarczyn wg. Miejsca zamieszkania w 2019r.

kobiety w mieśćie
19%
mężczyźni na wsi
32%
mężczyźni w
mieście
17%

kobiety na wsi
32%

kobiety w mieśćie

mężczyźni w mieście

kobiety na wsi

mężczyźni na wsi

Ludność wg. grup wiekowych zaprezentowana jest w tabeli poniżej
Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18

2017
389
112
247
108
162
715
332
209
105
19-65 – tylko mężczyźni 3536
19-60 – tylko kobiety
3152
> 65 tylko mężczyźni
663
> 60 – tylko kobiety
1379

2018
370
151
232
135
111
742
358
225
93
3532
3132
671
1406

2019
369
131
263
117
134
697
405
219
116
3478
3093
716
1438

ogółem

11158

11176

11109
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Ludność Gminy Tarczyn wg. grup wiekowych 2019r.
131 263
117
1438

134

369
697

716

405

219
116

3093
3478

0-2
6
13-15
19-65 -tylko mężczyźni

3
7
16-17
19-60 - tylko kobiety

4 do5
8 do 12
18
> 65 -tylko mężczyźni

Ruch naturalny ludności w latach 2017-2018 prezentuje tabela poniżej
2017
2018
2019
Zameldowanie na pobyt stały 226
303
444
Wymeldowania
16
45
363
Urodzenia
121
126
132
Zgony
115
140
125
Ruch naturalny ludności w latach 2018-2019
500
444

400

363

300

303

200
100

126

140

132
46

125

0
2018
urodzenia

2019
zgony

zameldowania

wymeldowania
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Należy również zauważyć, że w Gminie Tarczyn zamieszkuje bez
zameldowania dość znacząca liczba osób. Osoby stale zamieszkujące na terenie
Gminy bez zameldowania mają możliwość wpisania się do Rejestru Wyborców.
W związku z powyższym w 2019 roku wydano 46 decyzje orzekających o wpisaniu do
RW .Tym samym dokonano 46 kontroli, które potwierdziły stałe zamieszkanie na
terenie Gminy Tarczyn bez zameldowania.
Tabela poniżej przedstawia cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały
i czasowy w gm. Tarczyn w latach 2017 -2018 r.
2017
2018
2019
Zameldowanie na pobyt stały 5
16
8
cudzoziemców
Zameldowanie na pobyt czasowy 184
231
148
cudzoziemców
Należy zauważyć, że liczba zameldowanych cudzoziemców nie odzwierciedla
faktycznej liczby osób przebywających na terenie naszej gminy. Cudzoziemiec nie
musi zameldować się na stałe aby otrzymać nr PESEL. W 2019 roku nadano 80 nr
PESEL osobom, które nie mogły dokonać obowiązku meldunkowego z powodu braku
wymaganych dokumentów.
W 2019 roku w naszej gminie mieszka 2 kobiety w wieku 100 lat.
Poniższa tabela przedstawia dane liczbowe w odniesieniu do czynności
wykonywanych w Referacie SOOiZK na stanowisku Dowodów Osobistych w 2019
roku. W poniższej tabeli przedstawione są również dane liczbowe w odniesieniu do
2017 roku.
2017

2019

Liczba przyjętych wniosków o
1515
wydanie dowodu osobistego
Liczba wydanych dowodów
1387
osobistych
Liczba
unieważnionych 1285
dowodów osobistych
Liczba wystawionych
70 ( w tym 55 wezwań tj. liczba
mężczyzn, którzy w roku
wezwań do kwalifikacji
poprzedzającym
ukończyli 18 rok życia
wojskowej

Liczba przyjętych wniosków
o udostępnienie
dokumentacji związanej z
dowodem osobistym

920
902
673
63 ( w tym 52 wezwań tj. liczba

tj. urodzonych w 1998 r. oraz 15
wezwań tj. liczba mężczyzn, którzy nie
stawili się do kwalifikacji wojskowej w
latach poprzednich tj. urodzonych w
latach 1994-1997)

mężczyzn, którzy w roku
poprzedzającym ukończyli 18 rok
życia tj. urodzonych w 2000 r. oraz 11
wezwań tj. liczba mężczyzn, którzy nie
stawili się do kwalifikacji wojskowej
w latach poprzednich tj. urodzonych w
latach 1995-1999)

84

47
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W oparciu o w/w dane liczbowe rok 2019 przejawia tendencję malejącą
w porównaniu z rokiem 2018 w odniesieniu do liczby przyjętych wniosków o wydanie
dowodów osobistych, liczby wydanych dowodów osobistych oraz liczby
unieważnionych dowodów osobistych mimo, że ustawodawca przewidział, iż
wniosek o wydanie dowodu osobistego skała się w organie dowolnej gminy na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Również liczba wezwań w 2019 r. do kwalifikacji
wojskowej jak i liczba wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem
osobistym jest mniejsza niż w roku poprzedzającym tj. 2018 roku.
Jednocześnie należy nadmienić, że w roku 2019 wpłynęły 24 wnioski
o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną przez e-PUAP.
Rok 2018 poświęcony był przygotowaniom do wejścia w życie nowych
dowodów osobistych tzw. e-dowodów, które zostały wdrożone 4 marca 2019.
Przygotowania wiązały się z licznymi szkoleniami, testami e-learningowymi, naradami
oraz dostosowywaniem stacji roboczych do nowego wzoru dowodu osobistego.
Dane prezentowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Tarczynie dotyczą
czynności materialno-technicznych oraz rejestracyjnych nie tylko mieszkańców
naszej gminy,ale również osób spoza gminy.
W związku z powyższym, na podstawie danych, którymi dysponuje USC, nie
można ocenić sytuacji społeczno-demograficznej gminy.
rok
Śluby
Śluby cywilne
Transkrypcje
ogółem
konkordatowe
aktu
małżeństwa
2016 55
32 (37%)
4
91
2017 42
26 (38%)
3
71
2018 50
28 (35%)
1
79
2019 41
22
3
63
Rok
2016
2017
2018
2019

Zgony
63
56
63
59

Transkrypcje zgonów
0
0
1
1

W 2019 roku medalami za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczono 10 par,
które obchodziły swój 50 i 51 jubileusz wspólnego pożycia małżeńskiego.
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III.

Budżet.

W dniu 6 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/21/18 został uchwalony budżet
Gminy Tarczyn na 2019 rok w wysokości 58.359.606,00 zł po stronie dochodów,
w tym:
dochody bieżące w kwocie 57.898.493,00 zł,
dochody majątkowe w kwocie 461.113,00 zł
oraz 62.759.606,00 zł po stronie wydatków, w tym:
wydatki bieżące w kwocie 52.500.912,22 zł
wydatki majątkowe w kwocie 10.258.693,78 zł.
W toku wykonywania budżetu w 2019 roku plan dochodów zwiększono do
kwoty 65.099.589,43 zł, a plan wydatków zwiększono do kwoty 67.499.589,43 zł.
W wyniku wyżej opisanych zmian zmniejszył się deficyt budżetowy do
wysokości 2.400.000,00 zł.
W 2019 roku zostały dokonane spłaty:
 pożyczek w wysokości 126.498,00 zł.
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie,
 oraz wykup wyemitowanych przez Bank PKO BP w Warszawie obligacji
komunalnych w wysokości 3.413.000,00 zł.
W 2019 roku zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości
64.992.907,86 zł, tym:
dochody bieżące w kwocie 63.274.870,71 zł,
dochody majątkowe w kwocie 1.718.037,15 zł
oraz wydatki w wysokości 60.898.896,10 zł, w tym:
wydatki bieżące w kwocie 55.962.234,69 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 4.936.661,41 zł.
Gmina Tarczyn zakończyła 2019 rok nadwyżką budżetową w wysokości
4.094.011,76 zł.
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Budżet
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0
dochody bieżące

2018r.
54245575,4

2019r.
63274870,71

wydatki bieżące

47807694,32

55962896,1

dochody majątkowe

4455528,86

1718037,15

wydatki majątkowe

14107966,61

4936661,41

dochody ogółem

58701104,26

64992907,86

wydatki ogółem

61915660,93

60898896,1
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Dochody.
Na ustalony plan dochodów po zmianach 65.099.589,43 zł otrzymano
64.992.907,86 zł co stanowi 99,84 %.
Wykonanie dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia poniższa tabela.
Plan i wykonanie dochodów gminy Tarczyn oraz procentowy stosunek wykonania do planu wg źródeł
dochodów.

Źródła dochodów

%
Wykonanie wykonanie
planu

Plan

A. DOCHODY BIEZĄCE

63 278 088,17 63 274 870,71

99,99%

1. Dochody z podatków i opłat

29 092 579,26 29 016 141,76

99,74%

podatek od osób prawnych (§ 002)
podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)
podatek rolny (§ 032)

200 000,00

249 209,73

124,60%

13 022 493,00 12 883 216,00

98,93%

673 000,00

674 614,41

100,24%

9 109 000,00

9 052 720,11

99,38%

65 000,00

65 862,01

101,33%

podatek od środków transportowych (§ 034)

860 000,00

883 071,33

102,68%

podatek od dział. gosp. osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)

20 000,00

20 577,46

102,89%

podatek od spadków i darowizn (§ 036)

227 906,78

261 288,99

114,65%

podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)

769 238,00

925 976,84

120,38%

wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)

60 000,00

62 280,60

103,80%

wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 046)

55 108,20

55 108,20

100,00%

180 000,00

138 960,10

77,20%

272 000,00

273 735,69

100,64%

pozostałe podatki i opłaty (§ 049)

3 578 833,28

3 469 520,29

96,95%

2. Dochody z mienia
(§ 055, § 072, § 073, § 074, § 075, § 081 i §
092)

1 038 972,35

1 019 215,84

98,10%

80 000,00

40 878,08

51,10%

0,00

3,39

867 882,35

884 583,47

101,92%

podatek od nieruchomości (§ 031)
podatek leśny (§ 033)

wpływy z opłaty targowej (§ 043)
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu (§ 048)

w tym:
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 055)
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047)
dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych (§ 075)
pozostałe odsetki (§ 092)
3. Pozostałe dochody własne

91 090,00

93 750,90

102,92%

4 499 905,55

4 637 039,17

103,05%

62 772,00

26 899,25

42,85%

170 000,00

223 937,66

131,73%

w tym:
Dochody jst związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami. (§ 236)
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
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(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§2310)
Dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)
Środki otrzymane z państwowych funduszy
celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych (§2170)
środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł (§
2700)
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących (§ 2710)
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich (§2057)
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich (§2058)
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych (§ 0570)
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)
wpływy z usług (§ 0830)
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego (§0660)
inne(§ 0960, § 0970, § 0910, § 0690, §0640,
§0630, § 0940))
4. Dotacje celowe z budżetu państwa z tego:
na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej (§ 2010)

12 400,00

12 400,00

100,00%

0,00

1 712,19

0,00%

22 078,00

18 886,00

85,54%

480 167,57

480 167,57

100,00%

68 500,00

68 500,00

100,00%

29 568,00

29 485,01

99,72%

37 604,00

37 604,00

100,00%

50 630,00

33 086,21

65,35%

500,00

500,00

100,00%

3 027 651,07

3 164 729,15

104,53%

80 000,00

91 402,93

114,25%

458 034,91

447 729,20

97,75%

16 130 471,01 16 086 313,94

99,73%

3 775 631,85

3 742 870,55

99,13%

1 063 439,16

na zadania własne (§ 2030)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej zlecone gminom (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminny), związane z
realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu
dzieci (§2060)

1 053 243,59

99,04%

11 291 400,00 11 290 199,80

99,99%

5. Subwencja ogólna z tego:

12 516 160,00 12 516 160,00

100,00%
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część oświatowa (rozdz. 75801 § 292)
część wyrównawcza (rozdz. 75807 § 292)
B.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody majątkowe własne
wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności (§ 076)
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości (§ 0770)
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte
nieruchomości pod inwestycje celu publicznego
(§ 080)
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych (§628)
środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł (§ 629)
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
(§ 6300)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
(§ 6330)
dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego (§ 6630)
Wpłata środków finansowych z
niewykorzystanych w terminie wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego
(§6680)
Ogółem DOCHODY

11 865 445,00 11 865 445,00

100,00%

650 715,00

650 715,00

100,00%

1 821 501,26

1 718 037,15

94,32%

1 821 501,26

1 718 037,15

94,32%

91 700,00

98 420,99

107,33%

214 635,00

174 500,00

81,30%

440 426,36

440 426,36

100,00%

25 000,00

25 000,00

100,00%

242 306,00

172 255,90

71,09%

89 983,00

89 983,00

100,00%

71 437,85

71 437,85

100,00%

121 770,00

121 770,00

100,00%

524 243,05

524 243,05

100,00%

65 099 589,43 64 992 907,86

99,84%
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Struktura zrealizowanych dochodów gminy Tarczyn w 2019 roku

003%
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1. Dochody z podatków i opłat
44,65%
2. Dochody z mienia 1,57%
3. Pozostałe dochody własne
7,13%
4. Dotacje celowe z budżetu
państwa 24,75%
5. Subwencja ogólna 19,26%
6. Dochody majatkowe własne
2,64%

W strukturze wykonanych dochodów ogółem w stosunku do poszczególnych źródeł
dochodów największy udział mają:
1.
dochody z podatków i opłat 29.016.141,76 zł, co stanowi 44,65 % dochodów
wykonanych ogółem w tym:
- podatek od nieruchomości 9.052.720,11 zł, stanowiący 13,93 % zrealizowanych
dochodów;
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 12.883.216,00 zł, stanowiący
19,82% zrealizowanych dochodów;
2. subwencja ogólna 11.516.160,00 zł, stanowiąca 19,26 % wykonanych
dochodów;
3. pozostałe dochody własne 4.637.039,17 zł, stanowiące 7,13 % zrealizowanych
dochodów.
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Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo i bez poważniejszych zakłóceń.
Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło między innymi z tytułu:
- wpływy z usług dot. opłat za zużycie wody – 103,54% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych płatności za wodę – 114,54 %
planu,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych płatności dot. gospodarki
mieszkaniowej – 110,67% planu,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
– 200,00% planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
– 108,00 % planu,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 300,00%
planu,
- wpływy z różnych dochodów – 163,51 % planu. Wpływy te dotyczą refundacji
kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zgodnie z umową z Urzędem
Pracy.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 124,60 % planu,
- wpływy z podatku rolnego – 100,24% planu,
- wpływy z podatku leśnego – 101,33% planu,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 102,68% planu,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego
w formie karty podatkowej – 102,89 % planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 114,65% planu. Ta część dochodów
przekazywana jest przez Urzędy Skarbowe pobierane od spadków i darowizn przy
nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia, zapisu,
dalszego zapisu lub polecenia testamentowego. Bardzo trudno jest zaplanować
wysokość tej części dochodu ze względu na brak wiedzy o spadkach i darowiznach.
- wpływy z opłaty skarbowej – 103,80% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 100,64 % planu. Dochód
z zezwoleńna sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „O wychowaniu w
trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń
i funkcjonujących,
punktów sprzedaży oraz ilości alkoholu sprzedanego w roku poprzednim,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dot. opłaty adiacenckiej oraz opłat za
zajęcie pasa drogowego – 120,30% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 120,38 % planu,
- wpływy z pozostałych odsetek dot. kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach
bankowych należących do Gminy – 113,35% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 114,25 % planu
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 136,64 % planu. Wpływy
dotyczą wpłat tytułem czynszu najmu pomieszczeń jednostek oświatowych.
- wpływy z usług dot. jednostek oświatowych – 122,20% planu,
- wpływy z różnych dochodów dot. oświaty i wychowania – 100,82 % planu,
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- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot. oświaty
i wychowania – 131,73% planu,
- wpływy z usług dot. opłat za korzystanie z gospodarki ściekowej – 105,47 % planu
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł – 109,93% planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
– 107,33% planu.
Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło między innymi
w dochodach z tytułu:
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 51,10% planu,
- wpływy z różnych opłat dot. administracji publicznej – 17,50% planu, wpływy te
dotyczą opłat za ksero,
- wpływy z tytułu dochodów w wysokości 5% od wpływów opłat za udostępnianie
danych osobowych – 5,25 % planu.
Wysokość tych dochodów została zaplanowana zgodnie z wytycznymi Urzędu
Mazowieckiego, w rzeczywistości były one niższe. Gmina nie ma wpływu na wysokość
tych dochodów.
- wpływy z różnych dochodów dot. bezpieczeństwa publicznego i ochrony
przeciwpożarowej
– 20,60% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek dot. oświaty i wychowania – 2,30 % planu,
- wpływy z usług dot. pomocy społecznej – 32,44 % planu,
- wpływy z różnych dochodów dot. pomocy społecznej – 9,05% planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dot. rodziny– 43,14 %
planu,
- wpływy z różnych opłat dot. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 38,67%
planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dot.
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 50,40% planu,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł dot. gospodarki mieszkaniowej – 21,64% planu.
Poza dochodami własnymi budżet gminy zasiliły w 2019 roku następujące
pozycje:
1. subwencja ogólna w wysokości 12.516.160,00 zł co stanowi 100 % planu
wykazanego przez Ministerstwo Finansów, w tym:
- subwencja wyrównawcza – 650.715,00 zł,
- subwencja oświatowa – 11.865.445,00 zł.
W 2019 roku zostały złożone przez Burmistrza Tarczyna wnioski do
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o zwiększenie części oświatowej subwencji
ogólnej z 0,6 % rezerwy, w związku z czym w roku 2019, otrzymano:
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- 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół
i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego
w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych
pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.
- 75.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.
- 117.753,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych
i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych
w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej
subwencji ogólnej na 2019 r.
2. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) –
3.742.870,55 zł,
3. dotacje na realizacje zadań własnych gminy (§ 2030) – 1.053.243,59 zł,
4. dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacja
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
(§2060) – 11.290.199,80 zł.

W 2019 roku wpłynęły między innymi następujące planowane dochody:

dochody majątkowe:
1.
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo: dotacja celowa z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację
zadania pn. „Przebudowa ul. Dębowej w Pawłowicach” z terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych, którego dysponentem jest Samorząd Województwa
Mazowieckiego w kwocie 121.770,00 zł.
2.
W dziale 600 Transport i łączność:
- dotacja celowa w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata
2014-2020 dotyczącym operacji pn. „Przebudowa ul. Dolnej w Tarczynie” refundacja w kwocie 107.593,00 zł,
- pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja wiaty
przystankowej w sołectwie Wola Przypkowska” w kwocie 10.000,00 zł.
3.
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst na
realizację projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie
w gminie Tarczyn nowych terenów zielonych służących wypoczynkowi i integracji
społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020 - refundacja w kwocie 19.712,90 zł,
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- pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup urządzenia
linowego dla dzieci w sołectwie Kotorydz” w kwocie 10.000,00 zł.
4.
W dziale 758 Różne rozliczenia: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin dot. zwrotu części
wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku w kwocie
71.437,85 zł.
5.
W dziale 801 Oświata i wychowanie:
- dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania
inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo –
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)
edycja 2019 w kwocie 25.000,00 zł,
- pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa oświetlenia na
boiskach znajdujących się przy Szkole Podstawowej w sołectwie Suchostruga”
w kwocie 10.000,00 zł,
- pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w
ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z
przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Doposażenie placu zabaw w
urządzenie linowe w sołectwie Kopana” w kwocie 10.000,00 zł.
6.
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: pomoc
finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” na
dofinansowanie zadania pod nazwą „Gmina Tarczyn – zdrowy oddech” w kwocie
49.983,00 zł.
7.
W dziale 926 Kultura fizyczna: pomoc finansowa ze środków Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki z przeznaczeniem na finansowanie zadania
budowy przejazdu i przejścia wraz z przepustami w szlaku rzeki Jeziorki w kwocie
30.000,00 zł.

dochody bieżące:
8.
W dziale 630 Turystyka: środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie
zadania zakupu ławek i posadowienie ich wzdłuż szlaku Krainy Jeziorki w kwocie
3.000,00 zł oraz na sfinansowanie zadania wynajmu i utrzymania kabiny sanitarnej
postawionej w wybranym miejscu wzdłuż szlaku Krainy Jeziorki w kwocie 2.000,00 zł.
9.
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

środki na dofinansowanie własnych zadań z bieżących gminy z Funduszu
Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego dot. remontu lokali komunalnych
w Drozdach w kwocie 417.780,57 zł,

pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup
strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich „Tarczyńskie Perełki” w kwocie
10.000,00 zł,
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pomoc finansowa ze środków finansowych budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców
MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą
„Utwardzenie i ogrodzenie terenu składowania odpadów w sektorze A” w kwocie
10.000,00 zł,

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane od Polskiego
Związku Działkowców w związku z realizacja zadania w ramach Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Działkowców na realizację zadania „Utwardzenie
i ogrodzenie terenu składowania odpadów w sektorze A” w kwocie 5.000,00 zł.
10.
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: pomoc
finansowa udzielona w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac
remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej
Prace Małe z Województwa Mazowieckiego przeznaczona w zakresie remontu
kotłowni strażnicy w kwocie 12.400,00 zł.
11.
W dziale 801 Oświata i wychowanie:

pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach Programu
Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych na modernizację pracowni
informatycznej w Zespole Szkół w Tarczynie w kwocie 48.500,00 zł,

pomoc finansowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020 z Województwa Mazowieckiego dot. projektu "Nasz patron - wzorem postaw
i zachowań" refundacja w kwocie 37.604,00 zł.
12.
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: dotacja celowa
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowana przez jst na realizację projektu pn. „J@ w internecie”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 refundacja
w kwocie 29.485,01 zł.
13.
W dziale 926 Kultura fizyczna: środki z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Zakup
sadzonek i uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów oraz roślin wieloletnich na terenie
rekreacyjnym Tarczyn – drozdy” w kwocie 52.387,00 zł.
Wykonane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych
od osób fizycznych (rozdział 75416) w wysokości 32.456,21 zł z powyższego tytułu
oraz w związku z egzekucją należności pochodzących z lat ubiegłych zgodnie z art.
20 d. ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych zostały przeznaczone na
zaplanowane wydatki dotyczące:
- zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych związanych z siecią
drogową,
- utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na
budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów
inżynierskich,
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- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzację przepisów ruchu
drogowego, działalność edukacyjną,
w rozdziałach 60016 Drogi publiczne gminne, 75412 Ochotnicze straże pożarne,
75416 Straż gminna (miejska), 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)
uzyskano w 2019r. w wysokości 18.474,67 zł. Zostały one wykorzystane i
przeznaczone na finansowanie utrzymania zieleni w miastach i gminach, w zakresie
określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz.
150 ze zm.) w kwocie 18.474,67 zł.
Zaległości w dochodach gminy na dzień 31.12.2019 r. wynoszą:
podatek od nieruchomości – 1.124.906,68 zł,
podatek rolny – 32.571,18 zł,
podatek leśny – 1.864,20 zł,
podatek od środków transportowych – 260.775,22 zł,
podatek od czynności cywilnoprawnych – 16.247,45 zł,
opłata za użytkowanie wieczyste – 10.705,06 zł,
opłata adiacencka – 39.371,77 zł,
opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego – 6.827,53 zł,
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej – 65.708,62 zł,
podatek od spadków i darowizn – 20.385,01 zł,
wpływy z tytułu wpłat za wodę – 170.864,54 zł,
wpływy z tytuł wpłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji – 100.758,69zł,
wpływy z tytułu czynszów – 242.854,53 zł,
wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych –
471.982,89 zł,
mandaty – 487.140,40 zł,
świadczenia alimentacyjne – 1.054.382,28 zł,
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.182,00 zł,
podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.023,00 zł.
Najpoważniejszą grupę zaległości podatkowych stanowią zaległości
w podatku od nieruchomości, które w dużej mierze dotyczą jednej jednostki.
Na powyższą zaległość są dokonane wpisy do hipoteki przymusowej.

s t r o n a 25 | 121
Gmina Tarczyn
NIP 1231233414; REGON 015891250; kod terytorialny Gminy 1418063
Urząd Miejski w Tarczynie
05-555 Tarczyn - ul. Juliana Stępkowskiego 17; - ul. Rynek 8a; NIP 5220019837; REGON 000550516
tel: (48 22) 715 79 00; faks: (48 22) 727 81 91; e-mail: tarczyn@tarczyn.pl; www.tarczyn.pl

Raport o stanie Gminy Tarczyn za rok 2019.

Zaległości w dochodach gminy na dzień 31 grudnia 2019r.
podatek od nieruchomości
podatek rolnył
inne
podatek od środków transportowych
podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
podatek od spadków i darowizn
wpływy z tytułu wpłat za wodę
wpływy z tytuł wpłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji
wpływy z tytułu czynszów
wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych
mandaty
świadczenia alimentacyjne
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W okresie od początku roku 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku dokonano 9
wpisów do hipoteki za zaległości podatkowe.
W stosunku do dłużników podjęto następujące działania:
wystawiono upomnienia dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego od osób fizycznych i osób prawnych 2221 szt.
wystawiono tytułów wykonawczych dotyczących podatku od nieruchomości,
rolnego, leśnego 516 szt.
Wystawiono upomnienia dot. podatku od środków transportowych 98 szt.
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Wystawiono tytułów wykonawczych dot. podatku od środków
transportowych 27 szt.
wystawiono upomnienia dotyczące mandatów karnych kredytowanych 104
szt.
wystawiono tytułów wykonawczych dot. mandatów karnych 54 szt.
wystawiono wezwania do zapłaty użytkowania wieczystego 28 szt.
wystawiono upomnienia dotyczące opłaty adiacenckiej 7 szt.
wystawiono wezwań do zapłaty z tyt. czynszów 287 szt.
wystawiono wezwań do zapłaty z tyt. poboru wody i odprowadzania ścieków
do kanalizacji 991 szt.
wystawiono upomnienia dotyczące odbioru odpadów komunalnych 573 szt.
wystawiono tytułów wykonawczych dot. odbioru odpadów komunalnych 187
szt.
Wystawiono upomnienia za zajęcie pasa drogowego 7 szt.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2019 rok wynoszą 1.372.622,23 zł,
w tym:
podatek od nieruchomości – 663.165,54 zł,
podatek rolny – 43.793,03 zł,
podatek od środków transportowych – 665.663,66 zł.
Skutki udzielonych przez Gminę w 2019 roku ulg, umorzeń i zwolnień wynoszą
41.855,13 zł (uchwała Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości), w tym: podatek od nieruchomości – 41.855,13 zł.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja
podatkowa wynoszą 26.034,00 zł, w tym:
umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 26.034,00 zł, w tym:
podatek od nieruchomości – 1.634,00 zł,
podatek rolny – 179,00 zł,
podatek od spadków i darowizn – 23.287,00 zł,
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 934,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2019r należności wymagalne 4.108.528,05 zł, w tym
należności wymagalne dot. wody, kanalizacji, czynszów, odpadów komunalnych
– 993.288,18 zł, dot. podatków lokalnych, podatków od spadków i darowizn
– 1.572.535,19 zł, dot. świadczeń alimentacyjnych i mandatów – 1.541.522,68 zł, dot.
należności jednostek oświatowych – 1.182,00 zł. Natomiast należności pozostałe
wynoszą 1.364.968,93 zł, w tym należności dot. wody, kanalizacji, czynszów,
podatków lokalnych, mandatów i świadczeń alimentacyjnych.
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Wydatki
Na ustalony plan wydatków po zmianach w 2019 roku 67.499.589,43zł wydatkowano
60.898.896,10 zł co stanowi 90,22 % planu rocznego.
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 2.
Plan i wykonanie wydatków gminy Tarczyn oraz procentowy stosunek wykonania do planu wg działów.
Dział
Nazwa Działu
010 Rolnictwo i łowiectwo
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i
wodę
500 Handel
600 Transport i łączność
630 Turystyka
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
750 Administracja publiczna
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
757
758
801
851
852
853
854
855
900
921
926

Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
Razem

Plan
643 995,90
998 330,00

Wykonanie
633 753,15
810 778,83

%
98,41
81,21

145 000,00
2 906 924,43
5 000,00
3 043 219,63
405 329,48
8 104 764,27
102 949,00

100 716,77 69,46
2 198 374,90 75,63
5 000,00 100,00
1 852 934,58 60,89
126 350,33 31,17
7 500 510,04 92,54
100 169,00 97,30

1 212 991,93

1 185 486,72

400 000,00
300 000,00
21 662 724,08
331 699,33
2 337 413,21
147 840,00
207 725,00
14 860 547,79
6 934 635,38
1 850 000,00
898 500,00
67 499 589,43

97,73

352 104,05 88,03
0,00
0,00
20 122 438,34 92,89
283 011,16 85,32
2 079 722,61 88,98
147 757,01 99,94
173 396,26 83,47
14 824 505,37 99,76
5 731 641,49 82,65
1 850 000,00 100,00
820 245,49 91,29
60 898 896,10 90,22

s t r o n a 28 | 121
Gmina Tarczyn
NIP 1231233414; REGON 015891250; kod terytorialny Gminy 1418063
Urząd Miejski w Tarczynie
05-555 Tarczyn - ul. Juliana Stępkowskiego 17; - ul. Rynek 8a; NIP 5220019837; REGON 000550516
tel: (48 22) 715 79 00; faks: (48 22) 727 81 91; e-mail: tarczyn@tarczyn.pl; www.tarczyn.pl

Raport o stanie Gminy Tarczyn za rok 2019.

035%
033%

030%

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW GMINY TARCZYN W
DZIAŁACH W 2019R.

024%

025%

020%

015%
012%

010%
000%

005%

003%

003%
001%
000%

001%
004%
000%

002%
000%

000%

000%

000%

000%000%

001%

s t r o n a 29 | 121
Gmina Tarczyn
NIP 1231233414; REGON 015891250; kod terytorialny Gminy 1418063
Urząd Miejski w Tarczynie
05-555 Tarczyn - ul. Juliana Stępkowskiego 17; - ul. Rynek 8a; NIP 5220019837; REGON 000550516
tel: (48 22) 715 79 00; faks: (48 22) 727 81 91; e-mail: tarczyn@tarczyn.pl; www.tarczyn.pl

Raport o stanie Gminy Tarczyn za rok 2019.

