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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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz.
37);
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.
II.1 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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II.2 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.

II.3 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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II.4 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 11 182 osób
(stan na dzień 31.12.2020 r.). 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
2020
Kobiety

5726

5736

5745

Mężczyźni

5432

5440

5437

ogółem

11158

11176

11182

Liczba zameldowanych kobiet i mężczyzn na terenie gm. Tarczyn
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Liczba zameldowanych
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terenie gm. Tarczyn 2020

mężczyćni
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Liczba zameldowanych kobiet i mężczyzn na terenie gm. Tarczyn
2020r.

5437

5745

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

2020

Kobiety w mieście

2191

2188

2186

2182

Mężczyźni w mieście

1855

1891

1888

1886

Miasto ogółem

4046

4079

4074

4068

Kobiety na wsi

3517

3541

3556

3566

Mężczyźni na wsi

3546

3538

3553

3551

Wieś ogółem

7063

7079

7109

7117

Ogółem

11109

11158

11176

11182

ludność gminy Tarczyn wg. Miejsca zamieszkania w 2020r.

mężczyźni na wsi
32%

kobiety w mieście
19%
mężczyźni w
mieście
17%

kobiety na wsi
32%

kobiety w mieście

mężczyźni w mieście

kobiety na wsi

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

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

kobiety na wsi
32%

kobiety w mieście

mężczyźni w mieście

kobiety na wsi

mężczyźni na wsi

Ludność wg. grup wiekowych zaprezentowana jest w tabeli poniżej
Wiek

2017

2018

2019

2020

0-2

389

370

369

374

3

112

151

131

120

4-5

247

232

263

276

6

108

135

117

117

7

162

111

134

119

8-12

715

742

697

683

13-15

332

358

405

436

16-17

209

225

219

223

18

105

93

116

109

19-65 – tylko mężczyźni

3536

3532

3478

3452

19-60 – tylko kobiety

3152

3132

3093

3075

> 65 tylko mężczyźni

663

671

716

739

> 60 – tylko kobiety

1379

1406

1438

1459

ogółem

11109

11158

11176

11182
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Ludność Gminy Tarczyn wg. grup wiekowych 2020r.
120 276
1459

117
119

374
683

739

436

223
109

3075
3452

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 2017-2020 prezentuje tabela poniżej
Zameldowanie na pobyt stały
Wymeldowania
Urodzenia
Zgony

2017
226
16
121
115

2018
303
45
126
140

2019
444
363
132
125

2020
154
387
122
148
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Ruch naturalny ludności w latach 2018-2020
444
450

350

387

363

400
303

300
250
200
126

150
100

140

132 125

154
122

148

45

50
0
2018

2019
zameldowania

wymeldowania

2020
urodzenia

zgony

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 2020 roku wydano
0 decyzji orzekających o wpisaniu do RW .Tym samym dokonano 8 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 -2020 r.
Zameldowanie
cudzoziemców
Zameldowanie
cudzoziemców

na
na

pobyt
pobyt

2017
stały 5
czasowy 184

2018
16

2019
8

2020
9

231

148

152

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 2020 roku nadano 331 nr PESEL osobom, które nie mogły
dokonać obowiązku meldunkowego z powodu braku wymaganych dokumentów.
W 2020 roku w naszej gminie mamy 1 kobietę w wieku 101 lat i 1 kobietę w wieku 102
lat.

S t r o n a | 12
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

Poniższa tabela przedstawia dane liczbowe w odniesieniu do czynności wykonywanych
w Referacie SOOiZK na stanowisku Dowodów Osobistych w 2020 roku. W poniższej tabeli
przedstawione są również dane liczbowe w odniesieniu do 2017 roku.
2017
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
wezwań do kwalifikacji mężczyzn, którzy w roku
wojskowej
poprzedzającym ukończyli 18
rok życia 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 19941997)

Liczba przyjętych wniosków
o
udostępnienie
dokumentacji związanej z
dowodem osobistym

84

2019

2020

920

650

902

601

673

563

63 ( w tym 52 wezwań tj.
liczba 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)

66 ( w tym 57 wezwań tj.
liczba mężczyzn, którzy
w roku poprzedzającym
ukończyli 18 rok życia tj.
urodzonych w 2001 r.
oraz 9 wezwań tj. liczba
mężczyzn, którzy nie
stawili się do kwalifikacji
wojskowej w latach
poprzednich
tj.
urodzonych w latach
1996-2000) w roku 2020
na
podstawie
obwieszczenia
Wojewody
Mazowieckiego z dnia
13.03.2020 r odwołano
kwalifikację wojskową

47

40

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. Liczba wezwań w 2020 r. do kwalifikacji
wojskowej jest większa niż w roku poprzedzającym tj. 2019 roku, jednak na podstawie
obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.03.2020 r odwołano kwalifikację wojskową
także Urząd nie wysyłał wezwań.
W 2020 liczba wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem
osobistym jest mniejsza niż w roku poprzedzającym tj. 2019 roku.

Jednocześnie należy nadmienić, że w roku 2020
o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną przez e-PUAP.

wpłynęły

52

wnioski
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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 konkordatowe

Śluby cywilne

2016
2017
2018
2019
2020

55
42
50
41
26

32 (37%)
26 (38%)
28 (35%)
22
16

Rok
2016
2017
2018
2019
2020

Transkrypcje
małżeństwa
4
3
1
3
4

Zgony
63
56
63
59
71

aktu

ogółem
91
71
79
63
46

Transkrypcje zgonów
0
0
1
1
2

Zgony w Gminie Tarczyn
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2020

2019

2018
2020

2019

2018

2017
2017

2016

2016

W 2020 roku wystąpiono do Prezydenta z 14 wnioskami i za długoletnie pożycie
małżeńskie odznaczono które obchodzą swój 50 jubileusz wspólnego pożycia małżeńskiego.
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III.

Budżet.

W dniu 18 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVIII/149/19 został uchwalony budżet Gminy
Tarczyn na 2020 rok w wysokości 75.421.063,00 zł po stronie dochodów, w tym:
dochody bieżące w kwocie 69.920.766,00 zł
dochody majątkowe w kwocie 5.500.297,00 zł
oraz 73.421.063,00 zł po stronie wydatków, w tym:
wydatki bieżące w kwocie 65.908.013,00 zł
wydatki majątkowe w kwocie 7.513.050,00 zł.

Budżet Gminy Tarczyn 2020

75500000
75000000

75421063

74500000
74000000
73500000
73421063

73000000
72500000
72000000
Dochody budżetu

Wydatki budżetu

Dochody budżetu

Wydatki budżetu
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Dochody budżetu Gmina Tarczyn 75.421.063,00 zł

5500297

69920766

dochody bieżące

dochody majątkowe

Wydatki budżetu Gmina Tarczyn 75.421.063,00 zł

7513050

65908013

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

S t r o n a | 16
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

W toku wykonywania budżetu w 2020 roku plan dochodów zwiększono do kwoty
76.332.478,62 zł, a plan wydatków zwiększono do kwoty 76.741.130,45 zł.
W wyniku wyżej opisanych zmian zwiększył się deficyt budżetowy do wysokości
408.651,83 zł.
W 2020 roku zostały dokonane spłaty:
− pożyczek w wysokości 58.000,00 zł
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie,
− oraz wykup wyemitowanych przez Bank PKO BP w Warszawie obligacji komunalnych w
wysokości 3.893.000,00 zł.

Budżet
80000000
70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
dochody bieżące

2020r.
71160440,54

2019r.
63274870,71

wydatki bieżące

61659385,62

55962896,1

dochody majątkowe

6907368,74

1718037,15

wydatki majątkowe

7476480,72

4936661,41

dochody ogółem

78067809,28

64992907,86

wydatki ogółem

69135866,34

60898896,1
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W 2020 roku zostały zrealizowane
dochody ogółem w wysokości
78.067.809,28 zł,:
dochody bieżące w kwocie 71.160.440,54 zł
dochody majątkowe w kwocie 6.907.368,74 zł
oraz

wydatki w wysokości
69.135.866,34 zł, w tym:
wydatki bieżące w kwocie 61.659.385,62 zł
wydatki majątkowe w kwocie 7.476.480,72 zł.