Wydatki bieżące zrealizowano w 91,48 % tj. na plan 61.175.100,10 zł wydatkowano
55.962.234,69 zł.
Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4.936.661,41 zł tj 78,06 % planu,
który wynosił 6.324.489,33 zł.
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
Na plan 643.995,90 zł wydano 633.753,15 zł co stanowi 98,41%
wydatki bieżące – 242.275,98 zł tj. 99,00 % planu,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości
228.713,85 zł,
wydatki majątkowe – 391.477,17 zł, tj. 98,05 % planu.
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.
Na plan 998.330,00 zł wydatkowano 810.778,83 zł co stanowi 81,21 %,
wydatki bieżące – 792.661,71 zł tj. 80,87 % planu,
wydatki majątkowe – 18.117,12 zł, tj. 100,00 % planu.
Dział 500 – Handel.
Na plan 145.000,00 zł wydatkowano 100.716,77 zł co stanowi 69,46% planu,
wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.716,77 zł,
w tym: energia elektryczna, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dotyczące targowiska gminnego, monitoring szaletu miejskiego położonego na
terenie targowiska.
Dział 600 – Transport i łączność.
Na plan 2.906.924,43 zł wydano 2.198.374,90 zł co stanowi 75,63 % planu,
w tym na:
1. lokalny transport drogowy,
wydatki bieżące – 22.248,24 zł tj. 60,82 % planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.248,24 zł, w tym: usługa
publicznego transportu zbiorowego – dopłaty do przewozów autobusowych.
2. drogi gminne kwotę 2.109.339,37 zł, tj. 75,38 % planu, w tym:
wydatki bieżące – 1.611.487,53 zł tj. 94,84 % planu,
wydatki majątkowe – 497.851,84 zł tj. 45,29 % planu.
3. Pozostała działalność, wydatki majątkowe – 66.787,29 zł, tj. 92,76 % planu.
Dział 630 – Turystyka.
Na plan 5.000,00 zł wydatkowano 5.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.
Na plan 3.043.219,63 zł wydatkowano 1.852.934,58 zł co stanowi 60,89 % planu,
w tym na:
1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwotę 1.738.898,40 zł, tj. 59,87 %
planu, w tym na:
wydatki bieżące – 1.324.489,66 zł, tj. 54,08 %,
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wydatki majątkowe - 414.408,74 zł, tj. 91,04 % planu.
2. Pozostałą działalność kwotę 114.036,18 zł, tj. 82,14 % planu, w tym na:
wydatki bieżące – 47.758,01 zł, tj. 69,21 % planu,
wydatki majątkowe - 66.278,17 zł, tj. 94,91 % planu.
Dział 710 – Działalność usługowa.
Na plan 405.329,48 zł wydatkowano 126.350,33 zł co stanowi 31,17 % planu,
wydatki bieżące – 126.350,33 zł, tj. 33,25 % planu,
wydatki majątkowe - 0,00 zł.
Dział 750 – Administracja publiczna.
Na plan 8.104.764,27 zł wydatkowano 7.500.510,04 zł co stanowi 92,54 % planu.
Urzędy wojewódzkie – 115.768,61 zł tj. 100 % planu, w tym: wydatki bieżące –
115.768,61 zł.
Rady gmin – 237.818,48 zł tj. 76,59 % planu, w tym: wydatki bieżące – 237.818,48 zł.
Urzędy gmin – 6.382.406,99 zł tj. 93,82 % planu,
wydatki bieżące – 6.326.281,70 zł, wydatki majątkowe - 56.125,29 zł.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 201.424,40 zł , tj. 74,46 % planu,
w tym: wydatki bieżące – 201.424,40 zł.
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 518.811,56 zł, tj. 94,42%
planu, wydatki bieżące – 518.811,56 zł, tj. 94,42 % planu.
Pozostała działalność – 44.280,00 zł tj. 79,07 % planu, wydatki bieżące – 44.280,00zł.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa.
Na plan 102.949,00 zł wydatkowano 100.169,00 zł co stanowi 97,30 % planu.
1. Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie
2.245,00 zł, tj. 100% planu.
2. Wybory do Sejmu i Senatu – wydatkowano 45.758,00 zł, tj. 100% planu.
3. Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatkowano 52.166,00 zł, tj. 94,94%
planu.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Zaplanowane wydatki zrealizowano w 97,73 %. Na plan 1.212.991,93zł wydatkowano
1.185.486,72 zł.
Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano 10.000 zł tj. 100 % planu.
Przekazano zgodnie z podpisanymi porozumieniami:
wydatki bieżące 10.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się
policjantów Komisariatu Policji w Tarczynie realizujących zadania z zakresu
prewencji.
Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano 481.444,02 zł tj. 96,29 % planu.
Wydatki bieżące – 413.038,49 zł, tj. 95,71 % planu.
Dokonane wydatki dotyczą czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy Tarczyn i zostały poniesione na umundurowanie, sprzęt pożarniczy,
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paliwo, energię i ubezpieczenie oraz konserwację sprzętu i remonty, z tytułu wypłat
za udział przy pożarach i wypadkach.
wydatki majątkowe - 68.405,53 zł, tj. 99,73 % planu.
Straż Miejska wydatkowano 682.498,43 zł tj. 99,34 % planu,
wydatki bieżące – 682.498,43 zł, tj. 99,34 % planu.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego.
Zaplanowane wydatki zrealizowano w 88,03 %. Na plan 400.000,00 zł wydatkowano
352.104,05 zł na odsetki od zaciągniętych pożyczek i od emisji obligacji komunalnych.
Dział 758 – Różne rozliczenia.
Plan 300.000,00 zł - w tym, rezerwa ogólna na zasilenie wydatków bieżących ujętych
w budżecie oraz zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwa celowa na
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Pozostające do
dyspozycji Burmistrza Tarczyna rezerwy nie zostały rozdysponowane w całości.
Dział 801 – Oświata i wychowanie.
Zaplanowane wydatki zrealizowano w 92,89 % na plan 21.662.724,08zł
wydatkowano 20.122.438,34 zł.
Szkoły podstawowe – 13.178.628,03 zł, tj. 94,76 % planu,
wydatki bieżące – 10.882.958,57 zł , tj. 95,67 % planu,
wydatki majątkowe – 2.295.669,46 zł, tj. 90,67 % planu.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 537.539,37 zł tj. 87,12 % planu,
wydatki bieżące – 537.539,37 zł, tj. 87,12 % planu.
Przedszkola – 3.381.110,27 zł tj. 96,55 % planu,
wydatki bieżące – 3.381.110,27 zł tj. 96,55 % planu.
Inne formy wychowania przedszkolnego – 6.504,41 zł, tj. 49,39 % planu:
środki przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień na pokrycie kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Tarczyn
a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach – 3.148,00 zł,
środki przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień na pokrycie kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Tarczyn
a uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach – 3.356,41 zł.
Gimnazja – 870.591,24 zł tj. 100,00 % planu,
wydatki bieżące – 870.591,24 zł, tj. 100,00 % planu.
Dowożenie uczniów do szkół – 347.108,36 zł, tj. 81,56 % planu,
wydatki bieżące – 347.108,36 zł, tj. 81,56 % planu.
Licea Ogólnokształcące – 182.047,91 zł, tj. 97,33 % planu,
wydatki bieżące – 182.047,91 zł, tj. 97,33 % planu.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.850,00 zł tj. 32,49 % planu.
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 614.785,21 zł, tj.
82,44 % planu, wydatki bieżące – 614.785,21 zł, tj. 82,44 % planu,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59.555,94 zł, w tym
wynagrodzenia. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
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nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 711.407,17 zł,
tj. 71,27 % planu, wydatki bieżące – 711.407,17 zł, tj. 71,27 % planu.
Dział 851 – Ochrona zdrowia.
Na plan 331.699,33 zł wydano 283.011,16 zł co stanowi 85,32 % planu.
1.
Lecznictwo ambulatoryjne – 30.000,00 zł, tj. 100 % planu.
2.
Zwalczanie narkomanii – 51.796,84 zł, tj. 86,33 % planu.
3.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 195.905,32 zł, tj. 83,21 % planu.
4.
Pozostała działalność – 5.309,00 zł, tj. 84,65 % planu.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
Na plan 207.725,00 zł wydano 173.396,26 zł co stanowi 83,47 % planu.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Na plan 6.934.635,38 zł wydano 5.731.641,49 zł co stanowi 82,65 % planu.
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.028.941,25 zł tj. 77,10 % planu, w tym:
Wydatki bieżące – 1.009.441,25 zł tj. 77,77 % planu.
Wydatki majątkowe. Na plan 36.500,00 zł wydatkowano 19.500,00 zł tj. 53,42%.
2. Gospodarka odpadami – 3.163.269,60 zł, tj. 93,48 % planu.
Wydatki bieżące – 3.129.391,71 zł tj. 93,41 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76.584,25 zł, w tym wynagrodzenia,
dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.052.807,46 zł, w tym:
a) odbiór odpadów komunalnych – 3.003.173,10 zł,
b) aktualizacja miesięczna i serwis oprogramowania, zakup materiałów
niezbędnych do obsługi mieszkańców dot. zagospodarowania odpadów
komunalnych, monitoring Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Tarczynie, analiza gospodarki odpadami, badania
nieczynnego składowiska odpadów, przeglądy budowlane obiektów
PSZOK, odpisy na ZFŚS – 49.634,36 zł.
Wydatki majątkowe - Na plan 33.900,00 zł wydatkowano 33.877,89 zł tj. 99,93 %.
3. Oczyszczanie miasta i wsi – 32.203,46 zł tj. 49,54 % planu,
Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.203,46 zł
w tym: materiały na potrzeby oczyszczania miasta, wywóz nieczystości stałych,
materiały eksploatacyjne i paliwo niezbędne do samochodu wykorzystywanego na
potrzeby oczyszczania miasta i wsi, naprawa samochodu, materiały eksploatacyjne
niezbędne do kosy spalinowej, zakup pilarki.
4. Utrzymanie zieleni – 128.602,00 zł tj. 51,44 % planu,
wydatki bieżące – 128.602,00 zł, tj. 51,44 % planu,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 128.602,00 zł w tym zakup
krzewów, kwiatów i innych materiałów, zagospodarowanie terenu zieleni, remont
sprzętu i konserwacja.
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 99.966,01 zł, tj. 99,97 % planu.
Wydatki majątkowe.
Na plan 100.000,00 zł wydatkowano 99.966,01 zł tj. 99,97 %.
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6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.113.112,47 zł tj. 77,07 % planu.
Wydatki bieżące – 709.932,06 zł tj. 94,66 % planu,

energia elektryczna – 609.494,37 zł,

konserwacja i remont oświetlenia ulicznego – 99.507,00 zł,

zakup usług dot. oświetlenia ulicznego – 930,69 zł,
Wydatki majątkowe – 403.180,41 zł.
Na plan 694.235,38 zł wydatkowano 403.180,41 zł tj. 58,08 %.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Na plan 1.850.000,00 zł wykonano 1.850.000,00 zł co stanowi 100 %.
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - 1.550.000,00 zł, tj. 100 % planu.
Wydatki bieżące – dotacja podmiotowa – 1.550.000,00 zł.
2.
Biblioteki - 280.000,00 zł, tj. 100% planu.
Wydatki bieżące - dotacja podmiotowa – 280.000 zł.
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20.000,00 zł, tj. 100% planu.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.
Na plan 898.500,00 zł wydano 820.245,49 zł co stanowi 91,29 % planu
1.
Obiekty sportowe – 658.861,49 zł, tj. 91,89 % planu.
2.
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 161.384,00 zł, tj. 88,92 % planu.
W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. nie wystąpiły zobowiązania
wymagalne. Zobowiązania bieżące w wysokości ogółem 1.907.792,15 zł dotyczyły
w szczególności dodatkowego wynagrodzenia rocznego, bieżących konserwacji,
energii elektrycznej, rozmów telefonicznych i innych usług.
Na dzień 31 grudnia 2019r stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji wynoszą 11.236.000,00 zł, w tym:
- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 11.120.000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 116.000,00 zł.
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IV.

Planowanie strategiczne i inwestycje.
WYDATKI INWESTYCYJNE /MAJĄTKOWE GMINY
TARCZYN.
2017

2018

2019

14107966,61
11982337,19

4936661,41

2017

2018

2019

Na terenie Gminy Tarczyn obowiązuje 44 miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, pokrywające łącznie obszar 11 339 ha, co stanowi 99% powierzchni
całkowitej gminy.
Wychodząc jednak naprzeciw potrzebom mieszkańców i inwestorów
uchwalane są nowe plany i zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Gminy Tarczyn
na lata 2017-2025 podejmowane są systematycznie działania mające na celu dalsze
wspieranie zrównoważonego rozwoju, zapewniającego poprawę warunków życia
mieszkańców, wzrost zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości.
W wyniku tego, w zakresie Planowania Przestrzennego w roku 2019:
- uchwalono 7 nowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1. MPZP dla części miasta Tarczyn, dla obszaru ograniczonego ulicami: Błońską,
Warszawską, al. Krakowską oraz granicą obrębu Tarczyna - uchwała
Nr V/41/19.
2. MPZP dla działek nr ew. 81, 71/1 obręb Stefanówka oraz dla działki nr ew. 315
obręb Rembertów - uchwała Nr V/38/19.
3. MPZP dla działki nr ew. 1/17, obręb Marianka - uchwała Nr V/39/19.
4. MPZP dla działki nr ew. 193, obręb Marylka - uchwała Nr V/40/19.
5. MPZP dla części obrębu Świętochów gmina Tarczyn - uchwała Nr VII/64/19.
6. MPZP dla działki nr ew. 227 obręb Jeziorzany - uchwała Nr IX/76/19.
7. MPZP dla części obrębu Nowe Racibory przy ulicy Granicznej - uchwała
Nr IX/77/19.
- podjęto 6 uchwał o przystąpieniu do sporządzania nowych planów zagospodarowania
przestrzennego:
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1. Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr ew. 19/1, obręb Many
2. Uchwała Nr IX/78/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu Tarczyn, rejon
ul. Bronisława Reszki i ul. Pocztowej.
3. Uchwała Nr XII/107/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu Tarczyn, teren przy ulicy Władysława Gawarskiego.
4. Uchwała Nr XII/108/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu Kotorydz.
5. Uchwała Nr XV/125/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 października
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Many i części obrębu Borowiec.
6. Uchwała Nr XVII/133/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 listopada
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Ruda.
W zakresie bieżącej obsługi Interesantów wydano:
- 620 wypisów i wyrysów z mpzp i zaświadczeń o przeznaczeniu terenu,
- 257 zaświadczeń o rewitalizacji,
- 47 innych pism dotyczących przeznaczenia terenu,
- 32 postanowień opiniujących zgodność wnioskowanego podziału nieruchomości
z ustaleniami planu miejscowego,
udzielano informacji dotyczących:
- obowiązującego przeznaczenia działek w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego,
- możliwości dotyczących zagospodarowania poszczególnych działek,
- procedur zmiany przeznaczenia terenu,
- etapów procesu sporządzania nowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Zamówienia Publiczne.
W roku 2019 odbyło się 14 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
w tym 9 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego i 5 postępowań w trybie
zamówień z wolnej ręki. Ze względu na podział wg rodzaju zamówienia było
9 postępowań na roboty budowlane, 3 postępowania na usługi i 2 postępowania na
dostawy.

Inwestycje.
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Gminy Tarczyn na lata 2017-2025,
w roku 2019 podejmowano szereg działań zmierzających do poprawy standardu
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życia mieszkańców i wpływających korzystnie na podniesienie atrakcyjności terenów
pod inwestycje mieszkaniowe, rekreacyjne i gospodarcze realizując przedsięwzięcia
w zakresie poprawy stanu sieci drogowej, uzupełnianie infrastruktury kanalizacyjnej
i realizując zadania związane z dalszą rozbudową szkół i rozwojem terenów
rekreacyjnych na terenie Gminy wydatkując prawie 5 mln zł.
W dziale 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
Na plan roczny w wysokości 399.282,05 zł wykonano 391.477,17 zł tj. 98,05
% w tym na:
1. „Projekt rozbudowy kanalizacji w m. Wola Przypkowska, Grzędy” – Projekt
realizowany jest przez ,,Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ja-Gra Jacek Ziomek.
Z uwagi na duży zakres zadania, inwestycja wymagała uzgodnienia przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie poprzez wydanie decyzji
środowiskowej, zadanie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasły
z upływem roku budżetowego 2019.
Plan: 89.021,25 zł
Wykonanie: 89.021,25 zł.
2. „Projekt rozbudowy kanalizacji w m. Przypki” – projekt wykonywany jest
przez ,,Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ja-Gra Jacek Ziomek. Z uwagi na duży zakres
zadania, inwestycja wymagała uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie poprzez wydanie decyzji środowiskowej, zadanie jest
realizowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
2019.
Plan: 46.720,80 zł
Wykonanie: 46.720,80 zł.
3. „Przebudowa ul. Dębowej w Pawłowicach”.
W ramach inwestycji firma FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp. k. wykonała nakładkę
asfaltowa na długości ok. 380 m. Koszt inwestycji 243 540zł, z czego gmina uzyskała
dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego
w wysokości 121 700zł. Protokół odbioru końcowego podpisano 30.08.2019r.
Plan: 243.540,00 zł
Wykonanie: 243.540,00 zł.
4. „Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Janówek” – z uwagi na brak możliwości
uzyskania dofinansowania na to zadanie ze środków zewnętrznych procedura
przetargowa i realizacja zadania została odsunięta na lata przyszłe.
Zadanie nie zostało wykonane.
Plan: 5.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł.
5. „Projekt budowy sieci wodociągowej Suchodół-Nosy”.
Firma GADOM Łukasz Gadomski opracowała dokumentację projektową
budowy połączenia wodociągu w miejscowościach Suchodół i Nosy (odcinek ok.
1100m). Odbiór dokumentacji nastąpił 18 grudnia 2019r. Gmina uzyskała pozwolenie
na budowę tej sieci wodociągowej, wykonanie robót budowlanych nastąpi w 2020r.
Plan: 15.000,00 zł
Wykonanie: 12.195,12 zł.
W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.
Na plan w wysokości 18.118,00 zł wydatkowano 18.117,12 zł tj. 100 % planu.
„Zakup urządzeń wodociągowych” – na mocy zawartych porozumień
z prywatnymi inwestorami gmina odkupiły wykonane fragmenty sieci
wodociągowej.
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Plan: 18.118,00 zł

Wykonanie: 18.117,12 zł.

W dziale 600 Transport i łączność.
Na plan w wysokości 1.170.234,09 zł wydatkowano 564.639,13 zł tj. 48,25 %
planu.
1. „Projekt przebudowy ul. Leśnej w m. Jeziorzany”.
Gmina Tarczyn oczekuje na uzgodnienia projektu z PKP i Starostwem
Powiatowym w Piasecznie. Prace projektowe zostaną zakończone w ramach
wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019.
Plan: 17.500,00 zł
Wykonanie: 17.500,00 zł.
2. „Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg” - wypłaty odszkodowań za grunty
wydzielone pod poszerzenia dróg gminnych.
Plan: 750.000,00 zł
Wykonanie: 238.376,84 zł.
3. „Odszkodowanie dot. poszerzenia dróg gminnych w m. Tarczyn” - wypłaty
odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenia dróg gminnych.
Plan: 100.000,00 zł
Wykonanie: 100.000,00 zł.
4. „Modernizacja wiaty przystankowej w sołectwie Wola Przypkowska”.
Firma Handlowo-Usługowa Joanna Ambroziak wykonała nawierzchnię
z kostki brukowej pod planowaną wiatę. Wiatę przystankową dostarczyła
i zamontowała Budotechnika Sp. z o.o. Protokół odbioru końcowego podpisano
w dniu 19 sierpnia 2019r.
Inwestycja była dofinansowana przy pomocy środków z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2019” – zdanie pn. „Modernizacja wiaty przystankowej
w Sołectwie Wola Przypkowska”.
Plan: 20.000,00 zł
Wykonanie: 20.000,00 zł.
5. „Dostawa i montaż przystanków w m. Józefowice”.
Firma Handlowo-Usługowa Joanna Ambroziak wykonała przepust
i nawierzchnię pod planowaną wiatą. Wiatę przystankową dostarczyła i zamontowała
Budotechnika Sp. z o.o. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 19.06.2019r.
Plan: 21.000,00 zł
Wykonanie: 19.272,19 zł.
6. „Budowa drogi w ciągu ul. Wiaduktowej (fundusz sołecki sołectwa
Jeziorzany)”.
Inwestycja nie została wykonana z uwagi na niezakończenie projektu
technicznego budowy tej drogi.
Plan: 14.552,60 zł
Wykonanie: 0,00 zł.
7. „Wkład własny sołectwa na poszerzenie i modernizację nawierzchni
asfaltowej w celu wyznaczenia ciągu rowerowo-pieszego (fundusz sołecki sołectwa
Kopana)”.
Gmina zrezygnowała z realizacji tego zadania z powodu kolizji z realizowaną
na terenie tego sołectwa budową drogi ekspresowej.
Plan: 35.206,49 zł
Wykonanie: 0,00 zł.
8. „Projekt rozbudowy ul. Kubusia Puchatka w Borowcu” –– projekt
realizowany przez Pracownie Projektową Witold Olasik. Zadanie wymaga wydania
decyzji środowiskowej przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
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w Warszawie. Prace projektowe zostaną zakończone w ramach wydatków, które nie
wygasły z upływem roku budżetowego 2019.
Plan: 47.355,00 zł
Wykonanie: 47.355,00 zł.
9. „Projekt i budowa łącznika między ul. Niezapominajki i Gawarskiego
w Tarczynie”
Biuro Projektowe Marcin Płużyński opracowało dokumentację projektową
budowy łącznika między ul. Niezapominajki i ul. Gawarskiego w Tarczynie.
Zezwolenie na realizację tej inwestycji drogowej ( tzw. zrid ) zostało wydane przez
Starostę Piaseczyńskiego. Budowa tej drogi przewidziana jest do wykonania w 2020r.
Plan: 3.600,00 zł
Wykonanie: 3.600,00 zł.
10.
„Projekt rozbudowy ul. Długiej w Tarczynie” – w ramach realizacji tej
inwestycji wykonywany był również projekt usunięcia kolizji przez Biuro ProjektowoWykonawcze ENSEL zaprojektowanej drogi z istniejącą linią energetyczną SN
(średniego napięcia). Zgodnie z zawartą umową projekt został przekazany do
realizacji Zakładowi Energetycznemu Konstancin-Jeziorna.
Plan: 30.750,00 zł
Wykonanie: 4.920,00 zł.
11.
„Projekt i przebudowa ul. Złotopolskich w m. Many i Borowiec” –
projekt realizowany przez Pracownie Projektową Witold Olasik. Zadanie wymaga
wydania decyzji środowiskowej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie. Prace projektowe zostaną zakończone w ramach wydatków, które nie
wygasły z upływem roku budżetowego 2019.
Plan: 100.270,00 zł
Wykonanie: 60.270,00 zł.
12.
„Dostawa i montaż wiat przystankowych” Firma Budotechnika Sp. z o.o. dostarczyła i zamontowała dwie wiaty
przystankowe w miejscowości Prace Duże przy drodze wojewódzkiej. Protokół
odbioru został podpisany w dniu 21 stycznia 2020r.
Plan: 30.000,00 zł
Wykonanie: 27.515,10 zł.
W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Na plan 525.015,81 zł wydatkowano 480.686,91 zł, tj. 91,56 % planu.
1. „Wykup gruntów” – Gmina skorzystała z prawa pierwokupu i zakupiła
nieruchomości gruntowe niezabudowane.
Plan: 338.840,00 zł
Wykonanie: 306.168,74 zł.
2. „Projekt budynku komunalnego przy ul. Stępkowskiego w Tarczynie” –
zrealizowany przez ABC Studio Architektoniczne Paweł Lebiedziński, został złożony
w Starostwie Powiatowym w Piasecznie celem wydanie niezbędnego pozwolenia na
budowę tego budynku.
Plan: 14.760,00 zł
Wykonanie: 14.760,00 zł.
3. „Projekt kamienicy w Tarczynie” - zrealizowany przez ABC Studio
Architektoniczne Paweł Lebiedziński, został złożony w Starostwie Powiatowym
w Piasecznie celem wydanie niezbędnego pozwolenia na budowę tego budynku.
Plan: 101.580,00 zł
Wykonanie: 93.480,00 zł.
4. „Zakup sprzętu treningowego z montażem na placu zabaw w Werdunie
(fundusz sołecki sołectwa Bystrzanów)” - Firma Handlowo-Usługowa Joanna
Ambroziak zamontowała 2 podwójne urządzenia siłowe na placu zabaw w Werdunie.
Protokół odbioru został podpisany w dniu 12 sierpnia 2019r.
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Plan: 13.422,74 zł
Wykonanie: 13.422,74 zł.
5. „Zakup kosiarki i pawilonu rozkładanego (fundusz sołecki sołectwa
Werdun)”. Zakupiono kosiarkę samojezdną i pawilon rozkładany o wymiarach
4mx8m.
Plan: 12.338,07 zł
Wykonanie: 11.363,00 zł.
6. „Zakup urządzenia linowego dla dzieci w sołectwie Kotorydz”.
Firma Handlowo-Usługowa Joanna Ambroziak dostarczyła i zamontowała
urządzenie linowe o wysokości 4m. Piramida zlokalizowana jest przy budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorydzu. Protokół odbioru został podpisany w dniu
18 września 2019r.
Inwestycja była dofinansowana przy pomocy środków z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2019, zadanie Doposażenie placu zabaw w urządzenie linowe
w sołectwie Kotorydz.
Plan: 20.000,00 zł
Wykonanie: 20.000,00 zł.
7. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie
Tarczyn nowych terenów zielonych służących wypoczynkowi i integracji społecznej”.
Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.5 oś
priorytetowa II.
Plan: 24.075,00 zł
Wykonanie: 21.492,43 zł.
W dziale 710 Działalność usługowa.
Na plan 25.329,48 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0 % planu.
Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych
w 2019r.
Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne
partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego
w zakresie e-administracji i geoinformacji – (Projekt ASI)” przekazana zgodnie z
zawarta umową. Przekazana dotacja do Urzędu Wojewódzkiego została
niewykorzystana w 2019 roku i zwrócona na rachunek bankowy Gminy Tarczyn
zgodnie z terminem zawartym w umowie.
Plan: 25.329,48 zł
Wykonanie: 0,00 zł.
W dziale 750 Administracja publiczna.
Na plan w wysokości 100.000,00 zł wydatkowano 56.125,29 zł tj. 56,13 %
planu.
„Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i
Miejskiego w Tarczynie” – zakupiono zestaw
wielofunkcyjne, drukarki oraz macierz Qnap wraz z
Miejskiego w Tarczynie.
Plan: 100.000,00 zł

oprogramowania do Urzędu
komputerowy, urządzenie
licencją na potrzeby Urzędu
Wykonanie: 56.125,29 zł.
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W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Na plan w wysokości 79.440,93 zł wydatkowano 79.266,43 zł, tj. 99,78 %
planu
1. „Modernizacja kotłowni w OSP Prace Małe (fundusz sołecki sołectwa Ruda)”
Firma INSTAL-TRANS dostarczyła i zamontowała piec na pellet w kotłowni
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pracach Małych. Odbiór nastąpił w dniu
30.10.2019r.
Plan: 21.015,40 zł
Wykonanie: 20.980,00 zł.
2. „Zakup specjalistycznego sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego
dla OSP Kotorydz (fundusz sołecki sołectwa Grzędy)”
Ze wspólnych środków funduszu sołeckiego sołectw: Kotorydz, Grzędy
i Przypki zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kotorydzu. Protokół odbioru został podpisany w dniu 29.10.2019r.
Plan: 21.286,56 zł
Wykonanie: 21.286,56 zł.
3. „Zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Kotorydz
(fundusz sołecki sołectwa Kotorydz)”.
Ze wspólnych środków funduszu sołeckiego sołectw: Kotorydz, Grzędy
i Przypki zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kotorydzu. Protokół odbioru został podpisany w dniu 29.10.2019r.
Plan: 23.638,97 zł
Wykonanie: 23.638,97 zł.
4. „Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Kotorydz (fundusz sołecki
sołectwa Przypki)”.
Ze wspólnych środków funduszu sołeckiego sołectw: Kotorydz, Grzędy
i Przypki zakupiono od firmy Delta-Service zestaw sprzętu ratownictwa drogowego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorydzu. Protokół odbioru został podpisany
w dniu 29.10.2019r.
Plan: 2.500,00 zł
Wykonanie: 2.500,00 zł.
5. „Monitoring wizyjny miasta”.
Firma ARTEXIM zamontowała kamery przy ul. Warszawskiej w Tarczynie
i podłączyła je do systemu monitoringu miejskiego. Odbiór nastąpił w dniu 13 lutego
2019r.
Plan: 11.000,00 zł
Wykonanie: 10.860,90 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie.
Na plan w wysokości 2.627.433,59 zł wydatkowano kwotę 2.368.049,46 zł,
tj. 90,13% planu.
1. „Doposażenie placu zabaw w urządzenie linowe w sołectwie Kopana”
Firma Handlowo-Usługowa Joanna Ambroziak dostarczyła i zamontowała
urządzenie linowe o wysokości 4m. Piramida zlokalizowana jest na terenie szkoły
podstawowe w Pamiatce, sołectwo Kopana. Protokół odbioru został podpisany
w dniu 18 września 2019r.
Inwestycja była dofinansowana przy pomocy środków z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
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Sołectw MAZOWSZE 2019, zadanie Doposażenie placu zabaw w urządzenie linowe
w sołectwie Kopana
Plan: 20.000,00 zł
Wykonanie: 20.000,00 zł.
2. „Budowa oświetlenia na boiskach znajdujących się przy Szkole
Podstawowej w sołectwie Suchostruga”.
Firma ENERGO-SPEC Sebastian Jachymski zamontowała LED-owe oprawy na
masztach oświetlających boiska przy Szkole Podstawowej w Suchostrudze. Odbiór
robót nastąpił 30 września 2019r.
Inwestycja była dofinansowana przy pomocy środków z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2019, zadanie „Budowa oświetlenia na boiskach znajdujących
się przy Szkole Podstawowej w sołectwie Suchostruga”
Plan: 54.000,00 zł
Wykonanie: 53.163,98 zł.
3. „Wykonanie zabezpieczenia mienia w Szkole Podstawowej w Pamiątce”.
Firma AGAT SECURRITY wykonała zabezpieczenie mienia szkoły. Ostateczne
prace odebrano 21 sierpnia 2019r.
Plan: 25.000,00 zł
Wykonanie: 16.725,85 zł.
4. „Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie”.
Zakończono roboty związane z rozbudową i przebudową Szkoły Podstawowej
w Tarczynie przy ul. J. Stępkowskiego budynki główne ( wykonawca firma ZAB-BUD,
protokół odbioru końcowego 31.01.2019r. )jak również kolejne prace prowadzone
na ,,starej” sali gimnastycznej. Roboty wykonywane na sali gimnastycznej zostały
odebrane w dniu 31 lipca 2019r. Nadzór inwestorski prowadził p. Mirosław Satalecki.
Aranżacją wnętrza sali zajmowała się p. Bożena Kocój.
Firma „ABC Studio Architektoniczne” Paweł Lebiedziński wykonała
dokumentację techniczną gabinetu stomatologicznego wraz zapleczem oraz
gabinetu lekarskiego w budynku Szkoły Podstawowej w Tarczynie, na podstawie
której dostosowano pomieszczenia szkolne pod projektowane gabinety.
Zakupiono 55 szt. osłon okiennych do sal w budynku Szkoły.
Plan: 2.421.000,00 zł
Wykonanie: 2.195.779,63 zł.
5. „Projekt i przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tarczynie”.
Zlecono wykonanie projektu przebudowy placu zabaw firmie Twins Project
Adam Zientała z Nowej Woli. Przebudowa zostanie wykonana w 2020r.
Plan: 6.000,00 zł
Wykonanie: 6.000,00 zł.
6. „Projekt i przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pamiątce”
Zlecono wykonanie projektu przebudowy placu zabaw firmie Twins Project
Adam Zientała z Nowej Woli. Przebudowa zostanie wykonana w 2020r.
Plan: 6.000,00 zł
Wykonanie: 4.000,00 zł.
7. „Projekt i budowa Otwartej Strefy Aktywności w Pracach Małych”.
Firma TWINS PROJECT Adam Zientała opracowała dokumentację projektową
budowy Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej w Pracach Małych.
Roboty wykonała Firma Handlowo-Usługowa Joanna Ambroziak.
Zamontowano 3 podwójne urządzenia siłowni zewnętrznej, zestaw do gry w szachy,
zestaw do gry w kółko i krzyżyk, ławki i koszt na śmieci. Odbiór nastąpił 8 października
2019r.
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Inwestycja była dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Plan: 76.000,00 zł
Wykonanie: 72.380,00 zł.
8. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Pracach Małych (siłownia zewnętrzna
dla dorosłych, boisko sztuczne i plac zabaw dla dzieci) (fundusz sołecki sołectwa Prace
Małe)”
- z uwagi na możliwość dofinansowania tego zadania ze środków
zewnętrznych prace będą wykonywane w 2020r.
Plan: 19.433,59 zł
Wykonanie: 0,00 zł.
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Na plan w wysokości 944.635,38 zł wydatkowano 587.274,31 zł, tj. 62,17 %
planu w tym na:
1. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Oszkiela”. Zadanie nie zostało
wykonane z uwagi na brak środków finansowych na realizację całego zadania.
Plan: 10.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł.
2. „Projekt kanalizacji w obrębie ul. Ogrodowej w Tarczynie”.
Pan Jan Galbarczyk opracował dokumentację projektową budowy kanalizacji
sanitarnej w obrębie ul. Ogrodowej w Tarczynie. Odbiór prac projektowych nastąpił
w dniu 17 grudnia 2019r.
Plan: 20.000,00 zł
Wykonanie: 19.500,00 zł.
3. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego”.
Zlecono opracowanie projektu oświetlenia ul. Reszki i ul. Pocztowej
w Tarczynie. Dokumentacja będzie gotowa w 2020r.
Firma ENERGO-SPEC Sebastian Jachymski zamontowała oprawy
oświetleniowe LED w na ul. Akacjowej w Raciborach.
Konsorcjum firm: MR Makowski Sp. j. i LARKBUD Sp. z o.o. wykonała
oświetlenie uliczne w miejscowościach Jeżewice (ul. Wspólna - 4 oprawy LED) ,
Korzeniówka (ul. Bażanta - 5 opraw LED), Nosy (ul. Ogrodowa i ul. Piaskowa - 4
oprawy LED), Prace Duże (ul. Głowna, ul. Żytnia i ul. Prosta – łącznie 10 opraw LED),
Przypki (ul. Leśna – 7 opraw LED), Stefanówka (ul. Piaskowa – 9 opraw LED) i Ruda
(ul. Krótka – 2 oprawy LED). Środki na to oświetlenie pochodziły częściowo z funduszu
sołeckiego wymienionych wyżej Sołectw. Odbiór prac nastąpił w dniu 16 grudnia
2019r. Nadzór inwestorski prowadził p. Krzysztof Bruczyński.
Plan: 390.703,50 zł
Wykonanie: 183.640,84 zł.
4. „Montaż rur osłonowych pod przyszłą gminną kanalizację sanitarną
w ciągu budowanej drogi ekspresowej S7”.
Inwestycja związana z budową drogi ekspresowej przez teren naszej Gminy
przez GDDKiA w Warszawie. W związku z oczekiwaniem na wydanie zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej odcinka B drogi ekspresowej S7, wykonanie inwestycji
zostało przełożone na 2020r.
Plan: 6.500,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł.
5. „Monitoring PSZOK” - Firma Artexim&Elektronik zamontowała 15 kamer
dzień-noc wraz z elementami towarzyszącymi na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. Tym samym monitoring PSZOK został dostosowany do
wymogów znowelizowanej ustawy o odpadach. Odbiór nastąpił 19 grudnia 2019r.
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Plan: 33.900,00 zł
Wykonanie: 33.877,89 zł.
6. „Gmina Tarczyn – zdrowy oddech”
Studio OD Olga Dawidczyk wykonała nasadzenia roślinne na terenie
kompleksu rekreacyjno-sportowego w Drozdach.
Zadanie było finansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony
Powietrza MAZOWSZE 2019” – zdanie pn. „Gmina Tarczyn – zdrowy oddech”.
Plan: 100.000,00 zł
Wykonanie: 99.966,01 zł.
7. „Projekt oświetlenia ul. Kubusia Puchatka w Borowcu (fundusz sołecki
sołectwa Borowiec). Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na niezakończone prace
projektowe tej drogi.
Plan: 11.208,21 zł
Wykonanie: 0,00 zł.
8. „Założenie skrzynki do oświetlenia ulicznego, montaż słupa i lampy
(ul. Górna 25) (fundusz sołecki sołectwa Gąski)”.
Zadanie nie zostało wykonane.
Plan: 11.976,52 zł
Wykonanie: 0,00 zł.
9. „Realizacja projektu oświetlenia ul. Słonecznej i Modrzewiowej we wsi
Janówek; postawienie 1 lampy przy ul. Olchowej (fundusz sołecki sołectwa Janówek)”.
Firma ENERGO-SPEC Sebastian Jachymski zamontowała oprawę
oświetleniową LED na ul. Olchowej w Janówku.
Konsorcjum firm: MR Makowski Sp. j. i LARKBUD Sp. z o.o. zamontowało 2
oprawy LED na ul. Modrzewiowej w Janówku. Nadzór inwestorski sprawował p.
Krzysztof Bruczyński. Odbiór nastąpił 16 grudnia 2019r.
Plan: 27.568,58 zł
Wykonanie: 19.498,26 zł.
10. „Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej (fundusz sołecki sołectwa
Jeżewice)”.
Konsorcjum firm: MR Makowski Sp. j. i LARKBUD Sp. z o.o. zamontowało 4
oprawy LED na ul. Wspólnej w Jeżewicach. Nadzór inwestorski sprawował p.
Krzysztof Bruczyński. Odbiór nastąpił w dniu 16 grudnia 2019r.
Plan: 17.806,59 zł
Wykonanie: 17.806,59 zł.
11. „Dalsza realizacja oświetlenia drogowego – ul. Słoneczna, ul. Warszawska
(fundusz sołecki sołectwa Komorniki)”.
Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na prowadzone na terenie tego
sołectwa prace związane z budową drogi ekspresowej S7.
Plan: 22.823,17 zł
Wykonanie: 0,00 zł.
12. „Wymiana skrzynki oświetlenia ulicznego na ul. Długiej, wymiana kabla
oświetlenia ulicznego na izolowany od kapliczki do SON 250mb, wymiana kabla
oświetlenia ulicznego na izolowany od SON do ul. Długiej 350mb, uzupełnienie
oświetlenia ulicznego w zakresie zakupu i montażu lamp na istniejącej linii
oświetlenia ulicznego przy ul. Długiej 43 i przy ul. Północnej (fundusz sołecki
sołectwa Kolonia Wola Przypkowska)”.
Firma ENERGO-SPEC Sebastian Jachymki zamontowała skrzynkę oświetlenia
ulicznego i nowy przewód izolowany. Odbiór nastąpił 29 listopada 2019r.
Plan: 12.000,00 zł
Wykonanie: 12.000,00 zł.
13. „Ulepszenie oświetlenia na ul. Katowickiej – wymiana lamp (fundusz
sołecki sołectwa Księżak)”.
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Firma ENERGO-SPEC Sebastian Jachymski wymieniła istniejące oświetlenie
uliczne na oprawy LED (6 szt.) przy ul. Katowickiej w Księżaku. Odbiór nastąpił 19 lipca
2019r.
Plan: 11.569,77 zł
Wykonanie: 6.268,08 zł.
14. „Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Mariance (fundusz sołecki sołectwa
Marianka)”.
Konsorcjum firm: MR Makowski Sp. j. i LARKBUD Sp. z o.o. zamontowało 3
oprawy LED na ul. Ogrodowej w Mariance. Odbiór nastąpił w dniu 16 grudnia 2019r.
Nadzór inwestorski prowadził p. Krzysztof Bruczyński.
Plan: 19.162,43 zł
Wykonanie: 19.162,43 zł.
15. „Realizacja projektu oświetlenia ul. Bażanta w Korzeniówce (fundusz
sołecki sołectwa Marylka-Korzeniówka)”.
Konsorcjum firm: MR Makowski Sp. j. i LARKBUD Sp. z o.o. zamontowało 5
opraw LED na ul. Bażanta w Korzeniówce. Odbiór nastąpił w dniu 16 grudnia 2019r.
Nadzór inwestorski prowadził p. Krzysztof Bruczyński.
Plan: 22.371,23 zł
Wykonanie: 22.371,23 zł.
16. „Realizacja projektu oświetlenia na części ul. Ogrodowej oraz ul.
Piaskowej w m. Nosy (fundusz sołecki sołectwa Nosy)”.
Konsorcjum firm: MR Makowski Sp. j. i LARKBUD Sp. z o.o. zamontowało 4
oprawy LED na ul. Ogrodowej i Piaskowej w Nosach. Odbiór nastąpił w dniu 16
grudnia 2019r. Nadzór inwestorski prowadził p. Krzysztof Bruczyński.
Plan: 12.383,27 zł
Wykonanie: 12.383,27 zł.
17. „Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w Pracach Dużych
(fundusz sołecki sołectwa Prace Duże)”.
Konsorcjum firm: MR Makowski Sp. j. i LARKBUD Sp. z o.o. zamontowało
łącznie 10 opraw LED na ul. Głównej, ul. Żytniej i ul. Prostej w Pracach Dużych. Odbiór
nastąpił w dniu 16 grudnia 2019r. Nadzór inwestorski prowadził p. Krzysztof
Bruczyński.
Plan: 22.692,72 zł
Wykonanie: 22.692,72 zł.
18. „Zainstalowanie 1 lampy ulicznej przy ul. Postępu 17 (fundusz sołecki
sołectwa Przypki)” - Zadanie nie zostało wykonane.
Plan: 1.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł.
19. „Budowa oświetlenia przy ul. Leśnej w Przypkach (fundusz sołecki
sołectwa Przypki)”.
Konsorcjum firm: MR Makowski Sp. j. i LARKBUD Sp. z o.o. zamontowało 7
opraw LED na ul. Leśnej w Przypkach. Odbiór nastąpił w dniu 16 grudnia 2019r.
Nadzór inwestorski prowadził p. Krzysztof Bruczyński.
Plan: 13.617,00 zł
Wykonanie: 13.617,00 zł.
20. „Uzupełnienie
oświetlenia
na
skrzyżowaniu
ul.
Postępu
i ul. Nadarzyńskiej w Przypkach (fundusz sołecki sołectwa Przypki)”
Firma ENERGO-SPEC Sebastian Jachymski zamontowała oprawę solarną na
skrzyżowaniu ul. Postępu u ul. Nadarzyńskiej w Przypkach. Odbiór nastąpił 19 lipca
2019r.
Plan: 800,00 zł
Wykonanie: 800,00 zł.
21. „Zamontowanie lamp przy ul. Słonecznej (2szt.) i ul. Głównej
w Raciborach (fundusz sołecki sołectwa Racibory)”.
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Firma ENERGO-SPEC Sebastian Jachymski zamontowała po 1 oprawie LEN
w m-ści Racibory na skrzyżowaniu ul. Wierzbowa/Słoneczna (1 szt.), na ul. Głównej
(1 szt.), na ul. Słonecznej (1 szt.),Odbiór nastąpił 19 lipca 2019r.
Plan: 5.000,00 zł
Wykonanie: 3.146,28 zł.
22. „Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego odcinka ul. Głównej i ul.
Górnej, oraz opracowanie koncepcji i realizacja oświetlenia ulic Akacjowej i Krótkiej
w ramach posiadanych środków (fundusz sołecki sołectwa Rembertów)”.
Konsorcjum firm: MR Makowski Sp. j. i LARKBUD Sp. z o.o. zamontowało
3 oprawy LED na ul. Głównej w Rembertowie. Odbiór nastąpił w dniu 16 grudnia
2019r. Nadzór inwestorski prowadził p. Krzysztof Bruczyński.
Plan: 20.789,42 zł
Wykonanie: 16.912,50 zł.
23. „Budowa oświetlenia na ul. Piaskowej (asfaltowej) (fundusz sołecki
sołectwa Stefanówka)”.
Konsorcjum firm: MR Makowski Sp. j. i LARKBUD Sp. z o.o. zamontowało 9
opraw LED na ul. Piaskowej w Stefanówce. Odbiór nastąpił w dniu 16 grudnia 2019r.
Nadzór inwestorski prowadził p. Krzysztof Bruczyński.
Plan: 11.230,51 zł
Wykonanie: 11.230,51 zł.
24. „Realizacja oświetlenia ul. 3 Maja w Suchodole (fundusz sołecki sołectwa
Suchodół)”.
Konsorcjum firm: MR Makowski Sp. j. i LARKBUD Sp. z o.o. zamontowało 9
opraw LED na ul. 3-go Maja w Suchodole. Odbiór nastąpił w dniu 16 grudnia 2019r.
Nadzór inwestorski prowadził p. Krzysztof Bruczyński.
Plan: 22.235,64 zł
Wykonanie: 22.235,64 zł.
25. „Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Kopernika i ul. Wiosennej (fundusz
sołecki sołectwa Świętochów)”.
Firma ENERGO-SPEC Sebastian Jachymski zamontowała 2 oprawy LED na ul.
Kopernika w Świętochowie. Odbiór nastąpił 29 listopada 2019r.
Plan: 12.269,98 zł
Wykonanie: 12.108,12 zł.
26. „Uzupełnienie światła ulicznego (lamp) na każdym słupie energii
elektrycznej w Woli Przypkowskiej na ul. Pięknej i na ul. Kresowej (fundusz sołecki
sołectwa Wola Przypkowska)”.
Firma ENERGO-SPEC Sebastian Jachymski zamontowała 2 oprawy LED na ul.
Kresowej w Woli Przypkowskiej. Odbiór nastąpił 12 grudnia 2019r.
Plan: 19.026,84 zł
Wykonanie: 5.209,42 zł.
27. „Oświetlenie (dołożenie lamp przy ul. Centralnej (2szt.) i ul. Słonecznej
(1szt.) (fundusz sołecki sołectwa Wylezin)”.
Firma ENERGO-SPEC Sebastian Jachymski zamontowała 2 oprawy LED na ul.
Centralnej w Wylezinie. Odbiór nastąpił 22 sierpnia 2019r.
Plan: 6.000,00 zł
Wykonanie: 2.097,52 zł
28. „Zbiornik retencyjny” – został opracowany raport oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko. Raport ten przedłożono w siedzibie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie celem uzyskania niezbędnych
uzgodnień. Dalsze prace projektowe możliwe są po uzyskaniu z RDOŚ decyzji
środowiskowej.
Plan: 80.000,00 zł
Wykonanie: 30.750,00 zł.
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W dziale 926 Kultura fizyczna i sport.
Na plan w wysokości 435.000,00 zł wydatkowano kwotę 391.025,59 zł, tj.
89,89 % planu
„Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego”.
Zakończono prace związane z wykonaniem drenaży odwadniających ten
teren oraz z budową górki saneczkowej.
W dniu 18 marca 2019 roku w wyniku przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano
umowę z firmą TWINS PROJECT Adam Zientała z Nowej Woli na budowę tężni
solankowej, prace zostały zakończone i odebrane 9 lipca 2019r.
Firma TWINS PROJECT Adam Zientała opracowała dokumentacje budowy
piramidy linowej - piramida zostanie zamontowana w 2020r.
Wykonano przejazd i przejścia wraz z przepustami na szlaku rzeki Jeziorki.
Firma BOOMS Sp. z o.o. zakończyła prace przekazała gminie w dniu 30 października
2019r.
Plan: 435.000,00 zł
Wykonanie: 391.025,59 zł.
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V.

Oświata Gminy Tarczyn 2019.

Priorytetem dla samorządu Gminy Tarczyn jest tworzenie wysokiego
standardu edukacji poprzez dbałość o wszechstronny rozwój ucznia, kształtowanie
sieci placówek i dostosowane jej do przemian demograficznych, wspieranie rodziny
wielodzietnej, zwiększanie jej szans rozwojowych, zapewnienie dostępu do opieki i
edukacji przedszkolnej, technologii informatycznych, utrzymanie tempa
modernizacji budynków oświatowych, utrzymywanie wysokich wyników egzaminów
zewnętrznych w tym przede wszystkim konkursów kuratoryjnych.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe określa zadania
samorządów w sferze działań edukacyjnych. Zadaniem gminy jest zapewnienie
kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki
społecznej. Organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu
prowadzącego szkołę należy:
1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych
w tym zakresie,
3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub
placówki,
4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny
do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczoprofilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania zadań
statutowych.
Stan organizacji.
Gmina Tarczyn – jako jednostka samorządu terytorialnego - była organem
prowadzącym do 31 sierpnia 2019 r. dla: jednego przedszkola, trzech samodzielnych
szkół podstawowych, w tym jednej z oddziałami dotychczasowego gimnazjum
i jednego zespołu szkół (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące),
a od 1 września 2019 r. w związku z likwidacją gimnazjów jest organem prowadzącym
dla jednego przedszkola, trzech szkół podstawowych i jednego zespołu (szkoła
podstawowa i liceum ogólnokształcące).
Tarczyńskie placówki oświatowe są jednostkami organizacyjnymi działającymi
w formie jednostek budżetowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - środki niezbędne do
realizacji zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym na
wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie placówek wychowania przedszkolnego,
szkół i placówek, są zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu
terytorialnego. W świetle powyższego, zadania oświatowe związane
z prowadzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego szkół i placówek
finansowane są z dochodów samorządów terytorialnych. Dochodami jednostek
samorządu terytorialnego, w myśl art. 167 ust. 2 Konstytucji RP, są: dochody własne,
subwencje ogólne, dotacje celowe z budżetu państwa. Żaden z powyższych
przepisów nie wskazuje, ani też nie zapewnia, że część oświatowa subwencji ogólnej
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ma pokrywać w całości wydatki oświatowe jednostek samorządu terytorialnego.
Stanowi ona jedno ze źródeł finansowania tych zadań, obok innych dochodów
jednostek samorządu terytorialnego.
Subwencją oświatową objęci są uczniowie szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych. Nowością jest objęcie od 1 stycznia 2017 r. subwencją
oświatową wszystkich dzieci sześcioletnich, które uczęszczają do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych lub korzystają z innych form wychowania przedszkolnego.
Subwencja naliczana jest na rok kalendarzowy na podstawie danych ze sprawozdań
Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września poprzedniego roku.
Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2019 wynosiła 11.865.445 zł
Wydatki na oświatę w 2019 r. sklasyfikowane w działach 801 – Oświata i wychowanie
oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynosiły 20.295.834,60 zł
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W roku 2019 wskaźnik wykonania budżetu Gminy Tarczyn
w zakresie wydatków bieżących sklasyfikowanych w działach 801 –
Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
w relacji do dochodów otrzymanych z tytułu części oświatowej subwencji
ogólnej wyniósł 148,9 %.
Procentowy udział wydatków oświaty w budżecie Gminy Tarczyn (wydatki
ogółem) w roku 2019 wyniósł 33,33 %.
Corocznie z części oświatowej subwencji ogólnej wydzielane jest 0,4%
rezerwy.
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W roku 2019 Gmina Tarczyn wnioskowała do Ministerstwa Edukacji
Narodowej z ww. puli środków o zwiększenie z tytułu:
1)
dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych
(dot. Szkoły Podstawowej w Pracach Małych) - otrzymaliśmy dofinansowanie
w wysokości 75.000 zł,
2)
dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce
dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych (dot. Szkoły
Podstawowej w Tarczynie) otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 150.000 zł,
3)
wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych - otrzymaliśmy dofinansowanie
w wysokości 117.753 zł.
Wychowanie przedszkolne:
Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Przedszkole
realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Zakładanie i prowadzenie
publicznych przedszkoli należy do zadań własnych gminy. Ponadto, osoba prawna lub
fizyczna może prowadzić niepubliczne przedszkole po uzyskaniu wpisu do ewidencji
prowadzonej przez gminę. Mogą funkcjonować również inne formy wychowania
przedszkolnego prowadzone zarówno przez samorząd, jak i osoby fizyczne i prawne
inne niż jst.
Burmistrz w ramach swoich kompetencji prowadzi ewidencję szkół i placówek
niepublicznych oraz udziela tym podmiotom dotacji. W Gminie Tarczyn, wg stanu na
31 grudnia 2019 r., zarejestrowane były 2 placówki prowadzone przez osoby fizyczne.
Do przedszkola prowadzonego przez Gminę Tarczyn w roku 2019 uczęszczało
(według stanu na dzień 30 września 2019 r.) 237 dzieci (w 10 oddziałach), do
oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych uczęszczało 131 dzieci (w 7
oddziałach). Łącznie wychowaniem przedszkolnym w placówkach samorządowych
objętych było 368 dzieci.
Do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy
Tarczyn przez inne organy uczęszczało ok. 94 dzieci.
Duża liczba dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarczyn uczęszcza do
przedszkoli niepublicznych na terenach sąsiednich gmin. Zgodnie z przepisami
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych gmina, na terenie której dziecko
zamieszkuje ma obowiązek zwrotu dotacji udzielonej przez gminę na terenie której
dziecko uczęszcza do przedszkola niepublicznego. W roku 2019 do przedszkoli
niepublicznych w ościennych gminach uczęszczało ok. 84 dzieci (zamieszkałych na
terenie gminy Tarczyn), a koszty dotacji za ten okres, które obciążają Gminę Tarczyn
wyniosły 314.857,94 zł.
Obowiązkiem każdej gminy, zgodnie z przepisami, jest zapewnienie
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom objętym
wychowaniem przedszkolnym.
Przedszkole w Tarczynie oraz niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego
działające na naszym terenie, a także istniejące w ościennych miejscowościach
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przedszkola niepubliczne, stwarzały możliwość korzystania z ich usług wszystkim
chętnym dzieciom w wieku przedszkolnym.
Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, poza 5-godzinnym
bezpłatnym czasem pobytu dziecka w przedszkolu dla dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6
lat, wynosi 1 zł za godzinę zajęć.
Szkoły podstawowe, gimnazja i liceum ogólnokształcące.
W szkołach podstawowych, gimnazjach oraz oddziałach gimnazjalnych
funkcjonujących w szkołach podstawowych realizowany jest obowiązek szkolny.
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły
podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
W związku z przeprowadzaną reformą oświaty, wynikającą z ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, czas nauki w szkołach podstawowych
został wydłużony do ośmiu lat, oraz trwał proces wygaszania gimnazjów.
W roku 2019 (stan na 30 września 2019 r.) w 4 szkołach podstawowych uczyło
się 942 uczniów, natomiast do oddziałów liceum ogólnokształcącego uczęszczało 44
uczniów.
Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Tarczyn zlokalizowane są w 5
budynkach. Tarczyńskie szkoły dysponują salami gimnastycznymi oraz boiskami
sportowymi, co zapewnia możliwość realizacji zajęć wychowania fizycznego i innych
zajęć sportowych.
Sieć szkół podstawowych.
W ramach sieci szkół podstawowych w 2018 r. rozpoczęto rozbudowę
i przebudowę Szkoły Podstawowej w Tarczynie obejmującą powstanie nowych sal
lekcyjnych, świetlicy, sali gimnastycznej, biblioteki, szatni. Inwestycję zakończono
w 2019 r.
Sieć szkół podstawowych w pełni zaspokajała potrzeby w zakresie spełniania
obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych na naszym terenie. Wszyscy
uczniowie zgodnie z rozpoznanymi potrzebami objęci byli pomocą psychologicznopedagogiczną, której udzielali nauczyciele-specjaliści zarówno zatrudnieni
w szkołach, jak i specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Jesteśmy także organem prowadzącym dla liceum ogólnokształcącego,
którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu
maturalnego. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzono rekrutację do klas I. Naukę
w dwóch oddziałach klasI pobiera 44 uczniów.
Kadra pedagogiczna.
W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe
nauczycieli, ich wiedza, zrozumienie problemów współczesnego świata, umiejętności
wychowawcze oraz chęć samodoskonalenia. Właściwy dobór kadry pedagogicznej to
zadanie dyrektorów placówek.
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Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonej przez
organ prowadzący organizacji roku, a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów na
każdym poziomie nauczania, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy (dotyczy
zajęć z wychowania fizycznego, języków obcych, informatyki) zależną od liczebności
oddziałów klasowych oraz określoną w rozporządzeniu przez Ministra Edukacji
Narodowej liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania.
Status zawodowy nauczycieli i ich wykształcenie mają też znaczący wpływ na wielkość
środków finansowych w budżecie oświatowym. Nauczyciele i pedagodzy tarczyńskich
szkół posiadają pełne kwalifikacje, wielu cały czas doskonali się na rożnego rodzaju
kursach, a także pracuje w zespołach przedmiotowych.
W celu realizacji zadań dydaktycznych oraz opiekuńczych i wychowawczych
szkołyi placówki prowadzone przez Gminę Tarczyn zatrudniały w roku 2019 163
nauczycieli w łącznym wymiarze 137,08 etatu (wg stanu na 30.09.2019 r.).
Kadra pedagogiczna tarczyńskich szkół i placówek charakteryzuje się wysokim
poziomem wykształcenia, największą grupę stanowią nauczyciele legitymujący się
wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym. Stanowią
oni ponad 90% ogółu zatrudnionych. Najwyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego posiada ponad 50% nauczycieli.
Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2019
Stopień awansu Liczba zatrudnionych
Dyplomowany
82
Mianowany
33
Kontraktowy
34
Stażysta i pozostali 14
Razem 163
Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2018
ze względu na stopień awansu

14
34
82
33

Dyplomowany

Mianowany

kontraktowy

Stażysta ipozostali

Zatrudnienie w tarczyńskiej oświacie:
Liczba nauczycielskich etatów –137,08, w tym liczba etatów:
w przedszkolu – 14,75
w szkołach podstawowych – 60,45
w zespole szkół – 61,88

s t r o n a 52 | 121
Gmina Tarczyn
NIP 1231233414; REGON 015891250; kod terytorialny Gminy 1418063
Urząd Miejski w Tarczynie
05-555 Tarczyn - ul. Juliana Stępkowskiego 17; - ul. Rynek 8a; NIP 5220019837; REGON 000550516
tel: (48 22) 715 79 00; faks: (48 22) 727 81 91; e-mail: tarczyn@tarczyn.pl; www.tarczyn.pl

Raport o stanie Gminy Tarczyn za rok 2019.