Realizacja budżetu

80000000
78000000

78067809,28

76000000
74000000
72000000
70000000

69135866,34

68000000
66000000
64000000
Zrealizowane dochody budżetu

Zrealizowane wydatki budżetu

Gmina Tarczyn zakończyła 2020
rok nadwyżką budżetową w
wysokości 8.931.942,94 zł.
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Na ustalony plan dochodów po
zmianach 76.332.478,62 zł
otrzymano 78.067.809,28 zł co
stanowi 102,27 %.
Plan i wykonanie dochodów gminy Tarczyn oraz procentowy stosunek wykonania do planu wg
źródeł dochodów.
Źródła dochodów

Plan

Wykonanie

%
wykonanie
planu

A. DOCHODY BIEZĄCE

71 584 407,00 71 160 440,54

99,41%

1. Dochody z podatków i opłat

32 592 886,35 32 660 128,13

100,21%

podatek od osób prawnych (§ 002) CIT

330 000,00

podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001) PIT
podatek rolny (§ 032)
podatek od nieruchomości (§ 031)
podatek leśny (§ 033)
podatek od środków transportowych (§ 034)
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej (§ 035)
podatek od spadków i darowizn (§ 036)

403 231,40

122,19%

13 373 121,09 13 860 575,00

103,65%

695 500,00

692 488,26

99,57%

9 595 000,00

9 619 510,00

100,26%

66 510,00

66 290,16

99,67%

900 000,00

896 163,19

99,57%

20 000,00

18 775,69

93,88%

45 000,00

59 691,71

132,65%

1 100 000,00

1 540 956,59

140,09%

wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)

68 000,00

67 278,40

98,94%

wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 046)

50 000,00

46 505,40

93,01%

wpływy z opłaty targowej (§ 043)

116 755,26

99 808,00

85,48%

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

270 000,00

290 810,52

107,71%

5 963 000,00

4 998 043,81

83,82%

835 930,00

744 565,51

89,07%

40 000,00

37 427,43

93,57%

0,00

11,75

641 380,00

556 419,00

podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)

pozostałe podatki i opłaty (§ 049)
2. Dochody z mienia
(§ 055, § 072, § 073, § 074, § 075, § 081 i § 092)
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

86,75%

154 550,00

150 707,33

97,51%

5 280 646,79

4 961 957,19

93,96%

w tym:
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Dochody jednostek samorządu terytorialnego 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 (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)
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)
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki
wychowawczej finansowanych w całości przez budżet
państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)
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)
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
(§ 2990)
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań
wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§
2460)
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§
0570)

22 600,00

24 966,93

110,47%

168 258,12

171 587,58

101,98%

0,00

398,83

0,00%

179 219,00

179 188,00

99,98%

99 600,00

99 600,00

100,00%

890,00

776,46

87,24%

116 656,86

116 656,86

100,00%

36 442,00

36 442,00

100,00%

1 343,12

1 343,12

100,00%

25 000,00

25 000,00

100,00%

850,00

850,00

100,00%

34 300,00

32 522,51

94,82%

25 000,00

21 201,89

84,81%

wpływy z usług (§ 0830)
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
(§0660)

3 734 192,42

3 452 174,24

92,45%

61 000,00

55 690,44

91,30%

inne(§ 0960, § 0970, § 0910, § 0690, §0640, §0630, § 0940))

775 295,27

743 558,33

95,91%

20 015 740,86 19 934 586,71

99,59%

4. Dotacje celowe z budżetu państwa z tego:
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)

3 869 094,05

3 820 411,79

98,74%

na zadania własne (§ 2030)

1 130 086,81

1 097 901,48

97,15%
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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)

15 016 560,00 15 016 273,44

99,99%

5. Subwencja ogólna z tego:

12 859 203,00 12 859 203,00

100,00%

część oświatowa (rozdz. 75801 § 292)

12 161 078,00 12 161 078,00

100,00%

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)
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych (§6260)
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

698 125,00

698 125,00

100,00%

4 748 071,62

6 907 368,74

145,48%

4 748 071,62

6 907 368,74

145,48%

62 000,00

61 575,47

99,32%

1 285 834,00

1 348 034,00

104,84%

296 001,00

278 193,65

93,98%

257 555,00

72 884,00

28,30%

1 614 190,50

1 614 190,50

100,00%

787 618,08

3 087 618,08

392,02%

10 000,00

10 000,00

100,00%

61 460,99

61 460,99

100,00%

91 635,00

91 635,00

100,00%

281 777,05

281 777,05

100,00%

76 332 478,62 78 067 809,28

102,27%
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Struktura zrealizowanych dochodów

009%
1. Dochody z podatków i opłat 41,84%
2. Dochody z mienia 0,95%

016%

042%
3. Pozostałe dochody własne 6,36%

026%

4. Dotacje celowe z budżetu państwa
25,53%

006%

5. Subwencja ogólna 16,47%

001%

6. Dochody majatkowe własne 8,85%
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W strukturze wykonanych
dochodów ogółem w stosunku do
poszczególnych źródeł dochodów
największy udział mają:
dochody z podatków i opłat
32.660.128,13 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości
9.619.510,00 zł,
- udział w podatku dochodowym
od osób fizycznych
13.860.575,00 zł,
subwencja ogólna 12.859.203,00 zł,
pozostałe dochody własne
4.961.957,19 zł, stanowiące 6,36%
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 pozostałych odsetek od nieterminowych płatności opłat za wodę – 102,34 % planu
- wpływy z różnych dochodów – 100,16 % planu. Wpływy te dotyczą refundacji kosztów
wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zgodnie z umową z Urzędem Pracy.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 122,19 % planu.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 103,65 % planu.
- wpływy z podatku od nieruchomości – 100,26 % planu
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 132,65% 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 opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 107,71 % planu. Dochód z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących
punktów sprzedaży oraz ilości alkoholu sprzedanego w roku poprzednim,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 140,09 % planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 111,02 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 103,23 % planu. Wpływy dotyczą
wpłat tytułem czynszu najmu pomieszczeń jednostek oświatowych.
- wpływy z usług dot. jednostek oświatowych – 123,89 % planu
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot. oświaty i wychowania – 101,98 %
planu,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 110,69
% planu
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości – 104,84 % planu.
Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło między innymi
w dochodach z tytułu:
- wpływy z różnych opłat dot. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 48,06 % planu,
Na ustalone w wysokości 270.000 zł dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych uzyskano 290.810,52 zł tj. 107,71 % planu. Dochód z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących
punktów sprzedaży oraz ilości alkoholu sprzedanego w roku poprzednim.
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Poza dochodami własnymi
budżet gminy zasiliły w 2020
roku następujące pozycje:
1. subwencja ogólna w
wysokości 12.859.203,00 zł
co stanowi 100 % planu
wykazanego przez
Ministerstwo Finansów, w
tym:
- subwencja wyrównawcza
– 698.125,00 zł
- subwencja oświatowa
– 12.161.078,00 zł.
W 2020 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 2020, otrzymano:
- 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek
prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych
pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.
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- 159.716,00 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 2020 r.
2. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – 3.820.411,79 zł
3. dotacje na realizacje zadań własnych gminy (§ 2030) – 1.097.901,48 zł
4. dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacja
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2060)
– 15.016.273,44 zł.

II.1. 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. Kościelnej
w Rembertowie” z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, którego dysponentem
jest Samorząd Województwa Mazowieckiego w kwocie 91.635,00 zł.
2. W dziale 600 Transport i łączność:
- dotacja ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul.
Długiej w Tarczynie” refundacja w kwocie 1.614.190,50 zł
- środki finansowe na dofinansowanie inwestycji gmin w ramach środków z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Rozbudowa ul. Długiej w Tarczynie” - refundacja w
kwocie 712.039,00 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
Księżak” w kwocie 10.000,00 zł.
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:
▪ Środki finansowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych w ramach
projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Tarczyn
nowych terenów zielonych służących wypoczynkowi i integracji społecznej - refundacja w
kwocie 69.579,08 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 2019 roku w kwocie 61.460,99 zł
▪ pomoc finansowa uzyskana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek
samorządu terytorialnego (jst) przeznaczona na rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej w drogach powiatowych i gminnych dla potrzeb obecnego i przyszłościowego
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budownictwa w miejscowości Janówek (położonej w bezpośrednim sąsiedztwie m.
Tarczyna) wraz z odgałęzieniami bocznymi do działek w kwocie 2.300.000,00 zł.
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie:
dotacja ze środków PROW 2014-2020 w ramach działania 1.2.1: Rozwój ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej oraz miejsc integracji i aktywizacji
społecznej na realizację zadania pn. „Projekt i przebudowa placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Pamiątce - 36.442,00 zł.
6. W dziale 926 Kultura fizyczna: dotacja ze środków PROW 2014-2020 w ramach działania
1.2.1: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej
oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej na realizację zadań pn. oraz „ Budowa piramidy
linowej na terenie rekreacyjnym w Drozdach” – 36.442,00 zł.

II.2 dochody bieżące:
7. W dziale 600 Transport i łączność: środki finansowe otrzymane z Funduszu Rozwoju
Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na
organizację publicznego transportu zbiorowego w kwocie 11.088,00 zł.
8. W dziale 750 Administracja publiczna: 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, na realizację programu „Zdalna Szkoła” w kwocie 116.656,86 zł.
9. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: pomoc finansowa ze
środków własnych budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2020 na „Remont i modernizację
pomieszczenia integracyjnego w Suchodole” w kwocie 10.000,00 zł.
10.
W dziale 801 Oświata i wychowanie:
− dotacja na realizację projektu "Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tarczynie"
w ramach programu PROW 2014-2020 w kwocie 36.442,00 zł.
− dotacja z Funduszu Krzewienia Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Remont Infrastruktury
sportowej, w tym nawierzchni boisk przy ul. Szarych Szeregów w Tarczynie w kwocie
168.100,00 zł.
− pomoc finansowa ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 na "Modernizacja placu
zabaw dla dzieci w sołectwie Prace Małe" w kwocie 10.000,00 zł.
11.
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach
dofinansowania zadania pn. "Gmina Tarczyn wolna od azbestu" w kwocie 32.522,51 zł.
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- pomoc finansowa ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza
MAZOWSZE 2020 na
"Inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Tarczyn" w kwocie 79.600,00 zł.
Wykonane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób
fizycznych (rozdział 75416) w wysokości 21.201,89 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,
- 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
2020r. w wysokości 21.746,06 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 21.746,06 zł.