Zatrudnienie w tarczyńskiej oświacieze względu na
liczbę nauczycielskich etatów
14,75
61,88

60,45

w przedszkolu

w szk. Podstawowych

w zespole szkół

Pracownicy administracyjno-obsługowi
Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania szkół i placówek zatrudnieni byli
w naszych szkołach i placówkach pracownicy administracji i obsługi.
W roku 2019 (wg stanu na 31.10.2019 r.) w szkołach i placówkach
samorządowych pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni byli na 46,5 etatach
(49 osób).
Zatrudnienie pracowników administracyjno-obsługowych z rozbiciem na
rodzaje placówek (etaty):
przedszkole - 16 etatów,
szkoły podstawowe – 17,25 etatów,
zespół szkół – 13,25 etatów
Realizacja zadań oświatowych.
Awans zawodowy nauczycieli:
Zgodnie z regulacjami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego przeprowadza
organ prowadzący szkołę. W roku 2019 w sesji letniej komisja egzaminacyjna dla
nauczyciela kontraktowego zdającego egzamin na stopień awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego przeprowadziła 1 postępowanie egzaminacyjne.
Nauczyciel zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną i uzyskał stopień nauczyciela
mianowanego. Ponadto przed komisjami powołanymi przez dyrektora szkoły 2
nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela kontraktowego.
Konkursy na dyrektorów.
W roku 2019 ogłoszono konkursy na stanowiska dyrektorów trzech szkół
podstawowych.
W wyniku przeprowadzonych konkursów powierzyłam 1 wyłonionemu
w konkursie kandydatowi stanowisko dyrektora na 5 lat szkolnych tj. od 1 września
2019 r. do 31 sierpnia 2024 r. W pozostałych dwóch przypadkach, kandydatów nie
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wyłoniono, powierzyłam na okres 10 m-cy pełnienie obowiązków dyrektora
nauczycielom tych szkół.
Ocena pracy dyrektora.
Praca dyrektora (nauczyciela) podlega ocenie. Ocena pracy może być
dokonana w każdym czasie (nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania
oceny poprzedniej) na własną prośbę/wniosek lub na wniosek: organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców.
Oceny pracy dyrektora szkoły/placówki dokonuje Kurator Oświaty przy
uwzględnieniu oceny cząstkowej organu prowadzącego. W roku 2019
przeprowadzono 1 postępowania związane z oceną pracy dyrektora szkoły
podstawowej, które wszczęto na wniosek samej zainteresowanej. Postępowanie
zakończyło się przyznaniem oceny dobrej.
Obsługa finansowo-księgowa szkół i placówek.
W Gminie Tarczyn obsługa finansowo-księgowa samorządowych szkół
i placówek oświatowych była prowadzona w formie scentralizowanej poprzez
jednostkę budżetową Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Tarczynie.
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Tarczynie (w skrócie ZAPO)
realizuje również inne zadania przewidziane uchwałami Rady Miejskiej w Tarczynie
i zarządzeniami Burmistrza Tarczyna.
Realizacja zadań oświatowych Gminy na rzecz uczniów i dzieci.
Dowóz do szkół.
Gmina Tarczyn, jako organ prowadzący organizuje sieć publicznych szkół,
przedszkoli tak, aby wszystkie dzieci zamieszkujące na terenie Gminy miały
możliwość spełniania obowiązku szkolnego, wychowania przedszkolnego
w placówkach, których odległość od ich miejsca zamieszkania nie przekracza 3 km
(w przypadku dzieci pięcio i sześcioletnich, klas I-IV szkół podstawowych) i 4 km
(w przypadku klas V –VIII szkół podstawowych).
W przypadku braku takiej możliwości Gmina zapewnia bezpłatny transport
i opiekę w czasie przewozu albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami
komunikacji publicznej (jeżeli dowożenie zapewniają rodzice).
Do szkół podstawowych dowożono w roku 2019 ponad 300 uczniów (stan na
30.09.2019 r.).
Gmina, zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe,
zapewnia także bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu lub zwrot kosztów
przejazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Taką formę
transportu sfinansowanoi zorganizowano dla 22 uczniów niepełnosprawnych,
a rodzicom 8 uczniów zwracano koszty dowozu dzieci do szkoły lub przedszkola.
Kształcenie obcokrajowców.
Zadaniem oświatowym gminy jest także zapewnienie dodatkowej, bezpłatnej
nauki języka polskiego osobom niebędącymi obywatelami polskimi i podlegającymi
obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo
znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki. Dla 25 uczniów
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cudzoziemców (stan 30.09.2019 r.) uczęszczających do szkół podstawowych, liceum
zorganizowano dodatkową bezpłatną naukę języka polskiego oraz dodatkowe zajęcia
wyrównawcze.
Działania na rzecz uczniów z orzeczeniami o potrzebie nauczania
indywidualnego oraz o potrzebie kształcenia specjalnego.
Nauczanie indywidualne obejmuje dzieci i młodzież, których stan zdrowia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.
W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające
z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, natomiast
w indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne
wynikające z ramowego planu nauczania danego typui rodzaju szkoły, dostosowane
do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
Powyższe zadanie realizowane było w odniesieniu do 2 uczniów.
Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarczyn w roku 2019
podejmowały różnorodne działania związane z kształceniem uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Pojęcie to obejmuje uczniów niepełnosprawnych,
z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się, ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się, uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym oraz uczniów zdolnych.
Szkoły zatrudniają specjalistów w zakresie wspierania uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. W ramach ich pracy monitorowane i analizowane są
przyczyny niepowodzeń edukacyjnych i trudności wychowawczych, prowadzone są
konsultacje z rodzicami, diagnozowane jest środowisko szkolne ze szczególnym
uwzględnieniem uczniów drugorocznych, sprawiających problemy wychowawcze,
znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. W przypadku stwierdzenia
takiej konieczności uczniowie obejmowani są indywidualną opieką psychologicznopedagogiczną lub logopedyczną na terenie szkoły, a w razie potrzeby kierowani są do
poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu pogłębienia diagnozy i uzyskania
orzeczenia do optymalnej dla nich formy kształcenia. W celu pomocy
w rozwiązywaniu problemów uczniów nawiązywana jest ścisła współpraca
z organizacjami wspierającymi m.in. z GOPS, Policją, Sądem Rodzinnym.
W placówkach prowadzonych przez Gminę Tarczyn pobierało naukę 38
uczniówz orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, na potrzeby których
zatrudniono specjalistów m.in. nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów,
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej,
specjalistów rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne. Organizowano
zajęcia specjalistyczne: korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające
kompetencje emocjonalno- społeczne, zajęcia z pedagogiem, psychologiem,
integracji sensorycznej, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
utworzono i wyposażono salę do integracji sensorycznej, świetlicę integracyjną.
Kadra pedagogiczna pracująca z tą grupą dzieci podnosiła swoje kwalifikacje poprzez
udział w szkoleniach nakierowanych na pracę z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Zakupiono również szereg specjalistycznych pomocy dydaktycznych
służącym tym uczniom.
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W roku 2019 we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Tarczyn
funkcjonowały świetlice szkolne zapewniające opiekę dzieciom, jak również uczniowie
mieli możliwość skorzystania z gorących posiłków.

Realizacja programów rządowych i gminnych.
Stypendia Burmistrza.
Zgodnie z uchwałą Nr LXI/401/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6
października 2014 r. (ze zm.) w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów
Burmistrza Tarczyna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Burmistrz Tarczyna
w 2019 r. wyróżniła jednorazową nagrodą pieniężną, tj. stypendium Burmistrza,
łącznie 26 uczniów, uczęszczających do szkół podstawowych (18 stypendiów),
gimnazjów (8 stypendiów). Łącznie na stypendia Burmistrza w 2019 roku
wydatkowano 30.000 zł. Wysokość przyznanego stypendium dla ucznia szkoły
podstawowej (kl. IV –VII) to 1000 zł, gimnazjum – 1500 zł.
Liczba uczniów wyróżniona nagrodą pienieżną w ramach Stypendium
Burmistrza.
2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

40

29

30
24
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16

2014r.
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2019r.
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Kwota pieniężna wypłacona uczniom w ramach Stypendium Burmistrza.
2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

54000
43500
39500
30500

30000

23000

2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

Pomoc socjalna.
Realizacja zadania dotyczącego udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Tarczyn.
W roku 2019 udzielono pomocy materialnej 19 uczniom w postaci
stypendium szkolnego wynoszącego miesięcznie od 99,20 zł do 148 złotych na osobę,
w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz liczby okoliczności
związanych z sytuacją rodzinną.. Beneficjentami stypendium szkolnego byli
uczniowie - mieszkańcy gminy Tarczyn, uczęszczający do szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych. Pomoc materialna jest finansowana w 80% z budżetu państwa
oraz w 20% ze środków własnych gminy. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację
z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 9.507,20 zł oraz środki własne
w wysokości 2.376,80 zł.

Tarczyński Program Naukowy – „Akademia Talentów”.
Uchwałą Nr LIII/421/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22.03.2018r.
przyjęto Tarczyński Program Naukowy – „Akademia Talentów”
Czas trwania programu – od października 2018 r do czerwca 2020 r.
Jest to program, który ma na celu wspieranie wszelkich działań i przedsięwzięć
rozwijających u uzdolnionych uczniów, kompetencji kluczowych i umiejętności
uniwersalnych na poziomie podstawowym i gimnazjalnym.
W programie biorą udział 2 szkoły: Zespół Szkół w Tarczynie (w projekcie
uczestniczy nauczyciel prowadzący i 8 uczniów) oraz Szkoła Podstawowa w Pamiątce
(2 nauczycieli prowadzących i 6 uczniów).
Program przyczyni się do wzrostu liczby uczniów, którzy będą chcieli
poszerzyć swoją wiedzę, pomoże im na określenie swojej ścieżki rozwoju, dla szkoły
będzie to dobra promocja w środowisku lokalnym, zwiększy się poziom np.
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w zdawalności egzaminów to też motywacja dla nauczycieli – do podnoszenia
kwalifikacji i opracowywania nowych metod pracy. Program jest finansowany
z budżetu gminy.
Od wielu lat nasze szkoły uczestniczą w Programach „Szklanka Mleka” oraz
„Owoce w szkole”, których celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych
nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka, przetworów
mlecznych, zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie.
Gmina Tarczyn realizuje również zadania z zakresu ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Gmina prowadzi rejestr żłobków
i klubów dziecięcych działających na swoim terenie. W 2019 roku na jej terenie
działały 2 kluby dziecięce.
Działania samorządu w zakresie poprawy warunków funkcjonowania placówek
oświatowych.
W roku 2019 samorząd Gminy Tarczyn podejmował prace inwestycyjne,
remontowe służące poprawie warunków funkcjonowania placówek oświatowych, jak
również wyposażał placówki w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
Najważniejszy zakres rzeczowy tych działań przedstawia się następująco:
Zespół Szkół w Tarczynie:
budynek przy ul. Stępkowskiego zakończono modernizację i rozbudowę szkoły.
W powiększonej przestrzeni znajdują się nowoczesne sale lekcyjne, gabinety
specjalistyczne, biblioteka, świetlica, mała sala gimnastyczna oraz wydzielona część
przedszkolna. Pomieszczenia te zostały doposażone w meble szkolne, pomoce
dydaktyczne, rolety. Wyposażono również w niezbędne meble szkolne, sprzęt
szkolny, pomoce dydaktyczne gabinety specjalistyczne, sekretariat, gabinet
dyrektora. Przeprowadzono prace konserwacyjne boiska „Orlik”, sieci internetowej,
zamontowano system alarmowy, zakupiono maszynę czyszczącą wraz z osprzętem,
meble kuchenne do stołówki, tablicę interaktywną z projektorem, programy
komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, ławki na korytarze, siatkę
ogrodzeniową, wyposażenie placu zabaw,
budynek przy ul. Szarych Szeregów przeprowadzono remont pomieszczenia na
zajęcia SI oraz zakupiono do niego część wyposażenia, przeprowadzono czyszczenie
posadzek w gabinetach specjalistycznych, zakupiono kserokopiarkę do pokoju
nauczycielskiego, wymieniono lampy oświetleniowe na korytarzach przy hali
sportowej, odmalowano łącznik do hali sportowej, wyposażono salę informatyczną
w 25 zestawów komputerowych oraz wymieniono okablowanie, przeprowadzono
częściową rewitalizację boiska sportowego z naturalną nawierzchnią.
Szkoła Podstawowa w Suchostrudze: zakupiono sprzęt szkolny do sal
lekcyjnych (m.in. krzesła, tablice), meble do pomieszczenia przy sali gimnastycznej,
pomoce dydaktyczne, programy komputerowe, wyposażono gabinet
terapeutyczny, przeprowadzono remont i modernizację przewodów kominowych,
pieca c.o., renowację boiska szkolnego, remont i wymianę drzwi wejściowych,
konserwację sieci internetowej, wykonano ściankę działową w bibliotece szkolnej
(pomalowano nowe pomieszczenie szkolne i zamontowano meble), podłączono
wyciąg do pracowni chemicznej.
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Przedszkole w Tarczynie: zakupiono pomoce dydaktyczne, artykuły
gospodarstwa domowego na potrzeby kuchni, wykładziny podłogowe, rośliny
ozdobne do ogrodu przedszkolnego, kosiarkę spalinową, obieraczkę do
ziemniaków, zamontowano klimatyzatory, wyremontowano część dachu oraz
pomalowano zaplecze kuchenne.
Szkoła Podstawowa w Pamiątce: zakupiono: pomoce dydaktyczne, w tym dla
oddziału przedszkolnego, wyposażenie i meble do pokoju nauczycielskiego,
stołówki szkolnej, sal lekcyjnych, gabinetu pedagoga, psychologa, rolety do sal
lekcyjnych, laptop do biblioteki, sprzęt specjalistyczny do prowadzenia terapii z
uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, sprzęt
multimedialny z okablowaniem, mikser audio, zakupiono również wyposażenie
specjalistyczne do sali integracji sensorycznej, meble do świetlicy integracyjnej,
drukarki, tablicę interaktywną, sprzęt szkolny do sali gimnastycznej, pomalowano
pomieszczenia szkolne (sale lekcyjne, korytarze, klatki schodowe), przeprowadzono
renowację boiska szkolnego, przeglądy techniczne budynku, placu zabaw, pieca
gazowego, sprzętu p.poż., wycyklinowano i pomalowano podłogi w salach
lekcyjnych, wymieniono lampy oświetlenia zewnętrznego, naprawiono dach na
pomieszczeniach socjalnych ORLIKA.
Szkoła Podstawowa w Pracach Małych: zakupiono pomoce dydaktyczne m.in.
do pracowni matematycznej, pracowni do nauki przedmiotów przyrodniczych,
zestawy multimedialne, książki do biblioteki szkolnej, rolety do pomieszczeń
szkolnych, nożyce akumulatorowe, odkurzacz ogrodowy, wykonano kanał
ciepłowniczy z budynku kotłowni do domu nauczyciela, zdemontowano
i naprawiono piec c.o.
Osiągnięcia samorządu w zakresie oświaty.
W ramach IX edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów
i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji” gmina Tarczyn została
uhonorowana przez komisję konkursową certyfikatem oraz Nadzwyczajnym
Wyróżnieniem „Lider Edukacji Praktycznej” Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa
Wyższego, przyznawaną jednostkom samorządu terytorialnego uznanym za
najlepsze w dziedzinie planowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań
edukacyjnych. To szczególne wyróżnienie Tarczyn wywalczył jako jeden z zaledwie
sześciu samorządów w Polsce i trzech na Mazowszu. Ponadto na ręce burmistrz
Tarczyna Barbary Galicz została przekazana statuetka oraz szczególne wyróżnienie
„Lider wśród Liderów” jako uznanie wieloletniej, wytężonej pracy, której efektem
jest nowoczesna i innowacyjna polityka oświatowa prowadzona w sposób trwały
i długookresowy.
W opinii ekspertów Gmina Tarczyn już po raz kolejny potwierdziła, że
prowadzi spójną, przemyślaną, długofalową i efektywną politykę oświatową, której
cele są realizowane w sposób skuteczny i zgodny z lokalnymi potrzebami, a
rozwiązania i mechanizmy implementowane przez włodarzy miasta w ramach
modelu zarządzania publicznego w sferze edukacji mogą być wzorem do
naśladowania dla innych samorządów.
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VI.

Kultura.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie jest samorządową instytucją kultury,
posiadającą osobowość prawną i wykonującą obowiązkowe zadania gminy m.in.
w zakresie wychowania estetycznego, upowszechniania wartości kultury,
tworzenia warunków do rozwoju ruchu artystycznego oraz przygotowania
atrakcyjnej oferty kulturalnej.
Działalność instytucji regulują ustawy o samorządzie gminnym,
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych,
kodeks pracy, rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
statut.
Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie pracował nie tylko nad organizacją
cyklicznych imprez kulturalnych, które na stałe zagościły w kulturalnym kalendarzu
wydarzeń, ale także nad poszerzeniem wachlarza propozycji projektów
artystycznych i zajęć instruktorskich. Kierując się potrzebami społeczeństwa
zaproponowano odbiorcom wiele nowych form.
W 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie realizował zadania z zakresu
edukacji kulturalnej, twórczości artystycznej, wystawiennictwa, muzyki, teatru
i plastyki.
Zadania te Gminny Ośrodek Kultury realizował m.in. poprzez organizowanie:
- indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze;
- różnorodnych form edukacji kulturalnej, szczególnie dzieci i młodzieży;
- imprez kulturalnych i artystycznych;
- współdziałania z instytucjami oświatowo - wychowawczymi, instytucjami
i placówkami upowszechniania kultury, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,
stowarzyszeniami kulturalnymi.
Zadania w/w Dom Kultury w Tarczynie realizuje poprzez organizowanie
różnorodnych form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze.
Dom Kultury czyny jest codziennie od godz. 9.00 do 21.00. W soboty od godz. 8.0016.00 oraz w zależności od organizowanych imprez.
W okresie sprawozdawczym w GOK działały następujące sekcje i koła
zainteresowań:
Zajęcia taneczne „JAZZ DANCE”.
Poniedziałek – godz. 17.30 – grupa początkująca, – godz. 18.30 – grupa
zaawansowana.
Klub karate.
Wtorki i czwartki.
– godz. 16.30-17.00 – grupa początkująca (dzieci 4-5 lat),
– godz. 17.00-18.00 – grupa początkująca (dzieci 6-15 lat),
– godz. 18.00-19.00 – grupa średniozaawansowana,
– godz. 19.00-20.00 – grupa zaawansowana,
– godz. 20.00-21.00 – grupa początkująca (młodzież, dorośli).
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Zajęcia taneczne „HIP HOP”.
Środa – godz. 17.30 – grupa początkująca, – godz. 18.15 – grupa zaawansowana.
Zajęcia taneczne „BALET”,
Czwartek– godz. 17.30.
Aerobik.
Poniedziałek – godz. 18.30-19.30; Środa – godz. 19.30; Czwartek – godz. 18.30.
Próby chóru.
Chór Miasta Tarczyna.
Poniedziałki i środy; 18.00 – 20.00.
Mały Chór Miasta Tarczyna.
Poniedziałki i środy; 16.00 – 16.45.
Zajęcia indywidualne z emisji głosu,
Poniedziałki, środy i piątki; 20.00 - 21.00.
Szkoła Muzyczna „Maestro”,
Balet,
Poniedziałek, środa; godz. 16.30 - 17.30; godz. 17.30 – 18.30.
Klub Aktywnego Seniora,
Wtorek , -godz. 11.00; Czwartek, -godz. 11.00.
Spotkania Klubu Seniora,
– raz w miesiącu.
Spotkania Klubu Seniora II,
– raz w miesiącu.
Uniwersytet III Wieku,
Wykłady, środy -od godz. 11.00.
Zajęcia plastyczne.
Poniedziałek, czwartek,
godz. 14.30 – 15.30 - Eco Sztuka - dzieci i młodzież,
godz. 15.30 - 16.30 - Projektowanie Mody - dzieci i młodzież.
Zajęcia fotograficzne,
Wtorek; godz. 18.30 – 20.00.
Indywidualne warsztaty instrumentalne - pianino, gitara
Czwartek, piątek; od godz. 16:00.
MULTISENSORKI - zajęcia dla dzieci od 3 miesiąca życia, wspomagające ich rozwój
poprzez wielozmysłowe doznania.
Co druga sobota miesiąca; Grupa I 10.00-10.30; Grupa II 10.45-11.15.
Musicalowa Spiżarnia Kultury.
Sobota; godz. 9.30 - 11.00 grupa młodsza 3-6 lat; godz. 11.00 – 15.00 grupa starsza
7-19 lat.
Indywidualne warsztaty wokalne.
Poniedziałek, Środa, Czwartek; godz. 15.00 – 18.00.
Klub brydżowy:
Poniedziałek, czwartek; godz. 10.00-14.00.
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Imprezy zorganizowane przez G.O.K. w 2019 r.
Imprezy
Uczestnicy
imprez
plene zorganizowane z płatnymogółem
samodzielnie
rowe przez jednostkę wstępem
z ogółem

Wyszczególnienie

ogółem

1

1

2

3

4

5

409

25

311

27

21625

Ogółem
3
8
2
8
2100
wystawy
4
5
3
1
45
Festiwale, przeglądy
artystyczne
5
36
6
26
4
10670
koncerty
6
87
37
2270
prelekcje, spotkania,
wykłady
7
14
14
8
920
imprezy turystyczne i
sportowo-rekreacyjne
8
7
5
522
konkursy
9
23
16
23
3638
pokazy teatralne
10
11
630
konferencje
11
interdyscyplinarne
12
13
10
350
warsztaty
13
9
4
480
inne, jakie?
Inne: Kiermasze świąteczne, dyktando, inauguracja i zakończenie UTW, rozdanie
nagród szopki i stroiki, zabawy taneczne, Gala Perły Mazowsza.
Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie – Kino za Rogiem
Dane statystyczne za okres od stycznia do grudnia 2019 r. przedstawiają się następująco:
Styczeń
Luty 2019
Marzec
Kwiecień
Maj 2019
Czerwiec
2019
2019
2019
2019
Liczba
334
471
332
153
128
193
widzów
Liczba
24
27
15
13
10
13
projekcji

Liczba
widzów
Liczba
projekcji

Lipiec
2019
274

Sierpień
2019
264

Wrzesień
2019
84

Październik
2019
130

Listopad
2019
122

Grudzień
2019
220

18

25

11

11

14

14
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Sprawozdanie za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 r.
500

471

450

styczeń
luty

400
350

344

marzec

332

kwiecień
300

274
264

maj

250

czerwiec

220

lipiec

193

200

sierpień

153
128

150

130122

wrzesień
październik

84

100

listopad
50

25
24 27 15
13 10 13 18
11 11 14 14

grudzień

0
liczba widzów

liczba projekcji

Sprawozdanie za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 r.
400
350

341

styczeń
luty

300

marzec

274

kwiecień

242

250

maj

208

czerwiec

185

200

lipiec

155
150
100
50

139

125

sierpień
wrzesień

76

październik

69
38

27

29

listopad
10 16 9 6 14 16 15 8 10 13 13

grudzień

0
liczba widzów

liczba projekcji

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 195 projekcji, w których wzięło
udział 2705 widzów. Wysokie wyniki mają swoje źródło w projekcie Wielka Sztuka za
Rogiem. Począwszy od lutego 2019 r. zaczęto promować i realizować retransmisje
oper i baletów z najwybitniejszych scen świata. I tak w lutym był to balet do muzyki
Piotra Czajkowskiego „Dziadek do orzechów” wystawiony w Teatrze Bolszoj w
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Moskwie, w marcu opera Giacomo Pucciniego „Madame Butterfly” wystawiona w
The Mertopolitan Opera w Nowym Jorku, w kwietniu opera Giacomo Pucciniego
„Turandot” wystawiona w The Mertopolitan Opera w Nowym Jorku, w maju balet do
muzyki Piotra Czajkowskiego „Śpiąca królewna” wystawiony w Teatrze Balszoj w
Moskwie, a w czerwcu opera Georges’a Bizeta „Carmen” wystawiona w The
Mertopolitan Opera w Nowym Jorku. W wyniku intensywnej kampanii reklamowej,
projekt wzbudził duże zainteresowanie odbiorców. Każdy pokaz był odświętnym
wydarzeniem, uczestnicy zjawiali się w eleganckich strojach, udostępnialiśmy im
przygotowany wcześniej program ze streszczeniem libretta. Cykl otwarty dla
indywidualnych uczestników realizowany był co miesiąc w niedzielne popołudnia.
Dodatkowo rezerwowano w naszym kinie retransmisje na życzenie. Dało to
możliwość promocji naszego ośrodka oraz miasta, ponieważ przyjeżdżały do nas
grupy seniorów z pobliskich gmin. Osoby te były żywo zainteresowane zarówno
naszą ofertą, jak i samym miejscem w którym odbywały się pokazy. Korzystając
z okazji prezentowaliśmy im cały Gminny Ośrodek Kultury. Z pokazów na życzenie
skorzystała także tarczyńska młodzież. Uczniowie liceum zapoznali się z nowojorską
operą, dzieci ze szkoły podstawowej z moskiewskim baletem.
Największą widownię w ramach projektu Wielka Sztuka za Rogiem (spośród
wszystkich kin należących do ogólnopolskiej sieci Kino za Rogiem) zgromadziło
tarczyńskie kino. Opery i balety obejrzało u nas 386 widzów.
Projekt Wielka Sztuka za Rogiem nie stanowił obciążenia finansowego. Bilety
w cenie 20 zł, przy wysokiej frekwencji, pokrywały koszty opłaty ryczałtowej, a także
pozostałych opłat. Ceny za seanse filmowe pozostały symboliczne. Bilet wstępu
kosztuje 5 zł, a w czasie ferii i wakacji 3 zł. Korzystamy z możliwości współpracy z
największym brokerem reklamy kinowej w Polsce KinAds, która zapewnia nam wpływy
rzędu 100-200 pln miesięcznie.
W minionym okresie ferie zimowe odbywały się na przełomie stycznia i
lutego. Jak zawsze kino cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dodatkową atrakcją
były Ferie z Gwiazdami. Zaprosiliśmy ekipę, która zainstalowała w naszym ośrodku
kopułę do projekcji kina sferycznego. Pokaz poprzedziła prelekcja z pokazem slajdów
o życiu kosmonautów w stacji kosmicznej zaprezentowana w naszym kinie. Dzieci
mogły także zapoznać się z teleskopem i podziwiać wnętrze stacji kosmicznej przez
okulary 3D. Kino sferyczne okazało się ciekawą atrakcją. W związku z tym w okresie
wakacyjnym gościło ono u nas jeszcze dwukrotnie.
Dzięki podpisaniu nowych umów z kolejnymi dystrybutorami udało się
pozyskać licencje do kilku atrakcyjnych tytułów. Hitem okazała się „Zimna wojna”
Pawła Pawlikowskiego, która otrzymała dotąd 16 nagród i 29 nominacji. Na
korzystnych warunkach finansowych tak znakomite tytuły pozyskujemy 4 miesiące od
dnia premiery.
Ciekawą propozycją dla widzów był cykl pokazów z serii „Cirque du Soleil”.
Światowej sławy grupa taneczno-akrobatyczna realizuje brawurowe pokazy z fabułą.
W kinie pokazano trzy tytuły: „Kooza”, „Amaluna” (ze wspaniałym tańcem w szklanej
kuli z wodą córki bogini Prospery z młodym żeglarzem) oraz „Delirium”. Cirque du
Soleil to zapierające dech w piersi widowiska będące połączeniem teatru ulicznego i
sztuki cyrkowej. To perfekcja międzynarodowej obsady, cyrkowców, akrobatów,
aktorów i muzyków, przebogate kostiumy i scenografia, feeria świateł i świetna
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muzyka wykonywana na żywo. Grupa w 2020 roku będzie gościć w dużych miastach
w Polsce ze swoim nowym programem na żywo.
W niezrealizowanych marzeniach pozostają pokazy kina plenerowego. Koszty
licencji nie są bardzo wysokie, natomiast koszty ustawienia ekranu ledowego,
projektora i leżaków, przeciwnie. W związku z tym bardzo liczymy na budowę muszli
koncertowej skonstruowanej tak, aby była możliwość łatwego montażu własnego
ekranu o powierzchni 6x4 m. Leżaki z tarczyńskim logotypem byłyby atrakcyjną
reklamą. Pokazy kina plenerowego na przyjemnym terenie rekreacyjnym mają dużą
szansę powodzenia i byłyby doskonałą integracją lokalnej społeczności.
We wrześniu br. złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim województwa
mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z
wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania
działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Projekt nosi nazwę: KINO NATURALNIE – CYKL POKAZÓW FILMOWYCH NA
ŁONIE TARCZYŃSKIEJ PRZYRODY. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany, a więc
mamy nadzieję że nasze zamierzenia będą niebawem realizowane.
Znaczenie Kina za Rogiem szczególnie mocno pokazują takie momenty jak
ten, gdy kilka dni po projekcji filmu „303. Bitwa o Anglię” wzruszona Seniorka
przyniosła czarno-białe zdjęcie ojca, którego nie widziała od bardzo wczesnego
dzieciństwa. W czasie II wojny światowej był lotnikiem w Anglii i nigdy nie powrócił
do kraju. Na tej projekcji było 16 osób, ale tak naprawdę warto było zorganizować
seans choćby dla tej jednej.
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Wykaz ważniejszych imprez zrealizowanych w 2019 r. W MIRCZU
L.p.

Nazwa imprezy

Termin imprezy

Zasięg

1.

Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego –
„Szopka” Bożonarodzeniowa.

styczeń

lokalny

2.

Ferie zimowe 2019

3.

Koncert Walentynkowy

4

Gala „Perły Mazowsza”

5.

Koncert z okazji Dnia Kobiet

8.03.

lokalny

6.

Eliminacje gminne małego konkursu
recytatorskiego „-Radom – 2020”

Marzec

regionalny

7.

Konkurs „Wielkanocny jarmark” (stroiki)

kwiecień

regionalny

8.

XII edycja konkursu literackiego „Legendy o
ziemi tarczyńskiej”

kwiecień

lokalny

9.

Koncert dla Papieża Jana Pawła II

kwiecień

lokalny

10.

„Witaj Majowa Jutrzenko” – koncert z okazji
konstytucji 3 maja

3 maja

lokalny

11.

Dzień Matki

maj

regionalny

12.

Zawody wędkarskie dla dzieci

1 czerwca

lokalny

13.

Dni Tarczyna - Wręczenie tytułów „Honorowy
Obywatel Miasta Tarczyna”

lipiec

regionalny

14.

Wakacje w mieście

Lipiec-sierpień

lokalny

15.

Wakacyjne zawody wędkarskie dla dzieci

Lipiec-sierpień

lokalny

16.

75 rocznica Powstania Warszawskiego

1 sierpnia

lokalny

17.

„Pożegnanie wakacji – tarczyńskie
owocobranie” X Półmaraton Tarczyński

wrzesień

ogólnopolski

18.

Festiwal im. M. Fogga

wrzesień

Ogólnopolski

19.

Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza
Tarczyna

wrzesień

lokalny

20.

Koncert z okazji Dnia Nauczyciela

październik

lokalny

21.

"Jan Paweł II " – koncert z okazji XV Dnia
Papieskiego

październik

lokalny

22.

Jesienne spotkania z teatrem dziecięcym

Październik Listopad

lokalny

23.

Koncert z okazji Odzyskania przez Polskę
Niepodległości

11 listopada

lokalny

24.

Konkurs plastyczny „Szopka
bożonarodzeniowa”

listopad

lokalny

25.

Mikołajki

grudzień

lokalny

26.

Spotkanie z Mikołajem przed Urzędem Gminy

grudzień

lokalny

lokalny
14.02.

lokalny
regionalny
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UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – sprawozdanie z działalności za okres styczeńgrudzień 2019.
W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. zrealizowano 17 spotkań
wykładowych dla słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku. Były to prelekcje
z następujących dziedzin wiedzy:
- muzyka: prowadził dziennikarz radiowy Sławomir Drygalski, (dwa tematy)
- poznajemy różne kultury: prowadziła sinolożka Agnieszka Elżbieta Putkiewicz
(jeden temat dwugodzinny),
- literatura: prowadzili pracownicy naukowi Muzeum Literatury im. Adama
Mickiewicza w Warszawie: Maria Śledzianowska (proza) i Piotr Prasuła (poezja).(dwa
spotkania),
- historia Polski – prowadzili: dr Marek Gieleciński i dr Remigiusz Matyjas
(zrealizowano dwa tematy),
- sztuki plastyczne – prowadziła Paulina Szymalak – Bugajska, edukatorka Muzeum
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. (jeden temat),
- turystyka/geografia – Europa. Prowadziła Joanna Kowalewska (zarządzanie
w turystyce, pracownik biur podróży) – zrealizowaliśmy dwa tematy,
- turystyka/geografia – Polska – dwa spotkania. Prowadzili: Emilia Maria Szutenbach
– historia, zarządzanie w turystyce, tłumaczka, fotografka i podróżniczka, oraz dr
Sebastian Bielak – inżynier środowiska,
- psychologia – jedno spotkanie, prowadziła psycholog Teresa Piatczyc-Jachimowska.
- ciekawostki z wielkiego świata – jeden temat – prowadziła: Luiza KrolczukWyganowska, tłumaczka literatury włoskiej,
- dwa spotkania z przedstawicielami instytucji działających na terenie gminy Tarczyn:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Tarczyńskiego Centrum Medycznego.
Dwudziestego drugiego maja odbyło się uroczyste zakończenie roku
akademickiego 2018/2019 na które złożyły się przemówienia okolicznościowe
przedstawicieli władz gminy, wręczenie dyplomów pamiątkowych i recital
akordeonowy oraz słodki poczęstunek.
Podczas zajęć realizowanych w pierwszym półroczu 2019, słuchacze
uniwersytetu trzeciego wieku prowadzonego przez Gminny Ośrodek Kultury
w Tarczynie, mieli okazję zapoznać się z działalnością tutejszego ośrodka pomocy
społecznej oraz centrum medycznego. Pracownicy tych instytucji wyczerpująco
odpowiadali na liczne pytania naszych studentów. Pytano najczęściej o możliwości
rozwoju tych placówek, o to jak najkorzystniej załatwiać tam swoje sprawy, a nawet
zgłaszano różne pomysły dotyczące usprawnienia ich pracy. Podobne spotkania będą
realizowane także w kolejnych semestrach.
Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszą się też tematy muzyczne. W tym
semestrze zaprezentowaliśmy znane i lubiane piosenki Maryli Rodowicz, a także coś
dla koneserów: wielki powrót swinga. Można się tu było dowiedzieć na czym polega
technika rifflowa, czym charakteryzuje się ten styl jazzowy, oraz posłuchać jak grają:
Orkiestra Glenna Millera, Nat King Cole, Benny Goodman.
Dla pragnących poznawać inne kraje i kultury, zorganizowano spotkanie
z sinolożką, która opowiedziała o niezwykłych obyczajach Chińczyków,
s t r o n a 67 | 121
Gmina Tarczyn
NIP 1231233414; REGON 015891250; kod terytorialny Gminy 1418063
Urząd Miejski w Tarczynie
05-555 Tarczyn - ul. Juliana Stępkowskiego 17; - ul. Rynek 8a; NIP 5220019837; REGON 000550516
tel: (48 22) 715 79 00; faks: (48 22) 727 81 91; e-mail: tarczyn@tarczyn.pl; www.tarczyn.pl

Raport o stanie Gminy Tarczyn za rok 2019.

o możliwościach zwiedzania Państwa Środka, a także – przeistoczywszy się we
wróżbitkę – postawiła każdemu ze słuchaczy osobisty horoskop na ROK ŚWINI.
Emerytura, to czas, kiedy można wreszcie zrealizować niektóre marzenia
z młodości. Dla Polaków najczęściej są to dalekie podróże. Tyle, że przeszkodą
pozostają wciąż prozaiczne … pieniądze. Postanowiliśmy zatem, zabrać naszych
studentów na wirtualne wycieczki do Portugalii i Katalonii w Hiszpanii. Wszyscy więc
mogli obejrzeć na własne oczy zapierające dech w piersiach krajobrazy europejskiego
wybrzeża Atlantyku, śródziemnomorską wyspę Maderę i prześledzić wyblakłe ślady
pobytu Józefa Piłsudskiego, a nawet sprawdzić, gdzie i jak są produkowane
znakomite wina sprzedawane w „Biedronce”. W Hiszpanii zaś, w Katalonii, najdłużej
zatrzymaliśmy się dla podziwiania dumy tej krainy – wielkiego stadionu w Barcelonie
(podczas jego inauguracji grali tu Polacy!), oraz innego symbolu miasta: kościoła
Sagrada Familia – wciąż będącego w budowie dzieła Antonio Gaudiego.
Nie zapomniano jednak o zwiedzaniu naszego – wyjątkowo przecież pięknego
– kraju. W tym semestrze wybraliśmy się na kilka wycieczek w Góry Stołowe.
Obejrzeliśmy je zarówno od polskiej, jak i czeskiej strony. Przy okazji sprawdziliśmy
atrakcyjność tamtejszych sanatoriów i domów wypoczynkowych.
Na wypady sobotnio-niedzielne, najlepiej nadają się jednak bliższe okolice.
Postanowiliśmy sobie zażyć przy tej okazji odrobinkę luksusu i … wyprawiliśmy się do
Nieborowa, Arkadii, Walewic i Kiernozi. Zapachniało wielkim światem, ale i … ludzkimi
tragediami, udręką, ruiną i pogardą.
I tak … przyszła nam ochota na spojrzenie w głąb dziejów. Z pomocą
pospieszyli dwaj wytrawni historycy – wykładowcy i pisarze zarazem . Za ich to
sprawą, mogliśmy poznać perypetie Polaków związane z ponownym organizowaniem
naszego państwa po długim okresie niewoli, oraz poglądy dawnych mędrców na
temat … kobiet . Pierwszy z nich mógł napawać dumą z osiągnięć naszych dziadków,
natomiast drugi, zdecydowanie wzbudził … zażenowanie. Jak to dobrze, że czasy się
zmieniają – wzdychało wiele pań.
Znalazło się w tym semestrze także miejsce dla sztuki – rozmawiano
o poezji, prozie i malarstwie. Sztukom pięknym poświęcono tylko jedno spotkanie,
ale za to jego bohaterem był najwybitniejszy chyba artysta polski przełomu stuleci,
tworzący obrazy o tematyce martyrologicznej, symbolicznej i baśniowej, czyli – sam
Jacek Malczewski. Wszyscy właściwie znamy jego obrazy, ale warto było spojrzeć na
nie raz jeszcze – oczami znawcy i przeanalizować symbole, kompozycję i techniki
malarskie twórcy.
Z przebogatego skarbca polskich mistrzów pióra, wybrano nieco już
zapomnianą Marię Rodziewiczównę i niedocenianego, acz genialnego – Leopolda
Staffa. Przy okazji spotkania z tym poetą, z pewną jednak nostalgią, powracano do
dawnych lektur szkolnych, uznawanych niegdyś za udrękę i katusze. Tym razem,
słuchacze chętnie odczytywali głośno wiersze Staffa, zastanawiali się nad ich treścią
i artystyczną maestrią. A Maria Rodziewiczówna? Pisarka umarła tak niedawno
(1944), a już mało kto pamięta „Dewajtis”, czy „Lato leśnych ludzi.” Tematyka
powieści wydaje się wciąż aktualna, ale chyba zaszkodziło im niegdysiejsze
zaklasyfikowanie do literatury gorszego rodzaju. Nasza prelegentka jest przekonana,
że to się niebawem zmieni.
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W dziedzinie, zdawałoby się, bardziej praktycznej – psychologii, sięgnięto
jednak po temat nieco kontrowersyjny, skłaniający do spojrzenia na pewną
oczywistość z zupełnie innej strony. Zapytaliśmy naszych słuchaczy, o ich stosunek do
tzw. autorytetów i pokazaliśmy sytuacje, kiedy lepie się ich … wystrzegać. Cóż – każdy
nie raz, zapewne, przekonał się, że zaufanie i poleganie na …, nie zawsze wychodzi
nam na dobre.
Deser owej uczty intelektualnej, stanowiła opowieść z posmakiem skandalu,
wielkiej polityki i jeszcze większych pieniędzy – czyli … biografia ekscentrycznej,
sławnej i pięknej Carli Bruni. Taaki … powiew eleganckiego świata.
Temat przewodni semestru: ,,LATA DWUDZIESTE, LATA TRZYDZIESTE.
5 października 2019
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020.
SŁAWOMIR HOLLAND -„Nic nowego pod słońcem" - koncert kabaretowo – literacko
- satyryczny.
9 października 2019
Joanna Kowalewska - „Pod słońcem Toskanii."
16 października 2019
Krystyna Danuta Gostyńska, Agata Sobczak - Jej Wysokość NAŁKA.
23 października 2019
- zajęcia wyjazdowe: pałac w Małej Wsi gm. Belsk Duży. Dwudziestolecie
międzywojenne: Życie codzienne w pałacu polskiego arystokraty.
-.zwiedzanie pałacu
- wykład: Życie codzienne w pałacu w czasach międzywojennych.
- czas na drugie śniadanie.
- spacer po parku pałacowym (z przewodnikiem).
30 października 2019
Spotkanie z pracownikami instytucji lokalnych.
6 listopada 2019 dr Remigiusz Matyjas - Wielkie gwiazdy międzywojennego kina
polskiego: Pola Negri.
13 listopada 2019
Paulina Szymalak - Bugajska - Główne trendy w sztuce okresu międzywojennego.
19 listopada 2019 (wtorek) - zajęcia wyjazdowe realizowane w ramach programu:
SĄSIEDZI. Dom Kultury w Żabiej Woli - Uniwersytet Trzeciego Wieku.
- wykład: Witold Czuksanow - Roślinne dywaniki- niewątpliwe zalety roślin
okrywowych.
- zwiedzanie Małego Muzeum Żaby.
- zwiedzanie pałacu i parku w Ojrzanowie. (do uzgodnienia) .
27 listopada 2019 (środa) - zajęcia wyjazdowe w Muzeum literatury im. Adama
Mickiewicza w Warszawie.
- zwiedzanie Muzeum
- wykład: Piotr Prasuła –W kręgu Marii Dąbrowskiej.
- godzina przy kawie.
4 grudnia 2019Ilona Pulnar-Ferdiani -Moda i obyczaje 20-lecia międzywojennego.
11 grudnia 2019 Joanna Kowalewska - Wyspa kochanków i złowieszczy Wezuwiusz.
18 grudnia 2019
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Spotkanie okolicznościowe: Małgorzata Kawalec prowadzi warsztaty ozdób
choinkowych przeznaczonych do wspólnego dekorowania „kulturalnej choinki."
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VII. Współpraca Gminy Tarczyn z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2019r.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do zadań własnych
gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 9 ust. 1 ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), natomiast ustawa z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 688 ze zm.) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
obowiązek uchwalania, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, rocznego bądź wieloletniego
programu współpracy z tymi organizacjami oraz podmiotami.
Rada Miejska w Tarczynie, uchwałą z dnia 28 listopada 2018 roku
Nr II/13/18 uchwaliła roczny program współpracy Gminy Tarczyn z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok. Na mocy tego Programu w 2019 roku kształtowana była
współpraca pomiędzy Gminą Tarczyn a organizacjami pozarządowymi.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Burmistrz jest obowiązany przedłożyć Radzie Miejskiej
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Sprawozdanie
podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Tarczyn pod adresem www.bip.tarczyn.pl (zakładka –organizacje pozarządowe).
Celem głównym programu jest kształtowanie społeczeństwa
obywatelskiego oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą
a organizacjami i podmiotami.
Celem szczegółowym programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań
publicznych gminy wynikających z przepisów prawa przez włączenie w ich realizację
organizacji pozarządowych, stworzenie warunków do zwiększenia aktywności
społecznej, poprawa jakości życia przez pełniejsze zaspokajanie potrzeb
społecznych, wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych poprzez
efektywne
wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców gminy.
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o § 13 ww.
programu, w którym został określony sposób oceny realizacji wykonania programu.
Ustalono następujące wskaźniki niezbędne do oceny jego realizacji:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,
3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym liczba organizacji,
4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę
z przyczyn zależnych od organizacji,
5) beneficjenci zrealizowanych zadań,
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6) wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacjiw realizacje
zadań publicznych,
7) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,
8) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje.
Ad 1). Burmistrz Tarczyna ogłosiła jeden otwarty konkurs ofert na realizację
w 2019r. następujących zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej:
1. Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w gimnastyce sportowej,
akrobatyce i kickboxingu dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Tarczyn,
w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych,
2. Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w lekkoatletyce mieszkańców
z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach
i zawodach sportowych
3. Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej dzieci,
młodzieży i seniorów z terenu obwodu Szkoły Podstawowej im. M.
Kaczyńskiego w Pracach Małych, w tym wspieranie udziału w imprezach
i zawodach sportowych,
4. Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej juniorów
i orlików z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału
w imprezach i zawodach sportowych,
Ad 2). W ramach powyższego konkursu wpłynęły 4 oferty złożone przez 3
organizacje pozarządowe (kluby sportowe): po jednej ofercie na realizację zadań
wymienionych w punktach 1 i 2 i 3 i 4.
W pracach komisji konkursowej przeprowadzającej postępowanie
konkursowe
i opiniującej złożone oferty, uczestniczył także przedstawiciel organizacji
pozarządowej, która nie brała udziału w tym konkursie.
Ad 3). Po zakończeniu postępowania konkursowego i ogłoszeniu wyników
konkursu, Burmistrz zawarła 4 umowy z 3 klubami sportowymi na realizację zadań
publicznych określonych w złożonych ofertach. Zgodnie z umowami zostały
przekazane klubom dotacje na realizację poszczególnych zadań. Środki budżetowe
przeznaczone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert wyniosły
152.000,00 zł. Podmioty realizujące powyższe zadania wykorzystały przyznaną kwotę
udzielonej dotacji w 100%.
Ad 4). Żadna z czterech zawartych umów nie została rozwiązana.
Ad 5). Beneficjentami zrealizowanych zadań byli: uczniowie szkół, młodzież
i pełnoletni mieszkańcy Gminy Tarczyn.
Ad 6). Wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji
w realizację zleconych zadań publicznych:
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Nazwa organizacji
pozarządowej

Koszt
całkowity
zadania (zł)

z tego
pokryty
z dotacji (zł)

z tego
finansowych
środków
własnych (zł)

Uczniowski Klub
Sportowy „AKROBATA”
Zad. 1
Uczniowski Klub
Sportowy „AKROBATA”
Zad. 2
Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy „GROM” Prace
Małe
Zad. 3
Uczniowski Klub
Sportowy „TARCZYN”
Zad. 4
Razem

89.962,99

30.000,00

16.462,99

z tego pokryty
z wkładu
osobowego,
w tym pracy
społecznej
członków
i świadczeń
wolontariuszy (zł)
43.500,00

42.980,00

15.000,00

10.480,00

17.500,00

34.412,76

17.000,00

2.812,76

14.600,00

96.120,02

90.000,00

6.120,02

0

263.475,77

152.000,00

35.875,77

75.600,00

Ad 7). Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach.
Nazwa zadania

Nazwa organizacji
pozarządowej

Wysokość
przyznanej
dotacji w zł

Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w
gimnastyce
sportowej,
akrobatyce
i
kickboxingu dzieci i młodzieży z terenu miasta
i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w
imprezach i zawodach sportowych

Uczniowski Klub
Sportowy „AKROBATA”
Tarczyn, ul. Szarych
Szeregów 8

30.000,00

Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w
lekkoatletyce mieszkańców z terenu miasta i
gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w
imprezach i zawodach sportowych

Uczniowski Klub
Sportowy „AKROBATA”
Tarczyn, ul. Szarych
Szeregów 8

15.000,00

Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w
piłce nożnej dzieci, młodzieży i seniorów z
terenu
obwodu
Szkoły
Podstawowej
im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych, w tym
wspieranie
udziału
w imprezach i zawodach sportowych
Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w
piłce nożnej juniorów i orlików z terenu miasta
i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału
w imprezach i zawodach sportowych

Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy „GROM” Prace
Małe, ul. Piaseczyńska
34

17.000,00

Razem

Uczniowski
Klub
Sportowy „TARCZYN”
Tarczyn,
ul.
Stępkowskiego 11

90.000,00

152.000,00
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Wysokość kwot udzielonych dotacji poszczególnym podmiotom
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45 000

ULKS GROM
17000

UKS Tarczyn
90000

Ad 8). Żadne z organizacji nie złożyły ofert wspólnych.
Zgodnie z zawartymi umowami, realizatorzy poszczególnych zadań złożyli
sprawozdania końcowe z ich wykonania oraz rozliczenia z wykorzystania dotacji.
Wszystkie organizacje wykorzystały dotacje w 100 %.
Zgodnie z przyjętym Programem współpracy, Gmina Tarczyn, obok wsparcia
finansowego sektora pozarządowego, udzielała mu w 2019 r. pomocy pozafinansowej.
Pomoc ta obejmowała:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków. W ramach tej
współpracy na bieżąco, zgodnie z potrzebami, odbywały się spotkania
z przedstawicielami organizacji prowadzących działalność na rzecz naszych
mieszkańców,
2) umożliwienie organizacjom realizacji przedsięwzięć tj. udostępnienia
boiska sportowego zlokalizowanego w Tarczynie przy ul. Stępkowskiego,
udostępnienie pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie
Stowarzyszeniu Wiosna w celu przeprowadzenia akcji „Szlachetna Paczka”,
udostępnienie gminnego terenu fundacji Eco Textil w celu ustawienia
pojemników na odzież używaną.
3) pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł tj. środków
na zakup nagród rzeczowych, pucharów dla zwycięzców w zawodach
sportowych współorganizowanych przez kluby sportowe np.: AKROBATA,
ULKS GROM Prace Małe i Gminę Tarczyn,
4) pomoc Fundacji im. Romana Kołakowskiego w pozyskiwaniu środków
finansowych z innych źródeł w celu przeprowadzenia widowiska
artystycznego,
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5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

możliwość uczestniczenia przedstawicieli organizacji pozarządowych
w posiedzeniach organów samorządowych,
prowadzenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Tarczyn pod adresem www.bip.tarczyn.pl zakładki przeznaczonej dla
organizacji pozarządowych. Na stronach internetowych BIP umieszczane są
m.in. akty prawne dotyczące III sektora, ogłoszenia o otwartych konkursach
na realizację zadań publicznych, ich rozstrzygnięcia, informacje
o prowadzonych konsultacjach społecznych i obowiązujące formularze.
Z kolei na stronie internetowej Gminy Tarczyn www.tarczyn.pl publikowane
są ogłoszenia o otwartych konkursach ofert, informacje o ich
rozstrzygnięciach oraz o przeprowadzeniu konsultacji programu współpracy
z organizacjami i podmiotami,
objęcie Honorowym Patronatem Burmistrza Tarczyna imprez o charakterze
sportowym, takich jak np. 9 Półmaraton Tarczyński, Mazovia Cup
International, Zawody Motocrossowe, imprez kulturalno-oświatowych
Towarzystwa Przyjaciół Tarczyna,
udział Burmistrza w spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez
organizacje pozarządowe działające na naszym terenie np. przez Klub
Seniora, Ochotnicze Straże Pożarne, Towarzystwo Przyjaciół Tarczyna, Koło
Gospodyń Wiejskich Tarczyńskie Perełki,
współorganizację wraz ze Stowarzyszeniem Perły Mazowsza- LGD imprez
sportowo-kulturalno-szkoleniowych, takich jak: Półmaraton Tarczyński, Dni
Tarczyna, konferencje,
udostępnianie organizacjom pozarządowym, w związku z ogłoszeniem
otwartych konkursów ofert, niezbędnych formularzy i udzielania informacji
na temat ich wypełniania, jak również rozliczania dofinansowania z budżetu
Gminy Tarczyn,
zabezpieczanie przez Ochotnicze Straże Pożarne ulic podczas uroczystości
z okazji świąt państwowych i religijnych, w trakcie imprez sportowokulturalnych, które organizowane były w ciągu roku,
współpracę Gminnego Ośrodka Kultury z organizacjami pozarządowymi
w zakresie: nieodpłatnego udostępniania sali konferencyjnej na spotkania
i posiedzenia organizacji związane z ich działalnością statutową np. dla
Towarzystwa Przyjaciół Tarczyna, Klubu Seniora, Koła Gospodyń Wiejskich
Tarczyńskie Perełki, współorganizacji wycieczek krajoznawczych dla Klubu
Seniora, wspólnego organizowania z Towarzystwem Przyjaciół Tarczyna
obchodów rocznic świąt państwowych np. Święta Konstytucji 3 Maja, Święta
Flagi, Święta Niepodległości, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,
promocję działalności organizacji pozarządowych poprzez umożliwienie im
publikowania istotnych wiadomości, komunikatów w prasie lokalnej oraz
na Facebooku i stronie internetowej Gminy.

Realizacja Programu pozwala na sformułowanie następujących wniosków:
- współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności,
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- współpraca z sektorem pozarządowym w 2019 roku odbywała się przede wszystkim
w obszarach kultury fizycznej i szerzenia świadomości narodowo-patriotycznej.
Dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe pozwoliło
m.in. na: promowanie zdrowego stylu życia, integracji lokalnego społeczeństwa przez
udział mieszkańców Gminy Tarczyn w zajęciach sportowych i imprezach w wybranej
dyscyplinie sportu.
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VIII. Gospodarka komunalna.
Drogi gminne.
Zestawienie zbiorcze sumy długości dróg oraz powierzchni jezdni i chodników:
- Długość dróg ogółem: 225,5 km,
- Powierzchnia jezdni ogółem: 834,5 tys. m2,
- Powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych ogółem: 20,5 tys. m2,
Podział dróg gminnych według rodzaju nawierzchni jezdni:
1. Nawierzchnia bitumiczno – asfaltowa:
a) długość dróg: 89,2 km,
b) powierzchnia jezdni: 417,8 tys. m2,
2. Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej:
c) długość dróg: 3,8 km,
d) powierzchnia jezdni: 19,8 tys. m2,
3. Nawierzchnia wzmocniona (żwir, żużel, kruszywo kamienne, tłuczeń kruszyw z
mieszanek bitumicznych):
e) długość dróg: 80,1 km,
f) powierzchnia jezdni: 278,2 tys. m2,
4. Nawierzchnia gruntowa:
g) długość dróg: 52,5 km,
h) powierzchnia jezdni: 118,7 tys. m2.
i)
PODZIAŁ DRÓG GMINNYCH WEDŁUG RODZAJU NAWIERZCHNI JEZDNI W
2019R.

Nawierzchnia
gruntowa
23%
Nawierzchnia
wzmocniona
35%

Nawierzchnia
bitumiczno –
asfaltowa
40%

Nawierzchnia z
kostki
prefabrykowanej
2%
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PODZIAŁ DRÓG GMINNYCH WEDŁUG RODZAJU NAWIERZCHNI JEZDNI W
2018R.
Nawierzchnia
gruntowa
24%
Nawierzchnia
bitumiczno –
asfaltowa
39%
Nawierzchnia
wzmocniona
35%
Nawierzchnia z
kostki
prefabrykowanej
2%

Zarzadzanie siecią dróg, zmierza do zapewnienia bezpieczeństwa ich
użytkownikom oraz zapewnienia wygody ruchu. Cele te realizowane są poprzez
działania polegające na:
- Bieżącym utrzymaniu dróg,
- Prowadzeniu remontów dróg,
- Pełnieniu obowiązków administratora o charakterze organizacyjno–
porządkowym,
Bieżące utrzymanie dróg.
Bieżące utrzymanie dróg polega na prowadzeniu:
1. Prac konserwacyjnych,
2. Prac porządkowych,
3. Zwalczania śliskości zimowej.
Konserwację dróg wykonano w następującym zakresie:
1. Profilowanie i zagęszczanie dróg o nawierzchni nieutwardzonej wraz
z dostarczeniem i rozłożeniem pospółki. Prace przeprowadzono na łącznej
powierzchni 33 203 metrach kwadratowych przy wykorzystaniu 290 metrów
sześciennych materiału kruszywa piaskowego.
2. Profilowanie i zagęszczanie dróg o nawierzchni tłuczniowej–kamiennej wraz
z dostarczeniem i rozłożeniem kruszywa kamiennego. Prace przeprowadzono na
łącznej powierzchni 108 543 metrach kwadratowych. Do naprawy nawierzchni
użyto 1582 ton materiału tłuczniowego.
3. Profilowanie i zagęszczanie dróg o nawierzchni tłuczniowej z kruszyw mieszanek
bitumicznych (destruktu) wraz z dostarczeniem i rozłożeniem kruszywa. Prace
przeprowadzono na łącznej powierzchni 59 629 metrach kwadratowych. Do
naprawy i wzmocnienia nawierzchni wykorzystano 3378 tony materiału.
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4. Mechanicznego koszenia traw i chwastów w pasach drogowych obejmujące
pobocza, skarpy i przeciwskarpy rowów zrealizowanego na łącznej powierzchni
239 356 metrach kwadratowych.
5. Naprawy cząstkowej uszkodzonej nawierzchni dróg asfaltowych.
W trakcie prowadzonych prac przy użyciu recyklera, uzupełniono ubytki
w jezdniach warstwą mieszanki bitumiczno-grysowej na łącznej powierzchni 922
metrach kwadratowych.
6. Wykonanie poboczy dróg gminnych.
Łączny koszt wykonanych prac wynosił – 644 639, 06 zł w zakresie, których wykonano
w ramach funduszu sołeckiego prace o wartości – 66 121,89 zł realizując zadania:
poszerzenia i utwardzenia poboczy wzdłuż ulicy Wiejskiej w Gładkowie, utwardzenia
drogi ulicy Zatylnej w Kawęczynie, utwardzenia ulicy Wierzbowej w Pracach Dużych,
konserwacji ulicy Polnej i Akacjowej w Nowych Raciborach oraz uzupełnienia
kruszywem ubytków i utwardzenie w ulicy Krótkiej w Wylezinie.
Przeprowadzone prace konserwacyjne dróg nie są związane jedynie
z potrzebą i koniecznością zapewnienia odpowiedniego dojazdu. Systematyczne
powiększanie ilości wbudowywanych materiałów przyczynia się do znacznej poprawy
stanu nawierzchni dróg oraz służą jako konstrukcyjne warstwy przyszłej,
rozbudowywanej infrastrukturze drogowej.

W ramach prac porządkowych wykonano:
1. Oczyszczanie dróg przy użyciu zamiatarki mechanicznej – koszt wykonanej usługi
wynosił – 25 830,00 zł.
2. Mechaniczne oczyszczanie chodników, pryskanie chodników i poboczy środkami
chwastobójczymi – koszt wykonanej usługi wynosił – 23 370,00 zł.
3. Mechaniczne karczowanie zagajników zarastających pas drogowy, przycinanie
oraz usuwanie drzew - uszkodzonych wiatrołomów i zagrażających
bezpieczeństwu ruchu drogowego. Koszt wykonanych usług wynosił łącznie –
22 680,00 zł.
Zwalczanie śliskości zimowej:
Utrzymanie dróg w okresie zimowym należy do podstawowej działalności
wykonywanej w ramach zarządzania drogami. Działalność ta polega na zapewnieniu
przejezdności, zminimalizowania utrudnień oraz podniesienia wygody ruchu
poruszającym się użytkownikom dróg. W ramach zwalczania śliskości zimowej
wykonano:
1. Płużenie dróg: łączna ilość przepracowanych godzin sprzętu płużącego,
wyposażonego
w pług czołowy wyniosła 456 godzin, z czego:
a) płużenie przy użyciu ciągnika: 262 godziny,
b) płużenie przy użyciu samochodu ciężarowego: 194 godzin,
2. Usuwanie śliskości: łącznie przepracowano 352 godzin pracy sprzętu samochodu
ciężarowego wyposażonego w piaskarkę.
3. Wykorzystano do usuwania śliskości łącznie:
a) piasku w ilości: 248,0 ton,
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b) soli drogowej w ilości: 81,2 ton,
Koszt wykonanych usług wynosił łącznie: 129 602,69 zł.
Utrzymanie dróg w okresie zimowym stanowi odmienny zakres robót, nie
wiążących się z robotami pozostałych okresów. Prace te polegają na walce
z utrudnieniami atmosferycznymi, mającymi na celu utrzymanie ciągłości ruchu
drogowego oraz stworzenia jak najkorzystniejszych warunków dla użytkowników
dróg. Poniesione w tym zakresie nakłady finansowe w niczym nie podnoszą wartości
dróg wręcz przeciwnie pomniejszają one koszty środków przeznaczonych na
budowę, modernizację, odnowę czy remonty dróg w okresie letnim.
Remont dróg.
W ramach wykonania remontu dróg zrealizowano wykonanie jednowarstwowej
nawierzchni bitumicznej z mieszanek mineralno – asfaltowych wraz ze
wzmocnieniem istniejącej podbudowy kamiennej oraz wykonaniem utwardzonych
poboczy:
a) ulica Królewska w miejscowości Bystrzanów, długość wykonanej drogi 65mb
o powierzchni utwardzonej 260 metrów kwadratowych. Koszt zadania –
16 863,30 zł,
b) ulica Boryny w Kotorydzu, długość wykonanej drogi 200mb o powierzchni
utwardzonej 840 metry kwadratowe. Koszt zadania –54 218,40 zł.
c) ulica Polna w Mariance, długość wykonanej drogi 440mb o powierzchni
utwardzonej 1760 metry kwadratowe. Koszt zadania –89 949,90 zł.
d) ulica Akacjowej w Nowych Raciborach, długość wykonanej drogi 95mb
o powierzchni utwardzonej 315 metry kwadratowe. Koszt zadania –
22 235,02zł.
e) ulica Południowa w Przypkach, długość wykonanej drogi 415mb
o powierzchni utwardzonej 1660 metry kwadratowe. Koszt zadania –
137 701,27zł.
f) ulica Jaśminowa w Werdunie, długość wykonanej drogi 430mb o powierzchni
utwardzonej 1505 metry kwadratowe. Koszt zadania –87 964,68 zł.
Administracja dróg.
W ramach realizacji zadań o charakterze organizacyjno–porządkowym
wykonano:
1. Dokumentację projektowo–techniczną obejmującą remont ciągu dróg ulic
Szkolnej w Suchostrudze i Kościelnej w Werdunie wraz z ze skrzyżowaniem ulicy
Jaśminowej i Królewskiej, koszt wykonanej dokumentacji – 12 300,00zł.
2. Dokumentację
projektowo–techniczną
obejmującą
ulicy
Kościelnej
w Rembertowie, koszt wykonanej dokumentacji – 6 150,00zł.
3. Dokumentację kosztorysowo–techniczną obejmującą remont ulic Królewskiej
w Bystrzanowie, Boryny w Kotorydzu, Polnej w Mariance, Akacjowej w Nowych
Raciborach, Południowej w Przypkach oraz Jaśminowej w Werdunie, koszt
wykonanej dokumentacji – 4 800,00zł.
4. Nadzór Inwestorski nad remontem ulic Królewskiej w Bystrzanowie, Boryny
w Kotorydzu, Polnej w Mariance, Akacjowej w Nowych Raciborach, Południowej
w Przypkach oraz Jaśminowej w Werdunie, koszt – 5 800,00zł.
s t r o n a 80 | 121
Gmina Tarczyn
NIP 1231233414; REGON 015891250; kod terytorialny Gminy 1418063
Urząd Miejski w Tarczynie
05-555 Tarczyn - ul. Juliana Stępkowskiego 17; - ul. Rynek 8a; NIP 5220019837; REGON 000550516
tel: (48 22) 715 79 00; faks: (48 22) 727 81 91; e-mail: tarczyn@tarczyn.pl; www.tarczyn.pl

Raport o stanie Gminy Tarczyn za rok 2019.