II.3 Zaległości w dochodach gminy na dzień 31.12.2020 r.:
-

podatek od nieruchomości – 1.183.997,49 zł,
podatek rolny – 30.979,42 zł,
podatek leśny – 2471,53 zł,
podatek od środków transportowych – 250.674,06 zł,
podatek od czynności cywilnoprawnych – 37.128,86 zł,
opłata za użytkowanie wieczyste – 6.479,87 zł,
opłata adiacencka – 47.524,79 zł,
opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego – 8.169,51 zł,
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej – 69.631,70 zł,
podatek od spadków i darowizn – 46.273,22 zł,
wpływy z tytułu wpłat za wodę – 198.065,31 zł,
wpływy z tytuł wpłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji – 92.144,17 zł,
wpływy z tytułu czynszów – 221.703,66 zł,
wpływy z tytułu czynszów/ media – 56.185,17 zł,
wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 601.647,89 zł,
mandaty – 487.608,51 zł,
świadczenia alimentacyjne – 1.100.895,55 zł,
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-

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 530,00 zł,
wpływy z tytułu opłaty retencyjnej – 846,90 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.
W okresie od początku roku 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku dokonano:
- 7 wpisów do hipoteki za zaległości podatkowe,
- 8 wykreśleń wpisów do hipoteki w związku z uregulowaniem zaległości.

-

W stosunku do dłużników podjęto następujące działania:
wystawiono upomnienia dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób
fizycznych i osób prawnych 1891 szt.
wystawiono tytułów wykonawczych dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego 485 szt.
Wystawiono upomnienia dot. podatku od środków transportowych 83 szt.
Wystawiono tytułów wykonawczych dot. podatku od środków transportowych 15 szt.
wystawiono upomnienia dotyczące mandatów karnych kredytowanych 87 szt.
wystawiono tytułów wykonawczych dot. mandatów karnych 50 szt.
wystawiono wezwania do zapłaty użytkowania wieczystego 4 szt.
wystawiono upomnienia dotyczące opłaty adiacenckiej 8 szt.
wystawiono wezwań do zapłaty dot. przekształcenia użytkowania wieczystego we własność
77 szt.
wystawiono upomnienia dot. opłaty retencyjnej 3 szt.
wystawiono upomnienia dot. opłaty planistycznej 1 szt.
wystawiono wezwań do zapłaty z tyt. czynszów 243 szt.
wystawiono wezwań do zapłaty z tyt. poboru wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji
645 szt.
wystawiono upomnienia dotyczące odbioru odpadów komunalnych 712 szt.
wystawiono tytułów wykonawczych dot. odbioru odpadów komunalnych 405 szt.
Wystawiono upomnienia za zajęcie pasa drogowego 7 szt.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2020 rok wynoszą 1.309.752,09 zł,

w tym:
- podatek od nieruchomości – 418.193,63 zł,
- podatek rolny – 70.393,99 zł,
- podatek od środków transportowych – 821.164,47 zł,
Skutki udzielonych przez Gminę w 2020 roku ulg, umorzeń i zwolnień wynoszą
36.216,87 zł (uchwała Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości), w tym:
podatek od nieruchomości – 36.216,87 zł,
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Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja
podatkowa wynoszą 1.457,83 zł, w tym:
- umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 1.457,83 zł, w tym: podatek od
nieruchomości – 1.457,83 zł.
Na dzień 31 grudnia 2020r należności wymagalne 4.444.795,19 zł, w tym należności
wymagalne dot. wody, kanalizacji, czynszów, odpadów komunalnych, opłata retencyjna, zajęcie
pasa drogowego – 1.177.932,71 zł, dot. podatków lokalnych, podatków od spadków i darowizn
– 1.676.981,52 zł, dot. świadczeń alimentacyjnych i mandatów oraz pozostałych należności –
1.589.350,96 zł, dot. należności jednostek oświatowych – 530,00 zł. Natomiast należności
pozostałe wynoszą 882.077,13 zł, w tym należności dot. wody, kanalizacji, czynszów, podatków
lokalnych, mandatów i świadczeń alimentacyjnych.
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II.4 Wydatki

Na ustalony plan
wydatków po zmianach w
2020 roku 76.741.130,45zł
wydatkowano 69.135.866,34
zł co stanowi 90,09 % planu
rocznego.
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.
Dział
Nazwa Działu
010 Rolnictwo i łowiectwo
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i
wodę
500 Handel
600 Transport i łączność
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
1 743 168,10
2 808 000,00

Wykonanie
1 707 703,59
2 385 104,44

%
97,97
84,94

150 800,00
6 458 225,00
1 393 760,00
380 000,00
8 434 267,86
91 891,00

91 216,23 60,49
5 451 881,65 84,42
944 396,35 67,76
100 728,51 26,51
7 380 408,31 87,51
91 891,00 100,00

1 254 500,00

1 205 173,04

400 000,00
350 000,00
20 683 225,63
369 160,86
2 405 288,00
850,00
239 031,00
18 569 263,00
8 747 400,00
1 830 000,00
432 300,00
76 741 130,45

96,07

234 270,99 58,57
0,00
0,00
18 584 639,22 89,85
192 612,81 52,18
2 133 414,98 88,70
850,00 100,00
225 453,22 94,32
18 497 320,77 99,61
7 744 383,55 88,53
1 830 000,00 100,00
334 417,68 77,36
69 135 866,34 90,09
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Struktura zrealizowanych wydatków

2,47%
0,13%

3,45%

1,37%

11,20%
7,88%

0,15%
10,68%
0,13%

26,75%

1,74%
26,88%
0,34%
0,00%

0,33%
0,00%
3,09%

0,28%
1. Rolnictwo i łowiectwo 2,47%
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3,45%
3.Handel 0,13%
4.Transport i łączność 7,88%
6. Gospodarka mieszkaniowa 1,37%
7. Działalność usługowa 0,15%
8.Administracja publiczna 10,68%
9.Urzędy naczelnych organów władzy państwej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,13%
10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,74%
11.Obsługa długu publicznego 0,34%
12.Różne rozliczenia 0,00%
13.Oświata i wychowanie 26,88%
14.Ochrona zdrowia 0,28%
15.Pomoc społeczna 3,09%
16.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,0%
16.Edukacyjna opieka wychowawcza 0,33%
17.Rodzina26,75%
18.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska11,20%
19.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,65%
20.Kultura fizyczna i sport 0,48%
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Wydatki bieżące zrealizowano w 90,81 % tj. na plan 67.899.027,40 zł wydatkowano
61.659.385,62 zł.

Wydatki
na
zadania
inwestycyjne zrealizowano w
wysokości 7.476.480,72 zł tj.
84,56 % planu, który wynosił
8.842.103,05 zł.
Rolnictwo i łowiectwo.
Na plan 1.743.168,10 zł wydano 1.707.703,59 zł co stanowi 97,97 %
wydatki bieżące – 240.985,54 zł tj. 99,13 % planu
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
– 13.885,49 zł. Zgodnie z art. 35 ust 1 , 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych
(tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 ze zm.) odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z
tytułu z podatku rolnego stanowiące dochody izb Gmina Tarczyn odprowadza na rachunek
bankowy Mazowieckiej Izby Rolniczej w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin
płatności danej raty podatku rolnego. Natomiast odpisu w wysokości 2% od uzyskanych
wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od
tych zaległości, gmina Tarczyn odprowadza w najbliższym terminie o którym mowa w art. 35
ust 2 ustawy , czyli w ciągu 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku
rolnego , przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. W
związku z powyższym odpis w wysokości 2% od zaległości i odsetek za zwłokę dot. podatku
rolnego, które wpłynęły na rachunek bankowy gminy Tarczyn w grudniu 2020 roku zostanie
przekazany w terminie do 05.04.2021r.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 227.100,05 zł
wydatki majątkowe – 1.466.718,05 zł, tj. 97,78 % planu.
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.
Na plan 2.808.000,00 zł wydatkowano 2.385.104,44 zł co stanowi 84,94 %
wydatki bieżące – 863.032,64 zł tj. 80,66 % planu
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 45.752,61 zł, inkaso dot. odczytu
wodomierzy i poboru opłat za wodę
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- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 817.280,03 zł, w tym: materiały
hydrauliczne, materiały na potrzeby utrzymania i remontu sieci wodociągowych ich
konserwacji, energia elektryczna, gaz w hydroforniach i stacjach uzdatniania wody, usługi
remontowe, konserwacja urządzeń automatyki w hydroforniach, konserwacja oświetlenia w
hydroforniach, zakup usług pozostałych, usuwanie awarii wodociągowych, monitoring systemu
alarmowego przy ujęciach wody, badania wody, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie
drogowym, opłaty za pobór wód podziemnych, zakup podchlorynu sodu, zakup osuszacza na
potrzeby SUW Pawłowice, wymiana pomp na SUW Pawłowice, remont SUW Pawłowice i Wólka
Jeżewska, materiały do opomiarowania zużycia wody, badania urządzeń podlegających
Urzędowi Dozoru Technicznego, wymiana akumulatorów na SUW Wólka Jeżewska, wykonanie
przeglądów budowlanych obiektów Stacji Uzdatniania Wody, przeglądy hydrantów, roczne
przeglądy instalacji kominowej na obiektach SUW, przeglądy sprężarek powietrza na Stacjach
Uzdatniania Wody.
wydatki majątkowe – 1.522.071,80 zł, tj. 87,58 % planu.
Handel.
Na plan 150.800,00 zł wydatkowano 91.216,23 zł co stanowi 60,49 % planu
wydatki bieżące
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 1.520,00 zł, inkaso dot. utrzymania
czystości w budynku szaletu miejskiego,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89.696,23 zł, w tym: energia elektryczna,
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące targowiska gminnego,
monitoring szaletu miejskiego położonego na terenie targowiska.
Transport i łączność.
Na plan 6.458.225,00 zł wydano 5.451.881,65 zł co stanowi 84,42 % planu,
w tym na:
1. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
wydatki majątkowe – 13.300,00 zł, tj 82,61 % planu
2. lokalny transport zbiorowy
wydatki bieżące – 23.961,86 zł tj. 87,45 % planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.961,86 zł, w tym: usługa publicznego
transportu zbiorowego – dopłaty do przewozów autobusowych.
3. drogi gminne kwotę 5.364.619,79 zł, tj. 84,51 % planu, w tym:
wydatki bieżące – 1.972.592,95 zł tj. 81,87 % planu
wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 10.400,00 zł, inkaso dot. oczyszczania
pasa drogi gminnej.
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.962.192,95 zł, w tym: zakup soli i
piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych,
zakup materiałów do montażu znaków drogowych oraz zakup znaków drogowych, bieżąca
utrzymanie dróg gminnych, wymiana szyb w wiatach przystankowych, zakup kruszywa z
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mieszanek mineralno – bitumicznych na potrzeby remontu dróg gminnych, remont
skrzyżowania ulicy Wrzosowej z ulicą Niezapominajki w Tarczynie, środki chwastobójcze do
pryskania chodników na terenie gminy Tarczyn, oczyszczanie dróg gminnych, wypłata
odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia przez powalone drzewo rosnące w pasie drogi
gminnej,
wydatki majątkowe – 3.392.026,84 zł tj. 86,13 % planu.
4.