5. Przeglądy obiektów mostowych oraz gminnych dróg publicznych wraz
z aktualizacją ewidencji systemu referencyjnego i fotorejestracji metrycznej
pasów drogowych, koszt wykonanej dokumentacji – 25 215,00 zł.
6. Dla ułatwienia poruszania się po drogach oraz właściwej jej organizacji
zamontowano 2 sztuki luster oraz 20 sztuk znaków drogowych.
7. Uzgodniono 8 szt. projektów organizacji ruchu dla realizacji inwestycji drogowej
„Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 od
węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do Obwodnicy Grójca dla
odcinka „C”.
8. Uzgodniono i wydano 53 zezwoleń na zajecie pasa drogowego w celu lokalizacji
infrastruktury technicznej.
9. Uzgodniono i wydano zezwolenia na lokalizację infrastruktury technicznej:
a) urządzeń energetycznych: 86 zezwoleń,
b) urządzeń telekomunikacyjnych: 4 zezwolenia,
c) urządzeń komunalnych: 2 zezwolenia,
d) urządzeń gazowych: 19 zezwoleń.
Wodociągi i kanalizacja.
Wodociągi.
Woda na potrzeby jej dystrybucji do sieci wodociągowej, której czynna
długość wynosi 232,8 km, pobierana jest z wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych a następnie poddawana jest procesowi jej uzdatnienia w czterech
Stacjach Uzdatniania Wody (SUW) położonych na terenie gminy w miejscowościach:
1. Tarczyn: woda ujmowana jest z ujęcia składającego się z trzech studni wierconych
o ustalonych zasobach eksploatacyjnych 230 metrów sześciennych na godzinę,
umożliwiającego średnio dobowe ujmowanie wody na poziomie 2620 metrów
sześciennych. Proces uzdatniania wody odbywa się w 12 filtrach ciśnieniowych,
pionowych o łącznej ich pojemności wynoszącej 54 metry sześcienne. Woda
magazynowana jest w jednym zbiorniku wieżowym o pojemności 1000 metrów
sześciennych.
2. SHRO Pawłowice: woda ujmowana jest z ujęcia składającego się z trzech studni
wierconych z możliwością jednoczesnego poboru dwóch studni o ustalonych
zasobach eksploatacyjnych 80 metrów sześciennych na godzinę,
umożliwiającego średnio dobowe ujmowanie wody na poziomie 1046 metrów
sześciennych. Proces uzdatniania wody odbywa się w 4 filtrach ciśnieniowych,
pionowych o łącznej ich pojemności wynoszącej 15 metrów sześciennych. Woda
magazynowana jest w dwóch zbiornikach o łącznej pojemności 300 metrów
sześciennych.
3. Wólka Jeżewska: woda ujmowana jest z ujęcia składającego się z dwóch studni
wierconych z możliwością poboru wody z jednej studni, druga stanowi zestaw
rezerwowy (awaryjny) o ustalonych zasobach eksploatacyjnych 70 metrów
sześciennych na godzinę, umożliwiającego średnio dobowe ujmowanie wody na
poziomie 1540 metrów sześciennych. Proces uzdatniania wody odbywa się w 4
filtrach ciśnieniowych, pionowych o łącznej ich pojemności wynoszącej 22,8
metrów sześciennych. Woda magazynowana jest w dwóch zbiornikach o łącznej
pojemności 300 metrów sześciennych.
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4. Suchodół: woda ujmowana jest z ujęcia składającego się z dwóch studni
wierconych z możliwością poboru wody z jednej studni, druga stanowi zestaw
rezerwowy (awaryjny) o ustalonych zasobach eksploatacyjnych 38 metrów
sześciennych na godzinę, umożliwiającego średnio dobowe ujmowanie wody na
poziomie 579 metrów sześciennych. Proces uzdatniania wody odbywa się w 6
filtrach ciśnieniowych, pionowych o łącznej ich pojemności wynoszącej 27
metrów sześciennych. Woda magazynowana jest w jednym zbiorniku
podziemnym o pojemności 300 metrów sześciennych.
Znaczna część pobieranej wody wykorzystywana jest na SUW-ach w celach
technologicznych do płukania czyszczenia złóż filtracyjnych w pionowych zbiornikach
ciśnieniowych. Nadzór nad jakością wody uzdatnionej przeznaczonej do spożycia
sprawowała Powiatowa Inspekcja Sanitarna, wykonując łącznie 51 sztuk badań wody
oraz wydając łącznie 4 pozytywne oceny jakości wody, stwierdzające jej przydatność
do spożycia przez ludzi. W ramach kontroli własnej, badania wykonywane były przez
laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań,
zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Łączna ilość wykonanych
badań wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym wynosiła 69 sztuki.
Woda uzdatniona dostarczana jest do odbiorców siecią składającą się
z przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem zasuw odcinających przepływ
wody oraz urządzeniami technicznymi regulującymi ciśnienie wody.
Zapewnienie ciągłości dostaw wody realizowane jest w zakresie:
1. Ujmowania i uzdatniania wody w ramach, których poniesiono koszty zakupu
materiałów
i usług oraz wykonano następujące prace:
a) zakup i dostawa energii elektrycznej na łączną kwotę – 338 164,04 zł,
b) zakup i dostawa paliwa gazowego na łączną kwotę – 4364,27 zł,
c) wykonanie rocznych przeglądów budowlanych – 2 460,00 zł,
d) konserwacja urządzeń automatyki oraz instalacji elektrycznej – 40 042,56zł,
e) wykonanie rocznych przeglądów instalacji kominowej i gazowej – 1001,90 zł,
f) remont sprężarki śrubowej – 6396 zł,
g) remont sprężarki tłokowej – 1700 zł,
h) zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby utrzymania stacji SUW tj.
m.in.: materiały do dezynfekcji wody i pomieszczeń, uszczelki, armatura,
czujnik poziomu wody, elektrozawory powietrza – 9234,21 zł,
i) opłaty administracyjne za usługi wodne - pobór wód – 71 235, zł,
j) wykonanie badań bakteriologicznych i fizykochemicznych próbek wody –
14.510,31 zł,
k) opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasach dróg
wojewódzkich, powiatowych oraz pod dnem rzeki Tarczyki – 1470,37 zł,
l) monitoring i ochrona stacji SUW oraz ujęć wody – 4478 zł,
2. Prac remontowych i konserwacyjnych w ramach, których poniesiono koszty
zakupu materiałów i usług oraz wykonano prace w następującym zakresie:
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a) usunięcia 32 awarii na sieci wodociągowej wraz z wymianą uszkodzonych
hydrantów i zasuw odcinających przepływ wody w tym:
- usługa koparko-ładowarką – 7675,20 zł,
- naprawa nawierzchni bitumicznych i betonowych – 3247,20 zł,
b) zakup i montaż materiałów eksploatacyjnych na potrzeby utrzymania sieci tj.
m.in.: rur, kształtek, hydrantów, zasuw, wodomierzy, śrubunków, uszczelek –
30 256,46 zł,
c) remont (wymiana) sieci wodociągowej – 12 500,00 zł,

Kanalizacja.
Kanalizacja deszczowa.
Kanalizacja deszczowa wykorzystywana jest jako dość prosty system
odwadniania terenów utwardzonych zwłaszcza dróg, którego funkcjonowanie
wymaga jednak modernizacji a eksploatacja urządzeń do zagospodarowania ścieków
opadowych wiąże się z ponoszeniem kosztów i zaangażowania wyspecjalizowanego
sprzętu. Chodzi przede wszystkim o prace związane z utrzymaniem drożności
rurowych przewodów, skarp odbiorników do których odprowadzane są ścieki
deszczowe, czyszczenia ich z osadów oraz konserwację urządzeń. Długość sieci
wynosi 4,2 km, składa się ona z przewodów o średnicy od 315 do 600 mm wraz
z wpustami ulicznymi oraz następujących urządzeń:
4 sztuki elementów konstrukcyjnych wylotów na połączeniu kanalizacji
z odbiornikiem ścieków opadowych,
4 sztuki separatorów lamelowych, których konstrukcja umożliwia oddzielanie
i zatrzymywanie substancji ropopochodnych
3 sztuki piaskowników do oddzielania i zatrzymywania zawiesin mineralnych
(piaski, szlamy), znajdujących się w wodach przed odprowadzeniem wód do
odbiornika.
Zapewnienie ciągłości odprowadzania wód opadowych realizowano poprzez:
1. Wykonanie przeglądów studzienek i wpustów ulicznych wraz
z osadnikami frakcji piasku oraz separatorów lamelowych – zrealizował
referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.
2. Opłaty administracyjne za usługi wodne - odprowadzanie ścieków – 243,24zł.
Kanalizacja sanitarna.
Główną zasadą eksploatacji kanalizacji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej jest
utrzymanie ciągłego przepływu ścieków kanałami i kolektorami ściekowymi, które
pod względem hydraulicznym i technicznym polega na systematycznym
kontrolowaniu drożności, usuwaniu powstałych zatorów, przeprowadzaniu
remontów i konserwacji kanałów, kolektorów ściekowych i obiektów znajdujących
się na sieci w tym przepompowni, oczyszczalni ścieków, mechanicznej kraty, oraz
badaniu jakości odprowadzanych ścieków. Ogólna długość kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wynosi 35,6 km sieci, w której skład wchodzi 7 sztuk
przepompowni głównych sieciowych oraz 26 sztuk przepompowni lokalnych.
Ważnym elementem układu kanalizacji sanitarnej jest Komunalna Oczyszczalnia
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Ścieków położona w miejscowości SHRO Pawłowice, która umożliwia średnio
dobowe oczyszczanie ścieków na poziomie 38,4 metrów sześciennych na dobę. Praca
oczyszczalni oparta jest na komorze osadu czynnego – Minibloka z zastosowanym
systemem napowietrzania za pomocą dyfuzorów drobno pęcherzykowych. Ścieki
z kanalizacji z pozostałych miejscowości oczyszczane są przez Przedsiębiorstwo
DOEHLER Sp. z o.o. Zakład w Tarczynie, które na rzecz Gminy świadczy usługę
oczyszczania ścieków.
Zapewnienie ciągłości odprowadzania i oczyszczania ścieków realizowano
poprzez wykonanie następujących prac wraz z zakupem materiałów i usług:
1. Zakup i dostawa energii elektrycznej na łączną kwotę – 50,913,72 zł,
2. Konserwacja urządzeń automatyki oraz instalacji elektrycznej przepompowni
oraz oczyszczalni ścieków – 27 082,56 zł,
3. Materiały do konserwacji sieci oraz części zamienne do przepompowni
i oczyszczalni w tym m.in.: sterowniki poziomu ścieków, sondy hydrostatyczne,
włazy studzienne, uszczelki, rury i kształtki, pompa ściekowa – 18 256,24 zł,
4. Remont układu napowietrzania oczyszczalni ścieków w Pawłowicach
– 21 700, 00 zł,
5. Oczyszczanie ścieków – 730 484,34 zł,
6. Udrażnianie odcinków sieci kanalizacyjnej, czyszczenie przepompowni ścieków –
32 897,66 zł,
7. Odbiór i zagospodarowanie skratek – 36 911,16 zł,
8. Opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasach dróg wojewódzkich,
powiatowych oraz pod dnem rzeki Tarczyki – 12 565,66 zł,
9. Badania jakości ścieków oczyszczonych – 3 675,24 zł,
10. Opłaty administracyjne za usługi wodne - odprowadzanie ścieków – 3954zł.
Administracja siecią wodociągową i kanalizacyjną
W ramach zadań o charakterze organizacyjno–porządkowym zrealizowano:
1. Zawarto 6 umów oraz 4 porozumienia na wykonanie budowy odcinków sieci
wodociągowej rozdzielczej przez inwestorów prywatnych.
2. Odebrano i sporządzono 6 protokołów przekazania odcinków sieci
wodociągowej, wybudowanych przez inwestorów prywatnych o łącznej długości
591 metrów.
3. Wydano techniczne warunki określające możliwość podłączenia do sieci
wodociągowej w ilości 78 sztuk oraz kanalizacyjnej 8 sztuk.
4. Wykonano dokumentację dotyczącą ustanowienia stref ochronnych, ochrony
bezpośredniej ujęć wody dla stacji uzdatniania: Tarczyn, Wólka Jeżewska,
Suchodół, Pawłowice – koszt wykonania 9840,00 zł.
5. Dokonano odbioru technicznego przyłączenia nieruchomości do sieci:
a) wodociągowej – dla nowych odbiorców w ilości 78 sztuk. Łączna ilość
nieruchomości, które przyłączone zostały do sieci wynosiła 4280 szt.
b) kanalizacyjnej – dla nowych odbiorców w ilości 6 sztuk. Łączna ilość
nieruchomości, które przyłączone zostały do sieci wynosiła 1108 szt.
6. Dokonano z odbiorcami rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków w oparciu o ceny i stawki opłat określonych
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w ogłoszonych taryfach oraz zatwierdzonych do nich dopłat przez Radę Miejską.
Osiągnięty dochód wynosił:
a) usługa zaopatrzenia w wodę: 2 237.781,06 zł,
b) usługa odprowadzania ścieków: 1 080 522,31 zł.
7. Dokonano odczytów wodomierzy i poboru opłat za dostarczoną wodę
i odprowadzone ścieki przez inkasenta – koszt 82 608,03 zł.

Targowisko miejskie.
Targowisko (plac targowy) zlokalizowane zostało w miejscowości Tarczyn przy ulicy
Grójeckiej, jako wydzielony, utwardzony teren przeznaczony do handlu, na otwartej
powierzchni. Targowisko ma charakter zorganizowany oznacza to, że zostały
wyznaczone płatne stanowiska dla osób oferujących swoje towary. Liczba
wyznaczonych, stałych punktów sprzedaży wynosi 155 sztuk. Łączna powierzchnia
Targowiska składająca się z miejsc przeznaczonych do handlu, szaletu miejskiego,
dróg wewnętrznych oraz alejek spacerowych wynosi 4500 metrów kwadratowych.
Dokonano rozliczenia opłaty targowej w oparciu o stawki ustalone uchwałą Rady
Miejskiej. Wpływ z tytułu wnoszonej opłaty targowej wynosił – 138 960,10 zł. Pobór
opłaty dokonany został w trybie inkasa, której poniesione koszty wynosiły –
24 581,21 zł.
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IX.

Odpady komunalne.

Zestawienie nieruchomości podlegających obowiązkowi zbiórki odpadów
komunalnych na terenie gminy w roku 2019:
Informacja o nieruchomościach z Gminy Tarczyn
Liczba nieruchomości zamieszkałych,
w tym:
Zbiórka selektywna
Zbiórka nieselektywna
Liczba nieruchomości
niezamieszkałych, w tym:
Zbiórka selektywna
Zbiórka nieselektywna
Liczba nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe, w tym:

Zbiórka selektywna
Zbiórka nieselektywna

2019
2 824
2 062
762
285
96
189
514
447
67

Zestawienie nieruchomości zamieszkałych podlegających obowiązkowi zbiórki
odpadów komunalnych na terenie gminy w roku 2019.

Zbiórka
nieselektywna
27%

Zbiórka
selektywna
73%
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Podnoszenie świadomości ekologicznej w gminie.
Zgodnie z zawartą umową podmiot wyłoniony w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017 – 2019 przeprowadził
kampanie informacyjne – edukacyjne na temat prawidłowej segregacji odpadów
zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązującym
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarczyn opracował
i rozpropagował broszury informacyjne wśród właścicieli nieruchomości
w zabudowie jednorodzinnej oraz zarządców nieruchomości w zabudowie
wielorodzinnej. Realizujący zadanie w pierwszym kwartale 2019r. rozpropagował
broszurę informacyjną dotyczącą nowych zasad segregacji odpadów komunalnych.
Przeprowadzono także multimedialne prelekcje informacyjne w 5 placówkach
szkolnych, 1 placówce przedszkolnej, oraz prelekcje wśród osób dorosłych tj,
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarczynie, ul. Juliana
Stępkowskiego 17.

Harmonogram przeprowadzenia edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych
na terenie Gminy Tarczyn
Termin
Lp.
Placówka oświatowa
Data
Godzina
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
1.
18.03.2019 r.
9:00
w Tarczynie
Szkoła Podstawowa w Pracach
2.
20.03.2019 r.
10:00
Małych
Szkoła Podstawowa w
3.
20.03.2019 r.
10:00
Suchostrudze
4.
Szkoła Podstawowa w Tarczynie
21.03.2019 r.
10:00
Liceum Ogólnokształcące Zespół
5.
Szkół im. Szarych Szeregów w
21.03.2019 r.
12:00
Tarczynie
6.
Przedszkole w Tarczynie
19.03.2019 r.
10:00
Gminny Ośrodek Kultury w
7.
21.03.2019 r.
11:30
Tarczynie
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Aspekt finansowy realizacji zadania odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych.
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w tym:
Kwota podstawowa
3 197 073,73 w tym:
Wpłaty dotyczące zaległości
za 2013r.
794,72
Wpłaty dotyczące zaległości
za 2014r.
3 969,44
Wpłaty dotyczące zaległości
za 2015r.
5 218,66
Wpłaty dotyczące zaległości
za 2016r.
8 055,69
Wpłaty dotyczące zaległości
za 2017r.
21 101,39
Wpłaty dotyczące zaległości
za 2018r.
610 727,69
Wpłaty dotyczące 2019r.
2 545 455,16
Nadpłaty za rok 2020r.
1 750,98
Kwota upomnień
7 177,33
Kwota odsetek
12 113,50 w tym:
Odsetki za rok 2013
340,68
Odsetki za rok 2014
1 434,40
Odsetki za rok 2015
1 183,80
Odsetki za rok 2016
1 330,56
Odsetki za rok 2017
1 545,88
Odsetki za rok 2018
3 490,81
Odsetki za rok 2019
1 111,37
Opłata
prolongacyjna
Razem

1 676,00
3 216 364,56

s t r o n a 88 | 121
Gmina Tarczyn
NIP 1231233414; REGON 015891250; kod terytorialny Gminy 1418063
Urząd Miejski w Tarczynie
05-555 Tarczyn - ul. Juliana Stępkowskiego 17; - ul. Rynek 8a; NIP 5220019837; REGON 000550516
tel: (48 22) 715 79 00; faks: (48 22) 727 81 91; e-mail: tarczyn@tarczyn.pl; www.tarczyn.pl

Raport o stanie Gminy Tarczyn za rok 2019.

Koszty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w tym:
Koszty funkcjonowania PSZOK (monitoring)
720,00
Wynagrodzenie dla firmy zajmującej się
3 072 182,30
odbiorem,
transportem
i
zagospodarowaniem
odpadów komunalnych
Koszty osobowe
191 395,94
Pozostałe, w tym:
80 139,91
Roczna aktualizacja oprogramowania
21 402,00
System powiadamiania SMS
1 476,00
Tablica informacyjna na teren PSZOK
140,59
Badanie nieczynnego składowiska odpadów
3 370,20
Analiza stanu gospodarki odpadami 2018
984,00
Prenumerata
375,48
Roczny przegląd budowlany PSZOK
1 230,00
Roczny przegląd kominiarski PSZOK
123,00
Roczna amortyzacja PSZOK
51 038,64
Razem
3 344 438,15
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Masy zebranych odpadów na terenie Gminy Tarczyn w 2019 roku
Szczegółowe zestawienie ilości odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy
Tarczyn oraz metody ich zagospodarowania w 2019r.
Nazwa i adres
instalacji, do
której zostały
przekazane
odpady
komunalne

Kod
odebranyc
h odpadów
komunalny
ch

20 03 07
20 03 01

P.P.H.U.
Radkom
Ul. Witosa
98
26-600
Radom

ZGO
AQUARIUM
Sp. z o.o.
Pukanin 140
96-200
Rawa
Mazowiecka
- instalacja
LOOBO Sp. z
o.o.
Huta Szkła
Gospodarski
ego Ryszard
Przeworski

10 01 01

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych
Odpady wielkogabarytowe
Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
Żużle, popioły paleniskowe i
pyły z kotłów [z wyłączeniem
pyłów z kotłów wymienionych
w 10 01 04]

Masa
odebranych
odpadów
komunalnych
[Mg]

Sposób
zagospodarow
ania
odebranych
odpadów
komunalnych)

155,880

R 12

3 470,060

D 13

97,060

R5

15 01 06

Zmieszane odpady
opakowaniowe

90,340

R 12

20 01 99

Inne niewymienione frakcje
zbierane w sposób
selektywny

163,320

R 12

20 02 01

Odpady ulegające
biodegradacji

157,200

R3

28,180

R 12

5,400

R 12

9,440

R 12

88,560

R3

86,910

R 12

59,860

R 12

65,040

R 12

15 01 06
20 03 07
17 09 04

20 02 01
15 01 02
15 01 01

15 01 07

Zmieszane odpady
opakowaniowe
Odpady wielkogabarytowe
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu, inne
niż wymienione w 17 09 01,
17 09 02, 17 09 03
Odpady ulegające
biodegradacji
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Opakowania z papieru i
tektury
Opakowania ze szkła
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Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
Szczegółowy wykaz odpadów komunalnych zebranych w PSZOK oraz miejsce i sposób
ich zagospodarowania w 2019r.
Nazwa i
adres
Masa
instalacji, do
Kod
Sposób
Rodzaj zebranych
zebranych
której
zebranych
zagospodarow
odpadów
odpadów
ania zebranych
zostały
odpadów
komunalnych
komunalnych
odpadów
przekazane
komunalnych
[Mg]
odpady
komunalne
Opakowania z
15 01 02
24,220
R 12
tworzyw sztucznych
Zmieszane odpady
15 01 06
3,520
R 12
opakowaniowe
Zmieszane odpady z
budowy, remontów i
demontażu inne niż
17 09 04
84,280
D5
wymienione w 17 09
ZGO
01,
AQUARIUM
17 09 02 i 17 09 03
20 01 11
Tekstylia
5,760
R3
Odpady ulegające
20 02 01
54,300
R3
biodegradacji
Materiały izolacyjne
17 06 04
inne niż wymienione
0,240
brak danych
w 17 06 01 i 17 06 03
Odpady
20 03 07
132,420
R 12
wielkogabarytowe
zmieszane odpady z
budowy, remontów i
demontażu inne niż
17 09 04
6,160
D5
wymienione w 17 09
01,
P.P.H.U.
17 09 02 i 17 09 03
RADKOM Sp.
Opakowania z
z o.o.
15 01 02
4,640
R 12
tworzyw sztucznych
Odpady ulegające
20 02 01
58,640
R3
biodegradacji
20 02 03

Inne odpady
nieulegające
biodegradacji

2,360

D5
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Ochrona środowiska.
Bezdomne zwierzęta.
Odłowiono i przekazano do schroniska 33 psy i 9 kotów, wykonano
sterylizację u 25 wolnożyjących kotów, – koszt wykonania zadania 80 574,19 zł.
Zakupiono 135 kg karmy przeznaczonej na dokarmianie kotów wolnożyjących – koszt
wykonania zadania 1125,00 zł.
Odbiór padłych zwierząt i odpadów pochodzenia zwierzęcego
Odebrano i poddano utylizacji padłe zwierzęta i odpady pochodzenia
zwierzęcego za łączną kwotę – 5105,00 zł.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Odebrano i unieszkodliwiono 96,296 Mg materiałów budowlanych
zawierających azbest pochodzących z nieruchomości osób fizycznych,- koszt
wykonania zadania 29 015,91 zł.
Monitorowanie zanieczyszczenia powietrza
Odnotowano 8 alertów dotyczących podwyższonego stężenia zanieczyszczeń
powietrza (PM 10 i PM 2,5) w województwie mazowieckim, przeprowadzono 15
kontroli dotyczących spalania odpadów. W dwóch przypadkach zastosowano
pouczenie.
Monitoring nieczynnego składowisko odpadów komunalnych w miejscowości
Jeżewice
Wykonano w okresie wiosennym i jesiennym łącznie dwa badania
nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w zakresie badania poziomu
i jakości wód gruntowych, odgazowywania oraz osiadania składowiska wraz
z przygotowanym sprawozdaniem, koszt wykonania – 3 370,20 zł.
Ustalanie opłaty zmiennej za usługi wodne
Wydano 21 informacji ustalającej wysokość opłaty za zmniejszenie
naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości
o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych
z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż
70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach
nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
Ochrona przyrody
Przeprowadzono 195 oględzin drzew zgłoszonych do usunięcia przez osoby
fizyczne oraz wydano 11 zezwoleń na wycinkę drzew dla podmiotów prawnych.
Naliczono administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzew bez wymaganego
zezwolenia w wysokości 26 310,00 zł.
Inwestycje wpływające na środowisko
Przeprowadzono 5 środowiskowych postępowań dla realizowanych
inwestycji, dla mogących powodować negatywny wpływ określono środowiskowe
uwarunkowania.
Gminny zasób mieszkaniowy.
Jednym z zadań własnych Gminy jest tworzenie warunków do zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców. Gmina, na określonych zasadach
zapewnia lokale w ramach najmu socjalnego i lokale zamienne, a także zaspokaja
potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.
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W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarczyn wchodzi 28 komunalnych
budynków mieszkalnych, 1 socjalny budynek mieszkalny, 2 budynki mieszkalne
z częścią usługową oraz 3 budynki przeznaczone na potrzeby prowadzenia
działalności usługowej.
Gmina realizując swoje ustawowe obowiązki zarządza łącznie 143
mieszkaniami komunalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 5391m2, 17 lokalami
socjalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 519 m2 oraz 9 lokalami usługowymi
o łącznej powierzchni użytkowej 935 m2.
Sposób i zasady zarządzania lokalami w budynkach wchodzących w skład
zasobu Gminy mają na celu poprawę standardu i stanu technicznego obiektów,
poprawę jakości obsługi najemców oraz ograniczenie wzrostu kosztów utrzymania
zasobu. Aby zapewnić efektywne zarządzanie lokalami oraz sprawną politykę
mieszkaniową, Gmina działa w oparciu o podjęte przez Radę Miejską w Tarczynie
uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Tarczyn oraz na podstawie Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy. Narzędzia te jasno precyzują
zasady i kryteria dla osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych,
usprawniają proces weryfikacji danych wnioskodawców oraz regulują tryb poddania
tych procedur kontroli społecznej. W Wieloletnim programie gospodarowania
mieszkaniowym zasobem określono zasady polityki czynszowej, sposób zarządzania
lokalami, dokonano analizy potrzeb remontowych z podziałem na prace
konserwacyjne, bieżące oraz naprawy główne a także określono wysokość wydatków
na utrzymanie mieszkaniowego zasobu. Przedmiotowy program obowiązuje do roku
2023.
W celu dokonania analizy stanu technicznego budynków oraz określenia
potrzeb remontowych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego w każdym roku
zleca się wykonanie obowiązkowych przeglądów obejmujących:
1. Roczną kontrolę ogólnobudowlaną, polegająca na sprawdzeniu stanu
technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe
wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas
użytkowania obiektu,
2. Roczną kontrolę kominiarską obejmująca przegląd przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wraz z kontrolą szczelności instalacji
gazu,
W 2019 roku na realizację tego zadania przeznaczono odpowiednio:
1. 22 755,00 zł – wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów
ogólnobudowlanych,
2. 8 819,40 zł – wykonanie rocznych przeglądów instalacji kominowej i gazowej,
W celu efektywnego wykorzystania mieszkań, wchodzących w skład zasobu
Gminy w sierpniu 2019 roku zakończono remont przejętego od Polskiej Akademii
Nauk budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego w Mariance przy ul. Jesionowej 3
tj. działka numer ewidencyjny 5/2 obręb Drozdy. Przeprowadzony remont obiektu
polegał na przystosowaniu do potrzeb mieszkaniowych 6 lokali komunalnych
znajdujących w stanie surowym. Łączna powierzchnia lokali objętych projektem to
301 m2. Planowany zakres prac dofinansowany został ze środków Banku
s t r o n a 93 | 121
Gmina Tarczyn
NIP 1231233414; REGON 015891250; kod terytorialny Gminy 1418063
Urząd Miejski w Tarczynie
05-555 Tarczyn - ul. Juliana Stępkowskiego 17; - ul. Rynek 8a; NIP 5220019837; REGON 000550516
tel: (48 22) 715 79 00; faks: (48 22) 727 81 91; e-mail: tarczyn@tarczyn.pl; www.tarczyn.pl

Raport o stanie Gminy Tarczyn za rok 2019.

Gospodarstwa Krajowego. Zakończone prace obejmowały remont wewnętrznej
instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej, remont instalacji wodno –
kanalizacyjnej, wykonanie robót ogólnobudowlanych takich jak termoizolacja
budynku, wymiana poszycia dachowego, wymiana okien i drzwi, montaż zabudowy
łazienkowej, wykonanie instalacji elektrycznej. Łączna wartość zakończonego 30
sierpnia 2019 remontu wyniosła 989 500,00 zł.
Głównymi źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej w poszczególnych
latach są:
1. Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne,
2. Wpływy z tytułu pozostałych opłat czynszowych takich jak zwrot opłaty za odbiór
odpadów komunalnych, dostarczanie paliwa gazowego oraz zakupu energii
elektrycznej,
3. Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych,
4. Wpływy z opłat za najem lokali użytkowych.

Wysokość wydatków w kolejnych latach na utrzymanie zasobu
mieszkaniowego uzależniona jest od przychodów, którymi są wpływy z tytułu czynszu
oraz pozostałych opłat czynszowych za najem lokali mieszkalnych i użytkowych. W
2019 roku osiągnięto łączny dochód brutto z tytułu opłat czynszowych i opłat
pozostałych w kwocie 892 647,28 zł. Kwota dochodu netto tj. 812 999,88 zł stanowi
101,62 zaplanowanego w budżecie Gminy Tarczyn na 2019 rok dochodu, który
określony był na poziomie 800 000,00 zł.
Wysokość osiągniętego dochodu brutto w 2019 roku w zależności od
poszczególnych zobowiązań finansowych kształtuje się następująco:
ZOBOWIĄZNIE
DOCHÓD
czynsz mieszkalny
219 302,23 zł
czynsz użytkowy
299 130,62 zł
czynsz dzierżawny
227 617,99 zł
czynsz dzierżawny - użytki rolne
zwrot opłaty za gaz
zwrot opłaty za energię
zwrot opłaty za odbiór odpadów
(osoby prawne)
zwrot opłaty za odbiór odpadów
(osoby fizyczne)
Razem:

20 207,15 zł
18 489,33 zł
35 462,45 zł
65 355,19 zł
7 082,32 zł
892 647,28 zł

W celu prawidłowego zarządzania nieruchomościami zabudowanymi oraz
egzekwowania należności finansowych w 2019 roku wystawiono 3 996 faktury na
łączną kwotę 749 898,59 zł z tytułu płatności za czynsz mieszkalny, pozostałe opłaty
czynszowe, czynsz dzierżawny i użytkowy. Rozpatrując wnioski lokatorów mieszkań
komunalnych i najemców lokali użytkowych, wydano łącznie 108 pism dotyczących
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zasad najmu, naliczania wysokości opłat oraz związanych z przeprowadzaniem prac
remontowych zarówno przez Gminę jaki i bezpośrednio przez lokatorów.
Prowadząc politykę mieszkaniową Gmina Tarczyn dąży do poprawy warunków
mieszkaniowych lokatorów, przeprowadza inwestycje mające na celu zwiększenie
i unowocześnienie zasobu lokalowego. Z uwagi na ograniczony ilość środków
finansowych w budżecie, w pierwszej kolejności przeprowadzane są niezbędne
remonty mające na celu zapewnienie warunków bytowych i bezpieczeństwo
lokatorów.
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X.

Bezpieczeństwo – Działalność Straży Miejskiej.

Stan etatowy Straży Miejskiej w Tarczynie na dzień 31.12.2019 r. to
dziewięciu pracowników. Siedem osób na etacie mundurowym, dwie na etacie
cywilnym.
Od początku 2019 roku utrzymywana jest współpraca z Komisariatem Policji
w Tarczynie polegająca na wspólnych spotkaniach roboczych oraz wspólnych
patrolach funkcjonariuszy SM i KP Tarczyn na mocy porozumienia zawartego w dniu
20.02.2014 r. pomiędzy Komendantem Policji w Tarczynie a Burmistrz Tarczyna. Do
dnia 31.12.2019 r. uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu patrolach mieszanych, pieszych
i zmotoryzowanych, gdzie podejmowaliśmy interwencje domowe, doprowadzaliśmy
sprawców przestępstw do komisariatu Policji w Tarczynie, jak również izby
wytrzeźwień .
W zakresie zabezpieczenia imprez rozrywkowych Straż Miejska uczestniczyła
w zabezpieczeniu: ”Procesji Bożego Ciała” „Dni Tarczyna”,
„Półmaratonu
Tarczyńskiego”, czy też akcji związanych z bezpieczeństwem: „Akcja Znicz 2019”,
,,Bezdomny” oraz „Bezpieczna droga do Szkoły”.
W ramach wspólnego zabezpieczenia różnego rodzaju uroczystości oraz imprez
rozrywkowych ustalany jest z Komendantem Policji:
zakres działań, podział rejonów do zabezpieczenia oraz sposób łączności między
poszczególnymi rejonami. Wymiana informacji i konsultacje w zakresie wykonywania
zadań odbywają się głównie podczas spotkań, do których dochodzi kilka razy
w miesiącu w zależności od bieżących potrzeb.
Biorąc pod uwagę zaangażowanie i dyspozycyjność funkcjonariuszy Straży
Miejskiej jak też Komisariatu Policji , jej mały stan etatowy oraz zakres realizowanych
zadań, współpracę do chwili obecnej należy ocenić na poziomie bardzo dobrym.
Interwencji, które zgłaszali mieszkańcy miasta i gminy Tarczyn w okresie od
01.01. 2019r. do 31.12.2019 r. odnotowano 111. Były to między innymi interwencje
dotyczące bezpańskich psów, wypalania nieczystości , wyrzucaniu nieczystości
stałych do lasów i na teren prywatnych posesji, przepełnione wylewające się szamba,
nieprzejezdne drogi przez wystające gałęzie drzew, blokowanie wjazdu i wyjazdu
z posesji przez pojazdy mechaniczne , odwożenie nietrzeźwych z terenu gminy do
miejsca zamieszkania. Udzielaliśmy asysty pracownikom ewidencji ludności przy
oględzinach mieszkań osób, które na wniosek właścicieli miały zostać wymeldowane
ze stałego miejsca zamieszkania. Asystowaliśmy podczas wywiadów środowiskowych
z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dokonywaliśmy kontroli nad
sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej na polecenie Sądu, asystowaliśmy
kuratorom przy wykonywaniu ich obowiązków oraz uczestniczyliśmy w komisjach
i posiedzeniach grupy interdyscyplinarnej. Sprawdzaliśmy aktualny stan posiadania
środków transportu przez osoby, na które został nałożony obowiązek świadczenia na
rzecz obrony, dostarczaliśmy wezwania z WKU, zabezpieczaliśmy miejsca zagrożone
pożarem, uczestniczyliśmy w poszukiwaniach zaginionych osób i kilkakrotnie
braliśmy udział w akcji ratowania życia.
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Statystykę liczby wystawionych mandatów karnych, sporządzonych
wniosków do Sądu Rejonowego w Grójcu II Wydział Karny oraz ilość pouczeń
obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
Ilość pouczeń oraz mandatów z artykułów Kodeksu Wykroczeń, do których
są upoważnieni funkcjonariusze Straży Miejskiej :
- wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu art.49-64
pouczono- 0 osób; mandaty karne- 3 szt.
- wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym
art. 65-69
pouczono- 0; mandaty karne-0
- wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia art.70-83
pouczono- 6 osób; mandaty karne – 3 szt.
- wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji art. 84-103
pouczono - 256 osób; mandaty karne- 350 szt.
- wykroczenia przeciwko zdrowiu
pouczono- 0 osób; mandaty karne- 0 szt.
- wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej art. 140-142
pouczono - 0 osób; mandaty karne – 0 szt.
- wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego art. 143-145
pouczono-0 osób; mandaty karne- 0 szt.
- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
pouczono – 4 osoby; mandaty karne – 3 szt.
- wykroczenia przeciwko szkodnictwu leśnemu, polnemu i ogrodowemu
pouczono-0 osób; mandaty karne- 2 szt.
- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
pouczono - 0 osób; mandaty karne- 1 szt.
Razem w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Pouczono – 266 osób; Mandaty karne- wystawiono 362 szt. na łączną kwotę
32.100zł.
Wnioski sporządzone do Sądu Rejonowego w Grójcu II Wydział Karny -134 szt.
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XI.

Pomoc społeczna.

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać
wykorzystując własne zasoby i możliwości. Potrzeby korzystających z pomocy
społecznej są uwzględnianie, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się
w możliwościach pomocy społecznej.
Główne zadania pomocy społecznej to: przyznawanie i wypłacanie
przewidzianych ustawa świadczeń, praca socjalna, realizacja zadać wynikających
z rozeznanych potrzeb społecznych.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, których
dochód nie przekracza określonego kryterium dochodowego i u których występuje
co najmniej jedna z wymienionych okoliczności: ubóstwo, bezdomność, bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała choroba.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie realizował zadania
określone ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz wynikające
z innych ustaw, w tym:
- o świadczeniach rodzinnych
- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- o pomocy państwa wychowaniu dzieci
- o dodatkach mieszkaniowych
- o Karcie Dużej Rodziny
- o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
- o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- o przeciwdziałaniu narkomanii.
W 2019 roku na realizację różnych form pomocy wydatkowano kwotę
17 150 860 zł.
Wypłatę poszczególnych świadczeń przedstawia poniższa tabela.
Wyszczególnienie
ROK 2019
ROK 2018
KWOTA
LICZBA
KWOTA
LICZBA
OSÓB
OSÓB
Zasiłki stałe
375 807 zł
62
297 735 zł
61
Składki
na
ubezp. 30 892 zł
53
24 573 zł
49
zdrowotne
Zasiłki okresowe
37 377 zł
24
47 392 zł
32
Posiłki (obiady szkolne)
43 630 zł
54
42 607 zł
46
Zasiłki celowe
153 104 zł
129
154 944 zł
145
Sprawienie pogrzebu
Usługi opiekuńcze
Opłata za domy pomocy
społ.

5 100 zł
48 819 zł
479 730 zł

1
7
20

9 000 zł
48 677 zł
476 318 zł

2
10
17
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WYPŁATĘ POSZCZEGÓLNYCH ŚWIADCZEŃ W 2018R.
ZE WZGLĘDU NA KWOTĘ.
Zasiłki stałe
27%
Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne
2%

Opłata za domy
pomocy
społecznej
44%

Zasiłki okresowe
4%

Usługi
opiekuńcze
5%
Sprawienie
pogrzebu
0%

zasiłki celowe
14%

Posiłki (objady
szkolne)
4%

WYPŁATĘ POSZCZEGÓLNYCH ŚWIADCZEŃ
W 2019 R. ZE WZGLĘDU NA KWOTĘ.
Zasiłki stałe
31%
Opłata za domy
pomocy
społecznej
41%

Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne
3%

Zasiłki okresowe
3%
Usługi
opiekuńcze
4%
Sprawienie
pogrzebu
1%

Zasiłki celowe
13%

Posiłki (objady
szkolne)
4%
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Wypłata poszczególnych świadczeń w 2018r
Opłata za domy
ze względu na liczbę osób

Zasiłki stałe
17%

pomocy społ.
5%

Usługi opiekuńcze
3%

Składki na ubezp.
zdrowotne
13%

Sprawienie
pogrzebu
0%

Zasiłki celowe
40%
Zasiłki okresowe
9%
Posiłki (obiady
szkolne)
13%
Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Zasiłki celowe
Usługi opiekuńcze

Składki na ubezp. zdrowotne
Posiłki (obiady szkolne)
Sprawienie pogrzebu
Opłata za domy pomocy społ.

Wypłata poszczególnych świadczeń w 2019r
Opłata za domy
ze względu na liczbę osób

Zasiłki stałe
18%

pomocy społ.
5%

Usługi opiekuńcze
2%
Sprawienie
pogrzebu
0%

Składki na ubezp.
zdrowotne
15%

Zasiłki celowe
37%
Zasiłki okresowe
7%

Posiłki (obiady
szkolne)
16%
Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Zasiłki celowe
Usługi opiekuńcze

Składki na ubezp. zdrowotne
Posiłki (obiady szkolne)
Sprawienie pogrzebu
Opłata za domy pomocy społ.

Największy wzrost odnotowano w wypłatach zasiłków stałych oraz
powiązanych z tym świadczeniem składek zdrowotnych. Zasiłki stałe są formą
pomocy przysługującą osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub
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niepełnosprawności. Uprawnione są do niego osoby spełniające określone kryterium
dochodowe, pozbawione świadczeń emerytalno-rentowych z innych organów
i nieposiadające osób zobowiązanych do alimentacji. Wraz ze starzeniem się
społeczeństwa zaobserwować można systematyczny wzrost osób pobierających
zasiłki stałe. Od zasiłków odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne
w wys.9% świadczenia. W związku z powyższym wzrost wypłaty zasiłków stałych
powoduje wzrost składek zdrowotnych.
Świadczenia: rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i wychowawcze.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie realizuje zadanie zlecone
w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych określonych ustawa z dnia 28 listopada
2013 roku o świadczeniach rodzinnych. Ośrodkowi powierzono również wypłacanie
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7
września 20017 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Od 1 kwietnia
2016 roku GOPS Tarczyn realizuje także zadania wynikające a ustawy z dnia 11 lutego
2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. w zakresie świadczenia
wychowawczego – program 500+.
Rodzaje świadczeń wypłaconych w latach 2018 i 2019.
Wyszczególnienie
ROK 2019
kwota
liczba
Zasiłki rodzinne
690 779 zł
6014
Dodatki do zasiłków
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia
pielęgnacyjne
Specjalny
zasiłek
opiekuńczy
Zapomoga
z
tyt.
urodzenia dziecka
Zasiłki dla opiekunów
Świadczenia rodzicielskie
Świadczenie Za Życiem
Fundusz alimentacyjny
Świadczenia
Wychowawcze
Program Dobry Start
300+

ROK 2018
kwota
liczba
765 504 zł
6623

381 275 zł
317 053 zł
523 150 zł

3245
1672
335

375 307 zł
245 989 zł
412 487 zł

3349
1555
280

43 520 zł

71

53 833 zł

101

76 000 zł

76

69 000 zł

69

14 880 zł
241 534 zł
4 000 zł
202 080 zł
11 142 897 zł
490 050 zł

24
257
1
464
22 390
1634

12 880 zł
200 347 zł
4 000 zł
241 290 zł
7 835 530 zł
475 800 zł

24
222
1
565
15 719
1586
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Świadczenia : rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i wychowawcze
Zasiłki
pielęgnacyjne
2%

ze względu na kwotę w 2018r.
Zasiłki rodzinne
7%

Dodatki do
zasiłków
4%

Zasiłki dla
opiekunów
0%
Świadczenia
pielęgnacyjne
4%
Zapomoga z tyt.
urodzenia dziecka
1%
Świadczenia
rodzicielskie
2%
Specjalny zasiłek
opiekuńczy
1%
Świadczenie Za
Życiem
0%

77%

Fundusz
alimentacyjny
2%

Świadczenia : rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i wychowawcze
Świadczenie Za
Życiem
0%
Świadczenia
rodzicielskie
Zasiłki dla
10%
opiekunów
0%

ze względu na kwotę w 2019r.
Fundusz
alimentacyjny
8%

Zapomoga z tyt.
urodzenia dziecka
3%

Specjalny zasiłek
opiekuńczy
2%

Świadczenia
pielęgnacyjne
21%

Zasiłki rodzinne
28%

Dodatki do
zasiłków
15%

Zasiłki
pielęgnacyjne
13%
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Realizacja Programu 500+ jest, pod względem finansowym, największym
zadaniem realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie.
Bardzo duży wzrost wydatków w tym zakresie spowodowany został nowelizacją
ustawy, która znacząca rozszerzyło krąg osób uprawnionych do świadczenia 500+.
Mianowicie od 1 lipca 2019 roku zasiłek przysługuje także na pierwsze dziecko
w rodzinie, podczas gdy wcześniej przysługiwał na drugie i kolejne dziecko
w rodzinie. W roku 2019 wpłynęło 1733 wnioski a rok wcześniej 1 059.

Realizacja Programu 500+
2000
1500
1000
500

121,5

148,811

koszty
zatrudnienia
w 2018r. W
tys. Zł

koszty
zatrudnienia
w 2017r. W
tys. Zł.

1733
1070

1059

0
ilość
wniosków w
2017r.

ilość
wniosków w
2018r

ilość
wniosków w
2019r.

Dodatki mieszkaniowe..
Dodatki mieszkaniowe to forma pomocy dla osób, które nie są w stanie
pokryć kosztów związanych z utrzymanie mieszkania z uwagi na niskie dochody.
Decyzje z zakresu dodatków mieszkaniowych wydawane są na okres 6 miesięcy.
W 2018 roku wypłacono 438 świadczeń na kwotę 93 924 zł a w 2017 roku 401
świadczenia na kwotę 82 135 zł. Rosnące czynsze spowodowały wzrost wysokości
przyznawanych dodatków mieszkaniowych. Największą grupę beneficjentów
dodatków mieszkaniowych stanowią lokatorzy mieszkań komunalnych.
Karta Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci,
niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi
rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do
ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze
mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej
na terenie całego kraju a w gminie Tarczyn również ze zniżki. W okresie od stycznia
do grudnia 2019 roku wydano członkom rodzin wielodzietnych 429 Kart Dużej
Rodziny. W analogicznym okresie roku 2018 wydano 121 kart. Nastąpił znaczący
ponad trzykrotny wzrost. Wynika on z ustawowego rozszerzenia katalogu osób
uprawnionych do otrzymania Kart Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2019 roku o kartę
mogę ubiegać się również ci rodzice, którzy mają troje dzieci niezależnie od ich wieku.
Decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
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GOPS w Tarczynie prowadził postępowania w zakresie potwierdzania prawa
do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób
nieubezpieczonych. Decyzje o objęciu prawem były wydawane na wniosek osoby
nieubezpieczonej lub w przypadku nagłego stanu – na wniosek szpitala. Decyzje
wydawano po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i spełnieniu kryterium
dochodowego na okres 90 dni.
ROK 2019
ilość
kwota dotacji
osób
Uprawnienia do świadczeń
opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków
publicznych

45

6 272 zł

ROK 2018
ilość osób kwota dotacji

42

5 372 zł

Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie jest realizatorem Gminnego
Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
uchwalonego na lata 2017 – 2020. W ramach realizacji Programu powołano Zespół
Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy . Pracownicy Ośrodka są członkami
ZI obok funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, pracowników oświaty, służby
zdrowia, członków GKRPA. W 2019 roku realizowano procedurę Niebieskiej Kart
w odniesieniu do 39 rodzin. W 2018 roku było to 41 rodzin.
Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie został wyznaczony jako
jednostka do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.
Jednym z zadań wynikających z ustawy jest opracowanie i realizacja 3 letnich
gminnych programów wspierania rodziny. W 2019 roku realizowano y Gminny
Program Wspierania Rodziny dla Gminy Tarczyn na lata 2017-2020.
OPS wspierał rodziny w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych poprzez pomoc asystenta rodziny. Do zadań asystenta rodziny
należy wspieranie rodziny biologicznej mającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczej oraz mającej inne problemy powodujące trudną
sytuację życiową. Na tym stanowisku zatrudnione są dwie osoby na ½ i ¼ etatu. W
2019 roku ze wsparcia asystentów korzystało 9 rodzin a średni czas pracy z rodziną
wynosił 24 miesiące. W 2018 roku było to 10 rodzin a średni czas pracy wynosił 15
miesięcy.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej określa, że w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po
raz pierwszy w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy
zastępczej, w wysokości:
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1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Zgodnie z powyższym gmina Tarczyn ponosi koszty częściowej odpłatności za
pobyt nieletnich z gminy umieszczony decyzją sądu w rodzinnej pieczy zastępczej. Do
obowiązków gminy nałożonych ustawą należy współfinansowanie kosztów pobytu
dzieci z gminy Tarczyn umieszczonych w pieczy zastępczej. W 2019 roku OPS
pokrywał koszty pobytu 10 dzieci i na ten cel wydatkował kwotę 255 504 zł. W 2018
roku było to 12 dzieci a współfinansowanie kosztów pobytu wyniosło 193 443 zł.
Duzy wzrost wydatków podyktowany był rosnącymi kosztami utrzymania placówek
opiekuńczych.
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tarczynie powierzono realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu
Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach realizacji programów działała Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, funkcjonował Punkt
Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, dofinansowano działalność
Poradni Leczenia Uzależnień w Tarczynie, sfinansowano szereg zajęć profilaktycznych
dla młodzieży szkolnej, pedagogów i rodziców, zorganizowano dwutygodniowy
wypoczynek połączony z realizacja programu terapeutycznego dla 40 dzieci z rodzin
dotkniętych problemem alkoholowym, odbyły się szkolenia osób współpracujących
zawodowo z rodzinami, zatrudniono psychoterapeutę dla rodzin.
W 2018 roku na realizację powyższych zadań wydatkowano kwotę 247 702zł,
w tym: na program rozwiązywania problemów alkoholowych 195 905 zł a na
program przeciwdziałania narkomanii 51 797 zł. W 2018 roku było to odpowiednio
186 981 zł i 49 994 zł.
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XII.