Pozostała działalność
Na plan 67.000,00 zł wydano 50.000,00 zł co stanowi 74,63 % planu,
w tym na:
wydatki bieżące – 0,00 zł tj. 0,00 % planu
wydatki majątkowe – 50.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Gospodarka komunalna.
Na plan 1.393.760,00 zł wydatkowano 944.396,35 zł co stanowi 67,76 % planu, w tym na:
1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwotę 926.857,73 zł, tj. 74,88 % planu, w tym na:
wydatki bieżące – 609.915,85 zł, tj. 84,71 % planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 609.915,85 zł, w tym: zakup usług
pozostałych i materiałów (wynajem i serwis kabin sanitarnych TOI - TOI, przegląd instalacji
kominowych i gazowych w budynkach komunalnych, zakup wykładziny podłogowej do lokali
komunalnych, materiały do remonty drzwi wejściowych w bloku komunalnym, roczne
przeglądy instalacji kominowej i gazowej, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych
dot. budynków komunalnych, zakup zbiornika bezodpływowego i włazów betonowych, energia
elektryczna i gaz, konserwacja instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych, materiały na
potrzeby remontu budynku komunalnego w Kawęczynie i Stefanówce, papa do remontu dachu
budynku komunalnego, zakup kuchni węglowej do lokalu komunalnego, remont instalacji
sanitarnej do budynku komunalnego, konserwacja automatyki instalacji C.O. w budynku
komunalnym Drozdy, naprawa zerwanego przyłącza energetycznego do budynku
komunalnego, remont instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z montażem zbiorników
bezodpływowych do budynku komunalnego w Woli Przypkowskiej, remont kotła gazowego w
budynku komunalnym w Woli Przypkowskiej, montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku
komunalnym w Stefanówce, udrożnienie kanalizacji w budynku komunalnym, usługa
ascenizacyjna, pokrycie wydatków dot. ugody sądowej WSM Księżowola, opłata za przyłączenie
planowanego budynku komunalnego do sieci energetycznej, projekt rozbiórki budynków
komunalnych w Stefanówce.
Usługi geodezyjne dot. podziału nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, szacowanie
nieruchomości. Publikacja ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości gminnych, taksy notarialne i
opłaty sądowe dot. m.in. wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości.
Wykonanie opracowań dokumentacji geodezyjno – kartograficznych do regulacji w trybie art.
73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administracje publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).
wydatki majątkowe - 316.941,88 zł, tj. 61,21 % planu
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Szczegóły dot. wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku nr 14.
2. Pozostałą działalność kwotę 17.538,62 zł, tj. 11,24 % planu, w tym na:
wydatki bieżące – 11.538,62 zł, tj. 7,69 % planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.538,62 zł, w tym: przeglądy roczne
placów zabaw oraz wynajem i serwis kabin sanitarnych posadowionych na placach zabaw,
materiały do remontu urządzeń zabawowych na placach zabaw.
Wydatki majątkowe - 6.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Działalność usługowa.
Na plan 380.000,00 zł wydatkowano 100.728,51 zł co stanowi 26,51 % planu
wydatki bieżące – 100.728,51 zł, tj. 26,51 % planu
− wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 97.228,51 zł, w tym: ogłoszenia prasowe
dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie: V i VI etapu mpzp
Many, II etapu projektu mpzpz dla części obrębu Many i części obrębu Borowiec, II etapu
zmiany mpzp części obrębu Ruda, IV etapu projektu mpzp części obrębu Werdun, I etapu
zmiany mpzp dla części obrębu Tarczyn, I, II i III etapu mpzp części obrębu Kotorydz rejon ul.
Wesołej i ul. Starej, IV, V i VI etapu mpzp rejon ul. Gawarskiego w Tarczynie, V i VI etapu mpzp
wsi Przypki, IV i V etapu mpzp dla części obrębu Kotorydz, III etapu mpzp dla części obrębu
Ruda, V i VI etapu projektu mpzp rejon ul. Reszki i ul. Pocztowej w Tarczynie, IV i V etapu mpzp
wsi Józefowice cz. 2, I,II i III etapu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Tarczyn.
− Dotacje na zadania bieżące – 3.500,00 zł - dotacja celowa dla gminy Piaseczno dotycząca
pokrycia wydatków Komisji Architektoniczno-Budowlanej opiniującej miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.
Administracja publiczna.
Na plan 8.434.267,86 zł wydatkowano 7.380.408,31 zł co stanowi 87,51 % planu
1. Urzędy wojewódzkie – 98.681,27 zł tj. 88,47 % planu, w tym:
wydatki bieżące – 98.687,27 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.014,48 zł, w tym wynagrodzenia wraz z
pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.672,79 zł, w tym na materiały biurowe,
zakup druków i in.
2. Rady gmin – 261.417,08 zł tj. 95,93 % planu, w tym:
wydatki bieżące – 261.417,08 zł
- diety dla radnych i sołtysów, materiały biurowe, zakup publikacji niezbędnych dla RM.
3. Urzędy gmin – 6.240.103,30 zł tj. 87,53 % planu
wydatki bieżące – 6.175.613,20 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.660.766,47 zł, w tym wynagrodzenia, nagrody
jubileuszowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ekwiwalent za urlop
wypoczynkowy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe dot.
umów zleceń i o dzieło
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- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.504.016,88 zł,
▪ szkolenia
▪ wpłaty na PFRON
▪ materiały biurowe, papiernicze, części do drukarek, komputerów, toner, środki czystości,
paliwo, itp.
▪ zakup energii dla Urzędu Miejskiego
▪ zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje)
▪ opłaty za badania okresowe pracowników Urzędu Miejskiego
▪ zakup usług pozostałych w tym: obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi różne (obsługa
informatyczna, ogłoszenia, opłaty komornicze itp.)
▪ opłata za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne
▪ podróże służbowe i ryczałty samochodowe
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia gminnego)
▪ odpisy na ZFŚS
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.829,85 zł, w tym wydatki na odzież i obuwie
ochronne dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży.
wydatki majątkowe - 64.490,10 zł.
4. Spis powszechny i inne – 25.324,02 zł, tj. 79.57 % planu, w tym:
wydatki bieżące – 25.324,02 zł, tj. 79.57% planu
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.283,93 zł, w tym nagrody spisowe wraz z
pochodnymi
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 986,00 zł, w tym: materiały biurowe
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.054,09 zł – dodatki spisowe
5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 122.828,55 zł , tj. 55,58 % planu, w tym:
wydatki bieżące – 122.828,55 zł
- koszty dotyczące promocji i reklamy gminy, publikacja ogłoszeń promujących gminę,
utrzymanie i administrowanie stronami www.
6. Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 116.656,86 zł, tj. 100 % planu, w tym:
wydatki bieżące – 116.656,86 zł, tj 100% planu
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 116.656,86 zł, projekt w ramach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej „Zdalna Szkoła+”, w tym: zakup 20 szt. komputerów
przenośnych wraz z oprogramowaniem i myszkami wraz z ubezpieczeniem sprzętu.
7. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 508.011,23 zł, tj. 91,83% planu
wydatki bieżące – 508.011,23 zł, tj. 91,83 % planu
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 427.830,13 zł, w tym wynagrodzenia wraz z
pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody dyrektora, wynagrodzenia
bezosobowe dotyczące umów zlecenia wraz z pochodnymi,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 79.181,10 zł, w tym:
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- materiały biurowe, papiernicze, tonery, środki czystości, literatura fachowa, sprzęt biurowy,
laptop, oprogramowanie do serwera, licencja na dodatkowe zobowiązanie Kszob, części do
naprawy szafy, płyny do dezynfekcji, rękawice jednorazowe, osłony na biurka
- konserwacje kopiarki, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego,
- zakup usług medycznych,
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi informatyczno-techniczne, usługi prawne, dostęp do
serwisu prawniczego, utrzymanie strony BIP, opłaty pocztowe, przegląd i konserwacja
klimatyzacji i in.
- Opłaty za usługi internetowe i rozmowy telefoniczne
- Podróże służbowe krajowe
- Szkolenia
- Odpisy na ZFŚS
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł, w tym zakup okularów do pracy przy
komputerze.
8. Pozostała działalność – 7.380,00 zł tj. 100,00 % planu
wydatki bieżące – 7.380,00 zł
− wydatki bieżące własne związane z utrzymaniem trwałości projektu "Internet szansą na
lepszą przyszłość – Gmina Tarczyn” – 7.380,00 zł, w tym zapewnienie dostępu do internetu
oraz serwis sprzętu.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Na plan 91.891,00 zł wydatkowano 91.891,00 zł co stanowi 100,00 % planu
1. Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie
2.261,00 zł, tj. 100% planu.
2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatkowano 89.630,00 zł, tj. 100%
planu.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Zaplanowane wydatki zrealizowano w 96,07 %. Na plan 1.245.500,00 zł wydatkowano
1.205.173,04 zł.
1. Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano 10.000 zł tj. 50 % 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.
wydatki majątkowe - 0,00 zł, tj. 0,00% planu
2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano 5.000 zł tj. 100 % planu
Przekazano zgodnie z podpisanymi porozumieniami:
wydatki majątkowe - 0,00 zł, tj. 0,00% planu