Opieka zdrowotna.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie posiada profil
leczenia podstawowego i specjalistycznego.
Przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00
dla podstawowej opieki zdrowotnej a dla innych usług medycznych do godz. 21.00.
W ten sposób zapewniona jest duża dostępność do usług zdrowotnych.
Pacjent ma możliwość umówienia wizyty lekarskiej na określony dzień
i godzinę z kilkudniowym wyprzedzeniem.
SPZOZ Tarczyn jako świadczeniodawca zgodnie z Ogólnymi warunkami umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzi zapisy pacjentów do lekarzy na
podstawie zgłoszenia,
w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za
pośrednictwem osoby trzeciej. Uruchomiona została również rejestracja
internetowa dostępna z komputera osobistego/domowego.
W związku z dużą ilością zgłaszających się pacjentów do Przychodni,
dokonano podziału rejestracji na rejestrację ogólną (obsługiwani pacjenci osobiści
zgłaszający się do ZOZ, wydawanie wyników badań), rejestrację telefoniczną. Dla
działu stomatologicznego oraz poradni zdrowia psychicznego istnieją również
osobne rejestracje telefoniczne.
W związku z uzyskaniem nowych oraz zwiększeniem obecnych kontraktów
w lecznictwie psychiatrycznym, stomatologii oraz ze wzrostem zatrudnienia lekarzy,
psychologów, psychoterapeutów – dział administracyjny udostępnił gabinety na II
piętrze ZOZ na rzecz zwiększenia ilości gabinetów lekarskich. Na przełomie XI-XII
2018 r. administracja przeniosła się do budynku po byłym domu nauczyciela
(udostępniony przez Urząd Gminy).
Głównym filarem działania SPZOZ w Tarczynie jest Podstawowa Opieka
Zdrowotna, czyli lekarze rodzinni, pielęgniarki i położne środowiskowo-rodzinne,
gabinet zabiegowy, punkt szczepień, poradnia dzieci zdrowych i chorych.
SPZOZ w Tarczynie posiada kontrakt/umowę z Narodowym Funduszem
Zdrowia i świadczymy usługi w zakresach lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz
i pielęgniarki szkolnej
Świadczenia obejmują profilaktykę (szczepienie ochronne, promocję
zdrowia), podstawowe badania diagnostyczne (badania laboratoryjne, badania rtg,
usg) oraz opiekę diagnostyczno-leczniczą.
Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju Podstawowej Opieki
Zdrowotnej podpisana jest na czas nieokreślony. Warunkiem świadczenia
powyższych usług jest wypełnienie deklaracji wyboru lekarza i/lub pielęgniarki i/lub
położnej przez świadczeniobiorców/pacjentów.
Na dzień 31.12.2019 r do ZOZ Tarczyn było zadeklarowanych 15 356
osób/pacjentów. Zauważalny jest ciągły i systematyczny wzrost przyjmowanych
deklaracji pacjentów do lekarza oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
Pacjenci mają możliwość wyboru pracownika medycznego. W stosunku do 2018 roku
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– przybyło 653 pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru lekarza/pielęgniarki i /lub
położnej.
W ramach świadczonych usług medycznych dominują wizyty/porady
lekarskie. W 2018 r udzielono 85 342 porad lekarskich w tym 477 wizyt domowych.
W gabinecie pielęgniarki środowiskowej udzielono 9 547 porad/świadczeń ( w tym
741 świadczeń udzielono w domu pacjenta). W gabinecie położnej środowiskowej
udzielono 4 542 porad/świadczeń oraz zrealizowano 837 wizyt domowych patronażowych.
Zgodnie z warunkami realizacji umowy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
z Narodowym Funduszem Zdrowia – Przychodnia zobowiązana jest do wykonywania
badań diagnostycznych, które są określone w koszyku świadczeń gwarantowanych.
Ilość wykonanych badań diagnostycznych w 2018 roku:
Zdjęcia RTG
USG
EKG
Badania laboratoryjne
3 699
1 427
2 535
75 234
W 2019 roku realizowany był program profilaktyki chorób układu krążenia –
tzw. CHUK.
Świadczenia wykonywane były u osób znajdujących się na liście
świadczeniobiorców lekarza poz będących w danym roku kalendarzowym w 35, 40,
45, 50 i 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu
krążenia.
W ramach profilaktyki prowadzone są również obowiązkowe szczepienia
ochronne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, zgodnie z wytycznymi Głównego
Inspektora Sanitarnego. Podczas wizyty tzw. szczepiennej rodzice mogą wyjaśnić
swoje wątpliwości dotyczące szczepień w rozmowie z lekarzem oraz pielęgniarką.
Pielęgniarka pracująca w punkcie szczepień nadzoruje również terminowe zgłaszanie
się rodziców z dziećmi na obowiązkowe szczepienia profilaktyczne.
W Przychodni istnieje również możliwość wykonania szczepień
dodatkowych/zalecanych nie finansowanych z budżetu NFZ. Głównie wykonywane
były szczepienia przeciwko:
- wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
- wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,
- odkleszczowemu zapaleniu mózgu
- pneumokokom
- meningokokom
- grypie.
Zorganizowany i zrealizowany został program szczepień ochronnych
przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Tarczyn powyżej 60 roku życia
współfinansowany przez Urząd Miasta.
Z programu profilaktycznego skorzystało
zostało zaszczepionych 206 osób.
W ramach prowadzonej działalności SPZOZ Tarczyn świadczy usługi z zakresu
medycyny szkolnej. Współpracuje ze szkołami z gminy Tarczyn.
Łącznie pod opieką pielęgniarek szkolnych znajduje się 1 214 uczniów.
Szkolne zawody sportowe zawsze odbywają się przy udziale/wsparciu/opiece
pielęgniarek, które posiadają kursy udzielania pierwszej pomocy.
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Oprócz badań przesiewowych, przygotowań do badań bilansowych pielęgniarka
szkolna przeprowadza/nadzoruje wykonywanie profilaktyki fluorkowej u uczniów
w klasach I- VI szkół podstawowych. Na dzień 31 grudnia 2019 r fluoryzacji podlegało
715 dzieci.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna to przede wszystkim usługi dla
pacjentów
w ramach niestacjonarnej opieki medycznej. Warunkiem uzyskania dostępu do AOS
jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z wyjątkiem
stanów zagrożenia życia.
Placówka posiadała w 2019 trzynaście poradni specjalistycznych:
 porania alergologiczna
 poradnia chirurgii ogólnej
 poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej
 poradnia dermatologiczna
 poradnia diabetologiczna
 poradnia ginekologiczno-położnicza
 poradnia kardiologiczna
 poradnia neurologiczna
 poradnia okulistyczna
 poradnia otolaryngologiczna
 poradnia reumatologiczna
 poradnia urologiczna, których realizacja świadczeń trwa od 1 styczna 2011 r. i
była zakontraktowana z NFZ do 31 grudnia 2015 r. Przez kolejne lata
następowało aneksowanie powyższych umów z NFZ. Na dzień 31 grudnia 2019
r umowy zostały podpisane do dnia 30 czerwca 2021 r.
Od 1 lipca 2018 świadczone sąrównież usługi z zakresu poradni preluksacyjnej, która
zajmuje się wykrywaniem wad wrodzonych i rozwojowych stawów biodrowych u
dzieci. Specjalista wykonuje badanie ortopedyczne oraz USG bioderek, które pozwala
ocenić czy ich budowa jest prawidłowa. Umowa w poradni preluksacyjnej obowiązuje
do 30 czerwca 2023 roku.
W poradniach specjalistycznych usługi medyczne realizowane są poprzez wizyty:
- pierwszoplanowe
- zachowawcze/kontrolne
- zabiegowe.
Badania/usługi specjalistyczne dla powyższych poradni w większości wykonujemy we
własnym zakresie:
- testy alergologiczne w celu wykrycia alergenów powodujących uczulenia
- spirometria, która mierzy objętość i pojemność płuc, a także przepływy powietrza
znajdującego się w płucach i oskrzelach.
- małe zabiegi chirurgiczne w znieczuleniu miejscowym
- w ramach świadczonych usług pobierane są wycinki do badań histopatologicznych,
których ocena jest wykonywana przez doświadczonych histopatologów
- dermatoskopia, która umożliwia szybką, efektywną identyfikację zmiany skórnej,
postawienie wczesnej diagnozy i podjęcie decyzji o usunięciu podejrzanej zmiany
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skórnej we wczesnym stadium. Każda usunięta zmiana skórna usunięta podlega
również ocenie przez histopatologów
- kriochirurgia - metoda leczenia polegająca na miejscowym, kontrolowanym
niszczeniu tkanek poprzez ich zamrażanie.
- USG to jedno z podstawowych badań, służących do oceny stanu płodu. Pozwala na
dokładną obserwację małego człowieka na każdym etapie jego rozwoju. Umożliwia
ustalenie dokładnego wieku ciążowego, przybliżonej masy płodu, rozpoznanie
płci oraz, co najważniejsze, na jego podstawie można stwierdzić, czy dziecko jest
zdrowe i rośnie prawidłowo. Z drugiej strony, ultrasonografii używa się do
poszukiwania chorób genetycznych i innych zaburzeń, mogących wpływać na stan
zdrowia dziecka.
Od 2019 r. istnieje możliwość wykonywania USG przezciemiączkowego, które
wykonuje się u najmłodszych pacjentów, czyli noworodków i niemowląt. Badanie to
wykonuje się, celem oceny rozwoju mózgowia i naczyń krwionośnych.
- Holter RR (rejestrator ciśnieniowy) oraz Holter Ekg (rejestrator czynności serca),
które w znacznym stopniu umożliwiają diagnostykę chorób układu krążenia
- USG serca, inaczej echokardiogram. To jedno z bardziej popularnych badań
kardiologicznych, stosowanych zarówno w diagnostyce, jak i monitorowaniu leczenia
chorób serca. Badanie pozwala na ogląd pracy serca i dużych naczyń krwionośnych
(żyły tętnica, aorta), dzięki niemu możliwa jest ocena funkcji serca w ruchu.
- uroflometria - bezbolesne i nieinwazyjne badanie diagnostyczne stosowane
w stwierdzeniu chorób układu moczowego.
- posiadamy pełne wyposażenie poradni okulistycznej dla potrzeb diagnostycznych,
m.in. oftalmoskop, tonometr, perymetr, autorefraktometr, lampę szczelinową.
Aby zapewnić pacjentowi jak najwyższy standard w diagnozowaniu i leczeniu
- SPZOZ Tarczyn posiada również podpisane umowy podwykonawstwa na
specjalistyczne badania diagnostyczne.
Badania takie jak: próba wysiłkowa, EEG, EMG, densytometria, kapilaroskopia,
wykonywane są w specjalistycznych ośrodkach na terenie miasta Warszawy
i Piaseczna. Dobrze sprecyzowane i wynegocjowane umowy gwarantują SPZOZ
Tarczyn krótkie terminy oczekiwania dla pacjentów Przychodni Zdrowia.
W celu zastosowania nowoczesnych metod leczenia w ortopedii zakupiona została
wirówka do terapii osoczem bogato płytkowym. Jest to bezpieczna i skuteczna
metoda leczenia schorzeń ortopedycznych z użyciem płytek krwi pobranych od
pacjenta.
Kolejny dział w SPZOZ Tarczyn to Fizjoterapia Ambulatoryjna. W jej skład
wchodzi:
- Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna – usługi medyczne świadczone przez
lekarza specjalistę rehabilitacji leczniczej oraz specjalistę ortopedii i traumatologii
- Fizjoterapia ambulatoryjna – usługi medyczne świadczone przez doświadczonych
fizjoterapeutów z wieloletnim stażem pracy.
Fizjoterapia realizowana jest w tzw. cyklach terapeutycznych obejmujących 10 dni
zabiegowych (przy czym dziennie ilość zabiegów nie przekracza więcej niż 5).
Wykonywane są zabiegi w zakresie:
- kinezyterapii
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- światłolecznictwa
- elektroterapii
- ultradźwięki
- magnetoterapii
- masaży.
W 2018 roku w ramach kontraktu z NFZ został uruchomiony zakres fizjoterapii dla
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Gwarantuje to pacjentom
niepełnosprawnym szybszy dostęp do fizjoterapii.
SPZOZ w Tarczynie świadczy usługi w rodzaju Leczenia Stomatologicznego
w zakresach:
- Świadczenia Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii
- Świadczenia Ogólnostomatologiczne dla Dzieci i Młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
- Świadczenia Ortodoncji dla Dzieci i Młodzieży
- Świadczenia Protetyki Stomatologicznej
- Świadczenia Ogólnostomatologiczne
W 2019 r. przeprowadzona została modernizacja i rozbudowa gabinetów
stomatologicznych.
Zakupione zostały nowe unity stomatologiczne. Obecnie posiadamy 6 stanowisk na
których może być świadczonych 12 etatów stomatologicznych.
Od 1 września 2019 r. uzyskaliśmy nowy kontrakt na świadczenie usług
stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. realizowany w szkole.
Gabinet stomatologiczny mieści się w Szkole Podstawowej przy ul. Stępkowskiego 11.
Podpisaliśmy również umowy Dyrektorami szkół w gminach ościennych
(m.in.:Jasieniec, Grójec, Prażmów, Mszczonów, Żabia Wola) na świadczenie usług
z zakresu stomatologicznej profilaktyki zdrowotnej . W tym celu został zakupiony
przenośny unit/fotel stomatologiczny.
Opiekę nad uczniami sprawują lekarze stomatolodzy jak również higienistki
stomatologiczne.
Od 2019 r. ZOZ Tarczyn uzyskał możliwość przeprowadzania staży lekarzy dentystów.
Jest to przygotowanie zawodowe lekarza dentysty, które obejmuje pogłębienie
wiedzy teoretycznej oraz praktycznej nauki udzielania świadczeń zdrowotnych.
Obecnie kształcimy 3 lekarzy, którzy po skończonym stażu uzyskają pełne prawo
wykonywania zawodu.
Kolejny dział w SPZOZ Tarczyn to dział Psychiatrii i Leczenia Uzależnień.
Zaliczamy tu:
- Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
- Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym i innymi całościowymi zaburzeniami
rozwoju
- Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych
- Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia dla dorosłych
- Poradnia Terapii Uzależnień dla dzieci
Poradnie pracują codziennie, od rana do godzin wieczornych. Usługi medyczne
świadczy wykwalifikowany personel i są to - lekarze psychiatrzy, psychologowie,
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psychoterapeuci, specjaliści leczenia uzależnień, fizjoterapeuci, pedagodzy,
logopedzi.
W poradni przyjmowani są pacjenci nie tylko z gminy Tarczyn, ale również
z odległych miejscowości województwa mazowieckiego (m.in. Białobrzegi, Radom,
Warszawa, Żyrardów, Góra Kalwiaria)
W ramach usług medycznych ZOZ Tarczyn oferuje dział diagnostyczny,
w skład którego wchodzi:
- pracownia RTG
- pracownia USG
- punkt pobrań
Pracownia RTG wyposażona jest w nowoczesny cyfrowy aparat rentgenowski.
Szczególnie polecany do wszystkich zdjęć kostno – płucnych dla pacjenta stojącego,
leżącego lub siedzącego.
Zdjęcia opisywane są przez doświadczonych radiologów. Wynik badania (opis
+ zdjęcie nagrane na płycie CD), wydawany jest w ciągu 12 – 36 godzin od momentu
wykonania badania. W sytuacjach pilnych istnieje możliwość uzyskania wyniku (bez
opisu) tego samego dnia. Umożliwiamy również wydruk zdjęcia w formie
tradycyjnej.
Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku medycznego w pracowni RTG,
oferujemy usługę wykonywania opisów badań radiologicznych drogą teletransmisji.
Przy wykorzystaniu łączy internetowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem
przesyłamy obrazy do placówki zajmującej się opisem zdjęć RTG i oczekujemy na
gotowy opis badania.
W roku 2019 wykonano ogółem 10 754 badań Rtg.
Pracownia USG dysponuje 4 aparatami ultrasonograficznymi. Posiadamy
głowice sektorowe, liniowe oraz convex do wykonywania badań narządów jamy
brzusznej, układu mięśniowo-szkieletowego, układu naczyniowego, echo serca.
W 2019 roku wykonano ogółem 4 054 badań usg.
Punkt pobrań czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 10.00.
Zapewniamy wykonywanie bardzo dużej ilości badań laboratoryjnych z krwi (osocza),
moczu, kału, plwociny, ran. Czas oczekiwania na wynik badań podstawowych to 1
dzień. W sytuacjach nagłych/pilnych wynik badania jest dostępny on-line ok. godz.
15.00 – w dniu pobrania materiału diagnostycznego.
Uruchomiliśmy aplikację on-line służącą do autoryzowanego dostępu do wyników
badań przez 24 h na dobę. Do przeglądania strony z wynikami badań wymagany jest:
dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa oraz uzyskanie karty do przeglądania
badań z kodem kreskowym z Punktu Pobrań
Dla potrzeb pobierania krwi u małych dzieci pracuje pielęgniarka, która
posiada doświadczenie w pracy z również noworodkami.
Dzienna ilość przyjmowanych osób w celu pobrania materiału do badań
laboratoryjnych oscyluje w granicach 90 – 120 osób. Dla zmniejszenia kolejki
w punkcie pobrań został uruchomiony 2 gabinet z obsadą pielęgniarską.
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W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Tarczynie
obecnie pracuje 179 osób. Zatrudnieni są w różnych formach, między innymi:
umowy o pracę, kontrakty medyczne, umowy zlecenia. Przeważającą formą
zatrudnienia są umowy cywilno-prawne, dzięki czemu nie są generowane koszty
związane z kadrowością, składkami ZUS a wynagrodzenie ustalane jest procentowo
od wykonanych świadczeń.
SPZOZ otrzymał akredytację na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla
lekarzy z zakresu medycyny rodzinnej.
W Podstawowej Opiece Zdrowotnej zatrudnionych jest 33 lekarzy. Posiadają
specjalizacje z medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych oraz wymagane kursy np.
do prowadzenia/wykonywania szczepień. 8 lekarzy jest w trakcie odbywania
szkolenia specjalizacyjnego z zakresu medycyny rodzinnej. Zatrudnieni są również
lekarze, którzy w trakcie innych specjalizacji (pulmonologiczna, alergologiczna,
endokrynologiczna).
W Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej zatrudnionych jest 31 lekarzy
specjalistów, którzy posiadają specjalizacje odpowiednie do pracy w danej poradni.
Są również lekarze, którzy odbywają lub posiadają kolejne dodatkowe szkolenia
specjalizacyjne (onkologiczna, immunologiczna,
ginekologia onkologiczna,
seksuologiczna) oraz lekarze, którzy uzyskali tytuł naukowy doktora nauk
medycznych.
W Rehabilitacji Leczniczej zatrudnionych jest 2 lekarzy specjalistów
(rehabilitacja medyczna, ortopedia) oraz 9 fizjoterapeutów, którzy posiadają
dodatkowe kursy np. masażu, terapii manualnej, PNF, integracji sensorycznej, FITS,
kinezjotape.
W Stomatologii zatrudnionych jest 4 lekarzy specjalistów (2 ortodontów,
protetyk, chirurg stomatologiczny), 8 lekarzy dentystów, 4 higienistki
stomatologiczne oraz 2 pomoce stomatologiczne.
W Poradni Zdrowia Psychicznego zatrudnionych jest 26 osób. Są to lekarze ze
specjalizacją z psychiatrii, psychiatrii dziecięcej, psycholodzy, psychoterapeuci,
terapeuci leczenia uzależnień.
W SPZOZ zatrudnionych jest 16 pielęgniarek i 3 położne. Pracują w POZ oraz
w poradniach specjalistycznych. Posiadają wykształcenie odpowiednie do
zajmowanego stanowiska. Są to specjalizacje oraz kursy kwalifikacyjne z medycyny
środowiskowo-rodzinnej, zachowawczej, opieki długoterminowej, medycyny
szkolnej, medycyny pracy.
W 2019 roku na uruchomiono możliwość korzystania z e-recepty. Zalety
e-recepty: przyspieszenie i ułatwienie procesu wystawienia recept dzięki
zastosowaniu formy elektronicznej,
zapewnienie poprawności wystawienia
e-recepty- dzięki weryfikacjom prowadzonym przez system w trakcie wystawienia
e-recepty, ograniczenie do minimum możliwość wydania nieprawidłowego leku
z powodu jej nieczytelności.
Wprowadzono również możliwość wystawiania e-zwolnień. Z punktu
widzenia pacjenta e-zwolnienia lekarskie oznaczają wygodę, ponieważ chorzy nie
muszą dostarczać zwolnień lekarskich osobiście do pracodawcy. Niewątpliwą zaletą
nowego rozwiązania jest to, że pacjent nie musi pamiętać wszystkich danych
pracodawcy, bowiem te są umieszczone w systemie.
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W 2019 r. SPZOZ Tarczyn doposażył wszystkie nowo powstałe gabinety
w stanowiska komputerowe w celu przygotowania się do prowadzenia dokumentacji
w wersji elektronicznej.
Zakupiony został serwer NAS w celu dodatkowego zabezpieczenia przed
utratą bieżących danych utworzonych w dniu awarii nie zawartych w backupie dnia
poprzedniego.
Została zmodernizowana centrala telefoniczna, która obecnie umożliwia
połączenia VOIP – technika zapewniająca przesyłanie dźwięku mowy za pomocą
łączeń internetowych lub oddzielnych sieci wykorzystujących protokół IP.
Wszystkie gabinety lekarskie oraz gabinety stomatologiczne zostały
wyposażone w klimatyzację.
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XIII. Działalność Rady Miejskiej
Komisje Rady:
- Rewizyjna,
- Skarg, Wniosków i Petycji,
- Oświaty, Kultury i Sportu,
- Budżetu i Mienia Gminnego,
- Opieki Socjalnej, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego,
- Rozwoju, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
W roku 2019 Komisje : Oświaty, Kultury i Sportu; Budżetu i Mienia Gminnego;
Opieki Socjalnej, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego; Rozwoju, Rolnictwa,
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska obradowały na 11 wspólnych
posiedzeniach.
Na posiedzeniach komisji omawiane i opiniowane były projekty uchwał
przygotowywane na poszczególne Sesje Rady. Projekty uchwał dotyczyły spraw
finansowych, planowania i inwestycji, podatków i opłat, zbycia i nabycia
nieruchomości, spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, pomocy
społecznej jak również spraw organizacyjnych, oświatowych.
Członkowie Komisji Rady wyrażali opinię w sprawach bieżących z zakresu
działania Referatów, opiniowali Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2025
oraz budżet na 2020 rok.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji w roku 2019 rozpatrzyła wniosek w sprawie
dostępności kursów autobusów PKS Grójec dla mieszkańców poprzez:
1) wydłużenie do MSZCZONOWA wszystkich kursów Piaseczno-Tarczyn;
2) skierowanie przez PLAC SZWEDZKI wszystkich lokalnych kursów;
3) wprowadzenie zatrzymywania się lokalnych kursów PKS na wszystkich
przystankach w gminie Raszyn i dodatkowo na trzech przystankach w Warszawie;
4) rezygnacja z pobierania opłat za zmianę zezwolenia;
5) obniżka VAT na bilety z 8% na 5%.
W związku z tym, że realizacja poruszonych kwestii to właściwość PKS Grójec,
wniosek został przekazany zgodnie z właściwością do PKS Grójec.
W omawianym okresie Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tarczynie
realizowała zadania wynikające z planu pracy Komisji:
1. Przyjęła plan pracy na 2019 rok.
2. Przeprowadziła kontrolę OSP Kotorydz.
3. Dokonała kontrola wykonania budżetu za rok 2018 , wydała też opinię na
temat wykonania budżetu, przygotowała wniosek o przyjęcie absolutorium
dla Burmistrza Tarczyna.
4. Przeprowadziła Kontrolę Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w roku 2018.
5. Przeprowadziła analizę zwolnień i umorzeń podatków od osób fizycznych w
roku 2018.
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6. Dokonała analizy spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę
Tarczyn w 2018 roku.
Rada Miejska w Tarczynie w roku 2019 obradowała na 15 Sesjach - 5 z nich zwołane
było na wniosek Burmistrza Tarczyna.
W tym czasie podjęte zostało łącznie 128 uchwał:
- 33 uchwały w zakresie spraw finansowych w tym Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2020-2025, budżet na rok 2020; budżet Gminy w roku 2019 zmieniany był 15
razy.
- 1 uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tarczyna wotum zaufania,
- 1 uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tarczyna,
- 11 uchwał w zakresie spraw organizacyjnych,
- 9 uchwał z zakresu spraw oświatowych,
- 27 uchwał w zakresie spraw geodezyjnych,
- 5 uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych,
- 6 uchwał dotyczących działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 17 uchwał dotyczących zadań Referatu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska,
- 18 uchwał z zakresu planowania przestrzennego w tym 8 uchwał w sprawie
uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
Uchwała Nr XV/123/19 w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla części ob. Przypki gm. Tarczyn etap II rozstrzygnięciem
nadzorczym Wojewody Mazowieckiego została unieważniona w zakresie ustaleń
§26 pkt2 w części tabelarycznej zestawienia oznaczonego liczbą porządkową 2,
dotyczącego terenu oznaczonego symbolem 3 KDD w zakresie szerokości drogi
określonej jako „10m”.
Uchwała Nr VII/63/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego Gminy Tarczyn na 2020 rok
została unieważniona przez RIO;
Uchwała Nr IX/75/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego Gminy Tarczyn na 2020 rok
w części unieważniona przez RIO.
Nr XVII/ 142/19 w spawie opłaty targowej została unieważniona przez RIO.
Nr XVIII/156/19 zmieniająca uchwałę Nr XVII/142/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dn.
27 listopada 2019 w sprawie opłaty targowej została w części unieważniona przez
RIO.
Do końca roku 2019 zostały uchwalone wszystkie regulaminy i programy
dotyczące roku 2020, budżet na 2020 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa.
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XIV. Urząd Miejski.
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Tarczynie zatrudniani są zgodnie z ustawą
z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz.
1282 ze zm.). Pracownicy samorządowi zatrudniani są na podstawie:
- wyboru (Burmistrz),
- powołania (Zastępca Burmistrza, Skarbnik),
- umowy o pracę (pozostali pracownicy).
Pracownicy samorządowi zatrudniani są na stanowiskach:
- urzędniczych, w tym kierowniczych,
- pomocniczych i obsługi.
Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Tarczynie na dzień 31.12.2019r z
podziałem na stanowiska pracy:
Burmistrz
–1
Zastępca Burmistrza
–1
Sekretarz
–1
Skarbnik
–1
Audytor
-1
Kierownik referatu
–4
Księgowa
–1
Informatyk
-2
Inspektor
– 14
Podinspektor
– 24
Rzemieślnik-specjalista (hydraulik) – 5
Sprzątaczka
–3
Dozorca
–3
Kierowca
–3
Robotnik gospodarczy
–4
Goniec
–1
W sumie: 69 osób
Szkolenia W 2019 roku pracownicy Urzędu Miejskiego w Tarczynie
uczestniczyli w szkoleniach podnoszących wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe. Na
ten cel w 2019 roku przeznaczono: 30.880,89zł
Współpraca w Powiatowym Urzędem Pracy:
W 2019 roku w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Piasecznie
zatrudniono trzech bezrobotnych na tzw. roboty publiczne. Jest to jedna z form
przeciwdziałania bezrobociu na terenie naszej Gminy. Na ten cel Gmina otrzymała
45.532,85zł refundacji z PUP w Piasecznie.
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XV. Promocja Gminy Tarczyn.
W przeciągu całego roku 2019 Gmina Tarczyn zorganizowała wiele imprez
promocyjnych - zarówno o skali regionalnej, jak i ponad regionalnej. Imprezy
organizowane i współorganizowane przez gminę Tarczyn to:
- Dni Tarczyna;
- turnieje piłki nożnej, siatkówki plażowej, koszykówki Streetball;
- Tarczyńskie Owocobranie;
- Tarczyński Półmaraton;
- Gala Perły Mazowsza w Tarczynie, Podczas gali Perły Mazowsza nagradzane są
najpopularniejsze w powiecie piaseczyńskim wydarzenia, firmy, sportowcy oraz
osoby działające na rzecz aktywizacji społecznej;
- Konferencja pn: „Produkt lokalny i tradycyjny w świetle nowych możliwości
lokowania go na rynku”;
- zawody jeździeckie i Dzień Flagi w Tarczynie;
- zawody wędkarskie;
- pikniki rodzinne i lokalne uroczystości;
- powiatowe uroczystości z okazji Święta Policji;
- uroczystości patriotyczne;
- piknik połączony z zawodami z okazji Dzień Strażaka;
- współpraca z ZUZ w zakresie organizacji Tygodnia Przedsiębiorcy 23-27 września
mająca na celu umożliwienie przeprowadzenia konsultacji pracownikom ZUS
w zakresie rozliczania i płacenie składek, otrzymanych ulg, pomocy przedsiębiorcom
w spłacie zobowiązań oraz zakładania konta na PUE;
- mistrzostwa strefy Polski centralnej w zawodach motocrossowych na torze
Barbara w Suchodole;
-Dzień Edukacji Narodowej wraz z przyznaniem stypendiów dla najzdolniejszych
uczniów;
- uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im.
Szarych;
- międzynarodowe zawody w kickboxingu w Tarczynie;
- spotkanie z delegacją chińskich prawników, którego tematem przewodnim były
uwarunkowania prawne rozwoju przedsiębiorczości w Polsce;
- Spotkanie przedświąteczne na Rynku w Tarczynie połączone z wręczeniem paczek
świątecznych przez Św. Mikołaja małym mieszkańcom Gminy Tarczyn.
Wszystkie te wydarzenia są szeroko promowane w lokalnej prasie. Comiesięcznie
ukazują się min. 3 artykuły promujące naszą gminę. Ponadto prowadzony jest portal
społecznościowy pod nazwą GMINA TARCZYN_ (na stronie facebook.pl), gdzie na
bieżąco mieszkańcy oraz osoby zainteresowane życiem w gminie są informowane
nie tylko o wydarzeniach kulturalnych i promocyjnych, ale także znajdą tam
informacje o sprawach załatwianych w urzędzie, o toczących się akcjach gminnych
oraz o bieżących wydarzeniach. Dodatkowo utrzymywana jest platforma cyfrowa
przeznaczona do komunikacji z mieszkańcami za pomocą wiadomości SMS. W
ramach platformy do mieszkańców wysyłane są wiadomości o ważnych
wydarzeniach. Reaktywowane zostały „Wiadomości Tarczyńskie”, które są
wydawane w nowej szacie graficznej. Społeczno-kulturalny kwartalnik dostarcza
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najświeższych informacji z terenu Gminy oraz opisuje wydarzenia kulturalne
w naszej małej ojczyźnie.
Gmina Tarczyn ściśle podtrzymuje współpracę z organizacjami
pozarządowymi tj. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Mazowsza”, czy
też Koło Gospodyń Wiejskich „Tarczyńskie Perełki”.

XVI. Gmina Tarczyn w związkach i stowarzyszeniach.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki jest organizacją gmin i
powiatów zlewni rzeki Jeziorki, powstało w 2001 roku z inicjatywy Gminy Piaseczno i
Powiatu Piaseczyńskiego. Celem jego działania jest wspieranie działań
samorządowych na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na
terenie działania Stowarzyszenia, a w szczególności szeroko pojętą ochroną
środowiska obszaru zlewni rzeki Jeziorki, gdyż pierwszoplanowymi zadaniami są:
zahamowanie degradacji środowiska, kontynuacja procesu oczyszczania wód i
obszaru zlewni rzeki Jeziorki i całościowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie działania Stowarzyszenia.
Do Stowarzyszenia należą powiaty: grójecki, piaseczyński i żyrardowski oraz
gminy: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Góra Kalwaria, Prażmów,
Chynów, Grójec, Mszczonów, Pniewy i Tarczyn.
Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmin
Tarczyn, Prażmów-LGD (obecnie Stowarzyszenie Perły Mazowsza-LGD) podpisują
umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem i
Członkiem Zarządu Województwa Piotrem Szprendałowiczem (02.06.2009r.)
Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, jest dobrowolnym,
samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającym na celu:
1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
2. aktywizowanie ludności wiejskiej;
3. realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania
(LGD).
4. przeprowadzanie działań wpływających na stymulowanie zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego
terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i
prowadzenia działalności gospodarczej, a także na aktywizację oraz współpracę
lokalnych środowisk.
Powołana z inicjatywy burmistrza Tarczyna Barbary Galicz LGD pozyskała 2,8
mln zł unijnej dotacji. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę
Lokalnych Grup Działania (LGD), które otrzymają środki finansowe na realizację
przygotowanych wcześniej Lokalnych Strategii Rozwoju
– To duży sukces wszystkich, którzy zaangażowali się w proces tworzenia
naszego Stowarzyszenia, przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz umiejętne
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wypełnienie wniosku aplikacyjnego i opracowanie kilkudziesięciu załączników
niezbędnych do uzyskania dofinansowania – podkreśla Barbara Galicz, która od
początku koordynowała wszystkie wymienione działania.
Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania powstało 9 marca
2010r., po rozszerzeniu składu Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów –
Lokalna Grupa Działania o gminę Góra Kalwaria i reprezentujące ją
osoby. Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów – Lokalna Grupa Działania
zostało powołane uchwałą zebrania założycielskiego członków grupy, które odbyło
się w dniu 13 sierpnia 2008 roku. Z inicjatywą założenia LGD wystąpiła burmistrz
Tarczyna Barbara Galicz. Stowarzyszenie wpisane jest do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000317853. LGD mająca siedzibę w Tarczynie pozyskała
w 2009r. 2,8 mln zł unijnej dotacji.
W lutym 2011r. do LGD dołączyła gmina Konstancin-Jeziorna. Dzięki temu co
najmniej do 2014r. na obszarze gmin Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria i KonstancinJeziorna realizowane będą projekty mające na celu odnowę i rozwój wsi, tworzenie i
rozwój mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz
tzw. małe projekty. Wszystko to ma koordynować LGD w Tarczynie. Stowarzyszenie
Perły Mazowsza, celem wdrażania różnych projektów w ramach wymienionych wyżej
osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013),
ma m.in. za zadanie przyjmować i oceniać wnioski o dotacje składanie do LGD przez
różne podmioty (bądź osoby fizyczne) z terenu gmin Tarczyn, Prażmów, Góra
Kalwaria i Konstancin-Jeziorna. Wskutek tego region uzyska z pewnością istotne
wsparcie finansowe. Stowarzyszenie otrzyma także pieniądze na swoje wydatki
organizacyjno-administracyjne. Co więcej, przewidziane jest również wdrażanie
projektów współpracy.
Leader, będący jedną z części unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW), jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju tychże obszarów,
realizowanym przez lokalne grupy działania. Polega na opracowaniu przez miejscową
społeczność Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej
innowacyjnych projektów łączących m.in. zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe,
historyczne oraz wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego,
gospodarczego i społecznego. Osoby te tworzą partnerstwo zwane Lokalną Grupą
Działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR.
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar gminy Tarczyn (włączając
miasto Tarczyn) gminy Prażmów, gminy Góra Kalwaria oraz gminy KonstancinJeziorna, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a
także poza jej granicami.
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Zakończenie.
Jak wynika z danych zaprezentowanych w raporcie, rok 2019 przyniósł postęp
w realizacji wszystkich kluczowych celów ujętych w planach oraz programach
działania. Przełożyło się to na dalszy postęp w realizacji nadrzędnego celu władz
Tarczyna, jakim jest zapewnienie mieszkańcom poprawy warunków życia,
a działającym na jego terenie podmiotom gospodarczym - stabilnego
funkcjonowania.
Główną determinantą realizacji tego celu są wszelkiego rodzaju inwestycje
infrastrukturalne, które są podstawą zarówno prawidłowego funkcjonowania
społeczności lokalnych, jaki i jednostek gospodarczych działających na ich rzecz.
Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że inwestycje infrastrukturalne są zarówno
przyczyną, jak i przejawem rozwoju. Obszary inwestycji infrastrukturalnych powinny
być adekwatne do oczekiwań i wymagań społeczeństwa lokalnego, stąd też ich
przygotowanie jest z reguły długotrwałe, wymaga szczegółowej analizy potrzeb
regionu oraz określenia czynników ograniczających.
Wśród inwestycji infrastrukturalnych kluczowe znaczenie mają inwestycje
drogowe, gdyż nie tylko ułatwiają one komunikację, przemieszczanie się ludzi
i towarów, ale zmniejszają też poziom hałasu, zanieczyszczenie środowiska
i ograniczają inne dolegliwości, związane z rozwojem cywilizacyjnym, przyczyniając
się ostatecznie również do poprawy jakości życia mieszkańców.
Niezbędnym uzupełnieniem sieci drogowej jest otoczenie dróg – rowy odwadniające,
chodniki, itp. Rozbudowa tych elementów systemu komunikacyjnego powinna być
prowadzona równolegle z remontami i modernizacją dróg.
Najistotniejszym jednak elementem rozwoju sfery gospodarczej na terenie
gminy Tarczyn powinno być stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw – przygotowanie terenów pod inwestycje, pozyskanie
inwestorów, aktywizacja gospodarcza mieszkańców gminy. Nowe inwestycje
gospodarcze nie mogą negatywnie wpływać na stan środowiska naturalnego – wiąże
się to z planowaną restrukturyzacją rolnictwa, która w perspektywie powinna
przynieść wzrost dochodów mieszkańców i nowe miejsca pracy w przetwórstwie i
usługach.
Czyste powietrze, nieskażone środowisko szeroką ofertę terenów pod
inwestycje oraz pod budownictwo domów jednorodzinnych, a przy tym bardzo
dobry stan infrastruktury społecznej.
Mieszkańcy Gminy Tarczyn żyją w towarzystwie dużej powierzchni lasów oraz
terenów chronionych. Atrakcyjne tereny dla turystyki weekendowej w szczególnie
dla mieszkańców Warszawy.
Z roku na rok wzrasta aktywność mieszkańców w sferze przedsiębiorczości,
aktywnie działają również liczne organizacje pozarządowe czego owocem jest szybko
postępujący rozwój gospodarczo-ekonomiczny gminy.
Mieszkańcy Tarczyna jak i okolicznych miejscowości mają dobry dostęp do
placówek edukacyjnych na każdym poziomie – przedszkolnym, podstawowym,
gimnazjalnym i ponad Gimnazjalnym.
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Działalność społeczną i kulturalną mieszkańców wspiera aktywny Gminny
Ośrodek Kultury, Niski poziom bezrobocia wpływa też na bardzo ważny wskaźnik
jakim jest liczba osób korzystających z pomocy społecznej.
Rozwój Tarczyna to precyzyjne określenie działań podejmowanych przez
wszystkich zainteresowanych rozwojem Gminy, czyli lokalny samorząd, instytucje
publiczne i prywatne oraz mieszkańców, i zmierzających do osiągnięcia określonej
wizji rozwoju Gminy.
Zadaniem władz Gminy jak i całej społeczności Gminy Tarczyn jest tworzenie
warunków do zrównoważonego rozwoju wszystkich obszarów Gminy. Poprzez
rozwój przedsiębiorczości aktywności społecznej mieszkańców poprawimy warunki
życia mieszkańców przy zachowaniu wartości kulturowych.
Gminy Tarczyn tworzy warunki do zrównoważonego rozwoju,
zapewniającego wzrost zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, oraz w konsekwencji
poprawę warunków życia mieszkańców przy zachowaniu wartości kulturowych oraz
odpowiednim korzystaniu z walorów środowiska naturalnego wykorzystując do tego
celu.
Podstawowym oczekiwaniem mieszkańców, są działania, zmierzające do
poprawy obecnego standardu życia w gminie. „Żyć wygodnie i bezpiecznie” oznacza
zarówno dostęp do pełnej infrastruktury technicznej, jak i społecznej, a także
możliwość bezproblemowego korzystania z usług zdrowotnych i wsparcia instytucji
pomocy społecznej oraz posiadania poczucia bezpieczeństwa osobistego.
Współdziałanie mieszkańców gminy ułatwia osiągnięcie każdego
zamierzonego celu. Samorząd wspiera wszelkie inicjatywy społeczne związane
z rozbudową infrastruktury, rozwojem bazy sfery społecznej, kultury. Efektem
realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest przekonanie lokalnych społeczności
o tym, że mogą liczyć na pomoc gminy przy realizacji dobrych pomysłów oraz lepsza
integracji mieszkańców gminy.
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