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3. Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano 449.537,43 zł tj. 96,67 % planu
Wydatki bieżące – 449.537,43 zł, tj. 96,67 % planu
Dokonane wydatki dotyczą czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
Tarczyn i zostały poniesione na umundurowanie, sprzęt pożarniczy, paliwo, energię
i
ubezpieczenie, konserwację sprzętu i remonty oraz na wypłaty za udział przy pożarach i
wypadkach.
4. Straż gminna (miejska) wydatkowano 676.020,62 zł tj. 97,62 % planu
wydatki bieżące – 676.020,62 zł, tj. 97,62 % planu
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 543.197,35 zł, w tym wynagrodzenia, wraz z
pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów o
dzieło
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 118.957,94 zł, w tym:
▪ szkolenia
▪ materiały biurowe, papiernicze, części do drukarek, komputerów, toner, środki czystości,
paliwo, opał itp.
▪ zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje)
▪ opłaty za badania okresowe pracowników Straży Miejskiej
▪ zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowe, usługi różne, obsługa informatyczna itp.
▪ opłata za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne
▪ podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe
▪ różne opłaty i składki
▪ odpisy na ZFŚS
9. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.865,33 zł, w tym ekwiwalent za pranie odzieży
roboczej oraz zakup umundurowania dla pracowników mundurowych Straży Miejskiej w
Tarczynie.
5. Zarządzanie kryzysowe wydatkowano 63.898,65 zł, tj. 98,31 % planu
Wydatki bieżące – 63.898,65 zł, tj. 98,31 % planu
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63.898,65 zł, w tym: zakup materiałów i
wyposażenia niezbędnych do walki z COVID-19.
6. Pozostała działalność wydatkowano 716,34 zł tj. 10,23% planu
Wydatki bieżące – 716,34 zł, tj. 10,23 % planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 716,34 zł, w tym: energia elektryczna
niezbędna do pracy kamer monitoringu miejskiego.
Obsługa długu publicznego.
Zaplanowane wydatki zrealizowano w 58,57 % planu. Na plan 400.000,00 zł
wydatkowano 234.270,99 zł na odsetki od zaciągniętych pożyczek i od emisji obligacji
komunalnych.
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Różne rozliczenia
Plan 350.000,00 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.
Oświata i wychowanie
Zaplanowane wydatki zrealizowano w 89,85 % na plan 20.683.225,63 zł wydatkowano
18.584.639,22 zł.
1. Szkoły podstawowe – 11.873.678,87 zł, tj. 93,63 % planu,
wydatki bieżące – 11.779.770,87 zł , tj. 94,15 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.136.901,82 zł, w tym wynagrodzenia wraz z
pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop
wypoczynkowy, nagrody dyrektora, odprawy emerytalne i pieniężne, świadczenia na start dla
nauczyciela stażysty, godziny ponadwymiarowe, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń
i o dzieło,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.139.207,97 zł,
▪ szkolenia,
▪ wpłaty na PFRON,
▪ zakup pomocy dydaktycznych i książek,
▪ materiały biurowe, papiernicze, części do drukarek, komputerów, toner, środki czystości,
paliwo, opał itp.
▪ zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
▪ zakup usług remontowych,
▪ zakup usług zdrowotnych,
▪ zakup usług pozostałych, w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wywóz
nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłaty pocztowe i inne usługi,
▪ opłata za usługi internetowe i rozmowy telefoniczne,
▪ podróże służbowe krajowe,
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenia),
▪ odpisy na ZFŚS,
10. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 503.661,08 zł wypłacone dodatki mieszkaniowe i
wiejskie dla nauczycieli.
wydatki majątkowe – 93.908,00 zł, tj. 55,24 % planu.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 630.756,24 zł tj. 86,59 % planu
wydatki bieżące – 630.756,24 zł, tj. 86,59 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 488.955,55 zł, w tym wynagrodzenia wraz z
pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody dyrektora,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 114.638,29 zł,
▪ środki czystości, materiały biurowe, papiernicze i komputerowe szkolenia,
▪ zakup pomocy dydaktycznych i książek,
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▪ zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
▪ zakup usług pozostałych, w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty
pocztowe, wywóz nieczystości,
▪ odpisy na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.162,40 zł wypłacone dodatki mieszkaniowe i
wiejskie dla nauczycieli.
3. Przedszkola – 3.574.651,37 zł tj. 88,27 % planu,
wydatki bieżące – 3.574.651,37 zł tj. 88,27 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.860.056,86 zł, w tym wynagrodzenia wraz z
pochodnymi, nagrody jubileuszowe, godziny ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenia
roczne, nagrody dyrektora, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 696.633,84 zł,
▪ szkolenia,
▪ zakup pomocy dydaktycznych i książek,
▪ materiały biurowe, papiernicze, środki czystości, części do faxu, tonery, wyposażenie sal i
kuchni,
▪ zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
▪ zakup usług remontowych,
▪ zakup usług zdrowotnych,
▪ zakup usług pozostałych, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty
pocztowe i inne usługi,
▪ opłata za usługi internetowe i rozmowy telefoniczne,
▪ podróże służbowe krajowe,
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenia),
▪ odpisy na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.306,50 zł wypłacone dodatki mieszkaniowe i
wiejskie dla nauczycieli,
- 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 – 378.468,79 zł,
- dotacje dla przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie gminy Tarczyn –
579.185,38 zł.
4. Inne formy wychowania przedszkolnego – 10.368,09 zł, tj. 45,08 % 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 – 6.723,68 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 – 3.644,41 zł,
5. Dowożenie uczniów do szkół – 196.188,98 zł, tj. 47,05 % planu,
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wydatki bieżące – 196.188,98 zł, tj. 47,05 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.666,55 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe
dot. umów zleceń,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 178.522,43 zł, w tym zakup materiałów i
wyposażenia (paliwo, części do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne do szkół),
zakup usług remontowych (przegląd samochodu, remont i wymiana części), usługi dotyczące
przewozu dzieci, ubezpieczenia autobusu szkolnego i samochodu dowożącego dzieci
niepełnosprawne, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, zakup biletów
miesięcznych.
6. Licea Ogólnokształcące – 618.761,61 zł, tj. 93,47 % planu,
wydatki bieżące – 681.761,61zł, tj. 93,47 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 498.033,66 zł, w tym wynagrodzenia,
dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, nagrody dyrektora,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 88.914,75 zł, w tym: materiały
przemysłowe i hydrauliczne, środki czystości, kosze i naklejki do segregacji śmieci, wyposażenie
strzelnicy dla klas wojskowych LO: repliki broni, komputery, rzutnik, oprogramowanie, zakup
pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki szkolnej. Zakup usług pozostałych, w tym:
wymiana mat podłogowych, abonament za dostęp do elektronicznego systemu rekrutacji dla
LO, nadzór i obsługa w zakresie BHP i inne usługi, odpis na ZFŚS przekazano w 100% naliczenia
odpisu Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020 rok.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.813,20 zł wypłacone dodatki mieszkaniowe i
wiejskie dla nauczycieli.
7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.200,00 zł tj. 32,49 % planu.
Wydatki tytułem zwrotu kosztów dokształcania nauczycieli oraz szkolenie rady pedagogicznej.
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego – 650.650,96 zł, tj. 92,14 % planu
wydatki bieżące – 650.650,96 zł, tj. 92,14 % planu
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.156,29 zł, w tym wynagrodzenia wraz z
pochodnymi,
9. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.727,89 zł, w tym: materiały
papiernicze, wyposażenie sal, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, usług
internetowych, odpis na ZFŚS,
- dotacje dla przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie gminy Tarczyn –
582.766,78 zł,
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 833.054,10 zł, tj. 69,65 % planu
wydatki bieżące – 833.054,10 zł, tj. 69,65 % planu
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- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 734.908,01 zł, w tym wynagrodzenia,
dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń,
11. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 98.146,09 zł, w tym: materiały biurowe,
papiernicze, sprzęt komputerowy, sprzęt multimedialny, specjalistyczny sprzęt do pracy z
uczniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
wyposażenie gabinetów
przeznaczonych do pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności, zakup
pomocy dydaktycznych i książek, usługi transportowe, szkolenia, odpis na ZFŚS,
12. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 110.251,49 zł, tj. 98,61 % planu
wydatki bieżące – 110.251,49 zł, tj. 98,61 % planu,
13. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110.251,49 zł, w tym: zakup
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, artykuły papiernicze,
tonery.
14. Pozostała działalność – 81.077,51 zł tj. 85,12 % planu,
wydatki bieżące – 81.077,51 zł, tj. 85,12 % planu,
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 72.255,55 zł.
- Realizacja projektu pn. Tarczyński Program Naukowy – „Akademia Talentów” – rozwój i
kształcenie kompetencji kluczowych uczniów posiadających wysokie wyniki w nauce w kwocie
8.821,96 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.599,41 zł, w tym:
wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń , wydatki związane z realizacją zadań
statutowych – 222,55 zł, w tym: zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych, artykuły papiernicze, tonery.
Ochrona zdrowia
Na plan 369.160,86 zł wydano 192.612,81 zł co stanowi 52,18 % planu.
1. Lecznictwo ambulatoryjne – 30.000,00 zł, tj. 100 % planu,
Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, tj. 100% planu.
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na
zakup aparatu RTG do zdjęć wewnątrzustnych z radiowizjografią cyfrową,
wydatki majątkowe - 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
2. Zwalczanie narkomanii – 18.666,78 zł, tj. 28,72 % planu,
Wydatki bieżące
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.267,70 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe
dot. umów zleceń i o dzieło (umowy zlecenia dot. konsultacji psychologicznych),
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- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.399,08 zł, w tym zorganizowanie
wypoczynku letniego dla młodzieży szkolnej połączone z profilaktyką, szkolenia dla nauczycieli,
programy profilaktyczne,
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 125.207,03 zł, tj. 49,20 % planu,
Wydatki bieżące,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.366,83 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe
dot. umów zleceń i o dzieło (umowy za prowadzenie terapii, zajęć w świetlicy, pełnienie
dyżurów i posiedzenia komisji),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63.840,20 zł w tym: materiały biurowe,
papiernicze, komputerowe, zakup usług pozostałych – czynsz za punkt konsultacyjny i świetlice,
spektakle i inne, opłaty za rozmowy telefoniczne,
4. Pozostała działalność – 3.739,00 zł, tj. 79,55 % planu,
Wydatki bieżące,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.926,40 zł, w tym wynagrodzenia dotyczące
wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni nieprzekraczający
kryterium dochodowego,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 812,60 zł w tym: materiały biurowe,
papiernicze, komputerowe, zakup usług telefonicznych dotyczących wydawania decyzji w
sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni nieprzekraczający kryterium
dochodowego.
Powyższe wydatki zostały wykonane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz z programem przeciwdziałania narkomanii.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 850,00 zł wydatkowano 850,00 zł, tj. 100,00 %,
1. Fundusz pracy – 850 zł, tj. 100,00 % planu,
wydatki bieżące - 850,00 zł, w tym:
W ramach programu Asystent Rodziny Gmina Tarczyn otrzymała środki finansowe z
przeznaczeniem na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia za pracę wykonywaną w pierwszej
fazie pandemii.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Na plan 239.031,00 zł wydano 225.453,22 zł co stanowi 94,32 % planu,
1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 167.442,76 zł,
2. Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów w kwocie 26.010,46 zł,
3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia dla uczniów
za wybitne wyniki w nauce – 32.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
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Na plan 8.747.400,00 zł wydano 7.744.383,55 zł co stanowi 88,53 % planu.
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.128.360,05 zł tj. 69,03 % planu, w tym:
Wydatki bieżące – 1.058.360,05 zł tj. 78,14 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.423,03 zł, ( inkaso dot. odprowadzania
ścieków do kanalizacji),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.034.937,02 zł w tym:
▪ energia elektryczna, paliwo, konserwacje urządzeń automatyki przepompowni i oczyszczalni
ścieków, udrażnianie i czyszczenie sieci kanalizacyjnych, badania laboratoryjne ścieków, opłata
za korzystanie ze środowiska, materiały do utrzymania i remonty kanalizacji sanitarnej, przegląd
stanu technicznego oczyszczali ścieków, wykonanie systemu zdalnego powiadamiania o
awariach na obiektach SUW i przepompowniach ścieków, analiza ścieków surowych, wykonanie
projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji na terenie Gminy
Tarczyn, odbiór i zagospodarowanie skratek, opłaty za umieszczenie urządzeń sieci
kanalizacyjnej w pasie drogowym,– 324.343,89 zł,
▪ opłata za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni – 710.593,13 zł.
Wydatki majątkowe.
Na plan 280.000,00 zł wydatkowano 70.000,00 zł tj. 25,00 %.
2. Gospodarka odpadami – 5.467.454,99 zł, tj. 96,55 % planu.
Wydatki bieżące – 5.467.454,99 zł tj. 96,55 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97.482,75 zł, w tym wynagrodzenia, dodatkowe
wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.369,972,24 zł, w tym:
▪ odbiór odpadów komunalnych – 5.322.400,49 zł,
▪ 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 –
47.571,75 zł.
3. Oczyszczanie miasta i wsi – 49.086,38 zł tj. 75,52 % planu.
Wydatki bieżące,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49.086,38 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 – 42.893,30 zł tj. 46,12 % planu.
Wydatki bieżące – 42.893,30 zł, tj. 46,12 % planu,
11.
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42.893,30 zł w tym zakup
krzewów, kwiatów i innych materiałów, zagospodarowanie terenu zieleni, remont sprzętu i
konserwacja.
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5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 79.600,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Wydatki bieżące.
Na plan 79.600,00 zł wydatkowano 79.600,00 zł tj. 100,00 %.
Wykonano inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Tarczyn.
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 761.009,97 zł tj. 92,81 % planu.
Wydatki bieżące – 573.512,42 zł tj. 92,50 % planu,
− energia elektryczna – 489.995,42 zł,
− konserwacja i remont oświetlenia ulicznego – 82.041,00 zł,
− zakup usług dot. oświetlenia ulicznego – 1.476,00 zł,
Wydatki majątkowe – 187.497,55 zł,
Na plan 200.000,00 zł wydatkowano 187.497,55 zł tj. 93,75 %.
6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 46.460,74 zł, tj. 55,11 % planu.
Wydatki bieżące – 46.460,74 zł w tym:
12.
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46.460,74 zł w tym odbiór i
utylizacja azbestu z terenu gminy.
7. Pozostała działalność – 169.518,12 zł tj. 55,04% planu.
Wydatki bieżące – 89.568,12 zł w tym:
13.
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89.568,12 zł w tym wyłapywanie
bezpańskich psów, utylizacja padłych zwierząt, karma dla bezpańskich kotów.
Wydatki majątkowe – 79.950,00 zł.
Na plan 81.000,00 zł wydatkowano 79.950,00.zł tj. 98,70 %.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Na plan 1.830.000,00 zł wykonano 1.830.000,00 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
Kultura fizyczna i sport.
Na plan 432.300,00 zł wydano 334.417,68 zł co stanowi 77,36 % planu,
1. Obiekty sportowe – 267.117,68 zł, tj. 73,18% planu
Wydatki bieżące – wydatkowano 73.541,18 zł, tj. 63,95 % planu
14.
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 73.541,18 zł w tym: zakup
materiałów roślinnych i eksploatacyjnych na potrzeby utrzymania terenu rekreacyjnosportowego Drozdy, pielęgnacja terenu, wynajem i serwis kabin sanitarnych rozstawionych na
terenie rekreacyjno-sportowym, konserwacja instalacji oświetlenia elektrycznego, dostawa
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roślin, przygotowanie terenu pod nasadzenia oraz wykonanie nasadzeń na terenie kompleksu
sportowo rekreacyjnego w Drozdach.
Wydatki majątkowe - wydatkowano 193.576,50 zł tj. 77,43 % planu.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 67.300,00 zł, tj. 100,00 % planu
Wydatki bieżące – 67.300,00 zł, tj. 100,00 % planu
- dotacje na zadania bieżące - na zaplanowane dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w wysokości 152.000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
i sportu, zaliczanych do zadań własnych gminy przekazano 67.300,00 zł dla:
Uczniowskiego Klubu Sportowego „AKROBATA” na wpieranie prowadzenia zajęć sportowych w
gimnastyce sportowej, akrobatyce i kickboxingu dzieci i młodzieży
z terenu miasta i
gminy Tarczyn, w tym w imprezach i zawodach sportowych kwotę 9.000 zł.
Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „GROM” na wpieranie prowadzenia zajęć
sportowych w piłce nożnej seniorów z terenu obwodu Szkoły Podstawowej im. M. Kaczyńskiego
w Pracach Małych, w tym w imprezach i zawodach sportowych kwotę 8.800 zł.
Uczniowskiego Klubu Sportowego „TARCZYN” z siedzibą w Szkole Podstawowej w Tarczynie na
wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej juniorów z terenu miasta i gminy
Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych na kwotę 49.500 zł.
Powyższe dotacje zostały udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie upoważnienia w uchwale budżetowej.
Wszystkie kluby zgodnie z podpisanymi umowami złożyły stosowne sprawozdania z
wykorzystania dotacji.
W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Zobowiązania bieżące w wysokości ogółem 1.912.535,93 zł dotyczyły w szczególności
dodatkowego wynagrodzenia rocznego, bieżących konserwacji, energii elektrycznej, rozmów
telefonicznych i innych usług.
Na dzień 31 grudnia 2020r stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
wynoszą 7.285.000,00 zł, w tym:
▪ z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 7.227.000,00 zł
▪ z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie 58.000,00 zł.
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II.3 Realizacja wydatków majątkowych.
Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi.
Na plan roczny w wysokości 1.500.068,05 zł wykonano 1.466.718,05 zł tj. 97,78 % w tym
na:
1. „Projekt rozbudowy kanalizacji w m. Wola Przypkowska, Grzędy” - Uzyskano decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Projektant jest w trakcie
opracowywania dokumentacji projektowej – oczekuje na wydanie odstępstwa od warunków
technicznych. Zadanie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku
budżetowego 2020.
Plan: 89.021,25 zł
Wykonanie: 89.021,25 zł.
2. „Projekt rozbudowy kanalizacji w m. Przypki” - Uzyskano decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Projektant jest w trakcie opracowywania
dokumentacji projektowej – oczekuje na wydanie odstępstwa od warunków technicznych.
Zadanie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
2020.
Plan: 46.720,80 zł
Wykonanie: 46.720,80 zł.
3. „Przebudowa ul. Kościelnej w Rembertowie” - W ramach inwestycji została wykonana
nakładka asfaltowa wraz z umocnieniem poboczy na odcinku 502,87 m. Wykonawca: FAL-BRUK
Sp. z o.o. Sp.k. z Warszawy zakończył roboty w dniu 24 września 2020 roku. Nadzór inwestorski
sprawowała p. Anna Utrata.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie
91.635,00 zł.
Plan: 185.976,00 zł
Wykonanie: 185.976,00 zł.
4. „Budowa wodociągu Suchodół-Nosy” – W ramach zadania wykonawca: Zakład Usługowy
PROMAR Krzysztof Prokopczyk z Radomia wykonał połączenie sieci wodociągowej pomiędzy
miejscowościami Suchodół i Nosy na odcinku 1 100m. Protokół odbioru spisano w dniu 28 lipca
2020 roku. Dokumentację projektową wykonała firma GADOM Łukasz Gadomski z Piaseczna.
Plan: 178.350,00 zł
Wykonanie: 145.000,00 zł.
5.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Janówku” – W wyniku przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego do realizacji inwestycji została wybrana firma Zakład Instalacji i Sieci
Sanitarnych AKWEDUKT Andrzej Kowalik ze Staszowa. Planowany termin realizacji zamówienia
to 30 września 2021r. W ramach inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o
łącznej długości 1 392,50 m. Środki przeznaczone na realizację zadania w 2020r. zostały
przesunięte na rok 2021 w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2020.
Plan: 1.000.000,00 zł
Wykonanie: 1.000.000,00 zł.
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Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.
Na plan w wysokości 1.738.000,00 zł wydatkowano 1.522.071,80 zł tj. 87,58 % planu.
1. „Zakup urządzeń wodociągowych” – na mocy zawartych porozumień z prywatnymi
inwestorami gmina odkupiła wykonane fragmenty sieci wodociągowej.
Plan: 303.000,00 zł
Wykonanie: 99.365,65 zł.
2. „Projekt połączenia gminnej sieci wodociągowej przy ul. Dobrowolskiego ze Stacją
Uzdatniania Wody w Tarczynie” – projekt wykonuje firma GADOM Łukasz Gadomski z
Piaseczna. Zakres umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
budowy połączenia sieci wodociągowej na działce nr ew. 789 w Tarczynie ze Stacją
Uzdatniania Wody, zlokalizowaną na dz. nr ew. 774/3 w Tarczynie z uwzględnieniem
zakresu automatyki sterującej wyrównywaniem różnicy ciśnienia wody pomiędzy stacjami
uzdatniania wody w Tarczynie: przy ul. Szarych Szeregów i przy ul. Dobrowolskiego. Termin
wykonania zadania przewidziano do 30 czerwca 2021r.
Plan: 20.000,00 zł
Wykonanie: 16.260,15 zł.
3. „Zakup nieruchomości w m. Tarczyn wraz ze Stacją Uzdatniania Wody” – nabyto prawa
użytkowania wieczystego działki 774/7 wraz z prawem własności budynków i budowli oraz
nieodpłatne nabycie działki 847.
Plan: 1.415.000,00 zł
Wykonanie: 1.406,446,00 zł.
Transport i łączność.
Na plan w wysokości 4.004.275,00 zł wydatkowano 3.455.326,84 zł tj. 86,29 % planu.
1. Nabycie na rzecz Gminy Tarczyn 19 szt udziałów spółki PKS Grójec.
Plan: 16.100, 00 zł
Wykonanie: 13.300,00 zł
2. „Projekt przebudowy ul. Leśnej w m. Jeziorzany” - wykonawca: Biuro ProjektowoInżynieryjne Marcin Płużyński z Grójca. Projektant oczekuje na zgodę na wydanie
odstępstwa od warunków technicznych na terenach kolejowych. Zadanie jest realizowane
w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020.
Plan: 17.500,00 zł
Wykonanie: 17.500,00 zł.
3. „Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg” - wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod
poszerzenia dróg gminnych.
Plan: 300.000,00 zł
Wykonanie: 114.695,00 zł.
4. „Projekt rozbudowy ul. Kubusia Puchatka w Borowcu” – wykonawca: Pracownia Projektowa
Witold Olasik z Warszawy oczekuje na uzgodnienie założeń projektowych przez Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. Zadanie jest realizowane w ramach wydatków,
które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020.
Plan: 106.297,00 zł
Wykonanie: 93.528,90 zł.
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5. „Projekt i budowa łącznika między ul. Niezapominajki i Gawarskiego w Tarczynie” - w
ramach inwestycji została wykonana droga na odcinku 87,7 m o nawierzchni asfaltowej,
łącząca ul. Niezapominajki z ul. Gawarskiego w Tarczynie wraz z kanalizacją deszczową,
chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym. Wykonawca: FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp.k. z
Warszawy zakończył roboty 30 października 2020r. Nadzór inwestorski sprawowała p. Anna
Utrata. Dokumentację projektową wykonało Biuro Projektowo-Inżynieryjne Marcin
Płużyński z Grójca.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020: poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego programem w zakresie „Budowa lub
przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas
dojazdu do obiektu użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne,
zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej” w kwocie
184.671,00 zł.
Plan: 450.000,00 zł
Wykonanie: 245.631,00 zł.
6. „Rozbudowa ul. Długiej w Tarczynie” - W ramach inwestycji została wykonana rozbudowa
ul. Długiej wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Błońską i ul. Mszczonowską w Tarczynie.
Na ul. Długiej została ułożona nawierzchnia asfaltowa, został też wybudowany chodnik,
ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa oraz usunięta kolizja z
urządzeniami teletechnicznymi.
Wykonawca: FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp.k. z Warszawy zakończył roboty 30 listopada 2020
roku. Nadzór inwestorski sprawowała p. Anna Utrata. Dokumentację projektową
opracowała Pracownia Projektowa Witold Olasik z Warszawy.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie
1.614.190,50 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 712.039,00 zł.
Plan: 2.700.000,00 zł
Wykonanie: 2.574.724,44 zł.
7. „Projekt ul. Złotopolskich w m. Many i Borowiec” - wykonawca: Pracownia Projektowa
Witold Olasik z Warszawy oczekuje na uzgodnienie założeń projektowych przez Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. Zadanie jest realizowane w ramach wydatków,
które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020.
Plan: 114.378,00 zł
Wykonanie: 108.917,50 zł.
8. „Projekt budowy przejścia dla pieszych w ul. Oszkiela w Tarczynie” - Opracowanie
dokumentacji zostało powierzone firmie MT-Projekt Sp. z o.o. z Grójca. Wykonawca
opracował koncepcję budowy przejścia dla pieszych. Projekt ma być gotowy do 31 lipca
2021r.
Plan: 5.000,00 zł
Wykonanie: 5.000,00 zł.
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9. „Projekt budowy przejścia dla pieszych w ul. Pocztowej w Tarczynie” - Opracowanie
dokumentacji zostało powierzone firmie MT-Projekt Sp. z o.o. z Grójca. Wykonawca
opracował koncepcję budowy przejścia dla pieszych. Projekt ma być gotowy do 31 lipca
2021r.
Plan: 5.000,00 zł
Wykonanie: 5.000,00 zł.
10. „Projekt ul. Lawendowej w Tarczynie” - Opracowanie dokumentacji zostało powierzone
firmie MT-Projekt Sp. z o.o. z Grójca. Wykonawca opracował koncepcję budowy ul.
Lawendowej. Projekt ma być gotowy do 30 czerwca 2021r.
Plan: 30.000,00 zł
Wykonanie: 30.000,00 zł.
11. „Przebudowa ul. Szkolnej w Suchostrudze” - W ramach inwestycji została ułożona nakładka
asfaltowa na ul. Szkolnej w Suchostrudze na odcinku 307 m. Wykonawca: firma FAL-BRUK
Sp. z o.o. Sp. k. z Warszawy zakończyła prace w grudniu 2020r. Nadzór inwestorski
sprawowała p. Anna Utrata. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w 2021r. w ramach wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
Plan: 210.000,00 zł
Wykonanie: 198.030,00 zł.
12. „Modernizacja wiaty przystankowej w sołectwie Księżak” - Firma Budotechnika Sp. z o.o.
dostarczyła i zamontowała wiatę przystankową model STEEL 2003, a firma MODERN PARK
Joanna Ambroziak wykonała utwardzenie nawierzchni pod wiatą z kostki brukowej. Roboty
zakończono w dniu 11 września 2020r.
Inwestycja została dofinansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” – zdanie pn.
„Modernizacja wiaty przystankowej w Sołectwie Księżak” w kwocie 10.000,00 zł.
Plan: 20.000,00 zł
Wykonanie: 20.000,00 zł.
13. „Budowa wiaty przystankowej w m. Wylezin i Wólka Jeżewska ” - Wiaty przystankowe
model STEEL 2003 zostały wykonane i dostarczone przez firmę BUDOTECHNIKA Sp. z o.o.
Firma Modern Park Joanna Ambroziak wykonała utwardzenie z kostki brukowej, a
INFOZNAK Jonatan Hasiewicz opracował projekt organizacji ruchu.
Plan: 30.000,00 zł
Wykonanie: 30.000,00 zł.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Na plan 523.760,00 zł wydatkowano 322.941,88 zł, tj. 61,66% planu.
1. „Wykup gruntów” – w 2020 roku nie dokonano wykupu gruntów.
Plan: 50.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł.
2.

„Projekt budynku komunalnego przy ul. Stępkowskiego w Tarczynie” - Dokumentację
projektową opracowało Studio Architektoniczne ABC Paweł Lebiedziński z Tarczyna. W
lipcu Gmina otrzymała pozwolenie na budowę komunalnego budynku mieszkalnego
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wielorodzinnego z usługami wraz z urządzeniami budowlanymi z jednoczesną rozbiórką
dwóch budynków mieszkalnych.
Plan: 14.760,00 zł
Wykonanie: 14.760,00 zł.
3.

„Budowa budynku komunalnego w Tarczynie” - Firma STD Jarosław Dąbrowski z Woli
Krakowiańskiej wykonała rozbiórkę dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Stępkowskiego
w Tarczynie. Budowę nowego budynku wykona konsorcjum firm: WIMAKS Dariusz
Toczyłowki i TOBUD Wiktoria Toczyłowska z Józefowa. Planowany termin wykonania - 31
sierpnia 2022r.
Plan: 200.000,00 zł
Wykonanie: 49.200,00 zł.
4.

„Projekt i przebudowa placu zabaw w Pawłowicach” – Firma Modern Park Joanna
Ambroziak opracowała dokumentację projektową i złożyła ją w Starostwie Powiatowym w
Piasecznie. W ramach zadania zostaną zmodernizowane istniejące urządzenia zabawowe
oraz zamontowany nowy zestaw sprawnościowy. Teren zostanie uporządkowany.
Wykonanie placu zabaw zostało zaplanowane na 2021r.
Plan: 6.000,00 zł
Wykonanie: 6.000,00 zł.
5. „Przebudowa budynku komunalnego w Stefanówce” – Dokumentację projektową
przebudowy budynku i zmiany sposobu jego użytkowania opracowała firma Studio ABC
Paweł Lebiedziński.
Roboty wykonuje Sun Factory Tomasz Szlichta z Warszawy. Planowany termin ich
wykonania to 30 listopada 2021r. W ramach inwestycji nastąpi przebudowa, gruntowny
remont i zmiana sposobu użytkowania na budynek wielorodzinny o ośmiu lokalach wraz z
komórkami lokatorskimi w piwnicy. Środki przeznaczone na realizację zadania w 2020r.
zostały przesunięte na rok 2021 w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2020.
Plan: 200.000,00 zł
Wykonanie: 200.000,00 zł.
6. „Przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego” – przeniesienie prawa własności
lokalu mieszkalnego na rzecz Gminy Tarczyn na podstawie ugody sądowej.
Plan: 53.000,00 zł
Wykonanie: 52.981,88 zł.
Administracja publiczna.
Na plan w wysokości 65.000,00 zł wydatkowano 64.490,10 zł tj. 99,22 % planu.
„Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w
Tarczynie” – zakupiono zestawy komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarkę na
potrzeby Urzędu Miejskiego w Tarczynie.
Plan: 65.000,00 zł
Wykonanie: 64.490,10 zł.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Na plan w wysokości 15.000,00 zł wydatkowano 5.000,00 zł tj. 33,33 % planu.
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1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie
zadań inwestycyjnych dot. zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tarczynie.
Plan: 10.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł.
2. Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - środki finansowe na
zakup skokochronu ratowniczego dla Komendy Powiatowych Straży Pożarnych.
Plan: 5.000,00 zł
Wykonanie: 5.000,00 zł.
Oświata i wychowanie.
Na plan w wysokości 170.000,00 zł wydatkowano kwotę 93.908,00 zł, tj. 55,24 % planu.
1. „Projekt i przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pamiątce” - W ramach
zadania zostały wyremontowane istniejące urządzenia, zamontowano nowy zestaw do gry
w szachy oraz położona nawierzchnia poliuretanowa. Wykonawca: AS-BUD Albert
Śpiewakowski zakończył roboty 20 sierpnia 2020r.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; operacja pn.
Przebudowa placu zabaw w Pamiątce w kwocie 36.442,00 zł.
Plan: 70.000,00 zł
Wykonanie: 69.800,00 zł.
2. „Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Zespołu Szkół przy ul. Szarych
Szeregów w Tarczynie” – Opracowanie wniosku o dofinansowanie termomodernizacji
budynku Zespołu Szkół ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego wykonała firma DIGITAL Sp. z o.o. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę
formalną.
Plan: 100.000,00 zł
Wykonanie: 24.108,00 zł.
Ochrona zdrowia.
Na plan w wysokości 15.000,00 zł wydatkowano kwotę 15.000,00 zł, tj. 100 % planu.
1. Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na zakup
aparatu RTG do zdjęć wewnątrzustnych z radiowizjografią cyfrową.
Plan: 15.000,00 zł
Wykonanie: 15.000,00 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Na plan w wysokości 561.000,00 zł wydatkowano 337.447,55 zł, tj. 60,15 % planu .
1. „Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej” – na mocy zawartych porozumień z prywatnymi
inwestorami gmina odkupiły wykonane fragmenty sieci kanalizacji sanitarnej.
Plan: 70.000,00 zł
Wykonanie:70.000,00 zł.
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2. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego” - Firma ENERGO-SPEC Sebastian Jachymski
wymieniła skrzynki oświetlenia ulicznego SON w miejscowościach: Kopana, Jeziorzany,
Komorniki i Grzędy oraz dobudowała oprawy oświetleniowe przy ul. 3 Maja w Suchodole i
ul. Warszawskiej w Kotorydzu. Protokół odbioru spisano w dniu 16 czerwca 2020r.
Firma ENERGO-SPEC Sebastian Jachymski wymieniła skrzynkę SON w Suchodole,
zamontowała zegary astronomiczne w skrzynkach SON na terenie Gminy Tarczyn,
wybudowała oświetlenie przy ul. Reszki i ul. Czarneckiego w Tarczynie, wymieniła lampy
oświetleniowe na oprawy LED przy ul. Głównej w Rembertowie, zamontowała oprawę LED
przy ul. Piaskowej w Stefanówce. ostatni protokół odbioru spisano w dniu 21 grudnia
2020r.
Firma Energo-Bud wykonała zasilanie ul. Prostej w Pracach Dużych oraz wymieniła część
istniejących opraw na oprawy LED w miejscowościach: Suchodół, ul. Piękna, Suchostruga,
ul. Lipowa, Nosy, ul. Słoneczna, Wola Przypkowska, ul. Długa, Kotorydz, ul. Tarczyńska,
Grzędy, ul. Warszawska, Jeziorzany ul. Spacerowa. protokół odbioru spisano w dniu 14
listopada 2020r.
Plan: 200.000,00 zł
Wykonanie: 187.497,55 zł.
3. „Montaż rur osłonowych pod przyszłą gminną kanalizację sanitarną w ciągu budowanej drogi
ekspresowej S7” - W związku z odstąpieniem przez GDDKiA od umowy z IDS-BUD S.A. na
wykonanie odcinka B drogi ekspresowej S7 umowa na wykonanie przedmiotowej
inwestycji stała się bezprzedmiotowa. Umowa została zatem rozwiązana.
Plan: 210.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł .
4.

„Zbiornik retencyjny” – Wykonawca: Biuro Projektowo-Techniczne Józef Ogiński jest w
trakcie uzgadniania założeń projektowych z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Warszawie. Zadanie realizowane w ramach wydatków które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2020.
Plan: 81.000,00 zł
Wykonanie: 78.950,00 zł.

Kultura fizyczna i sport.
Na plan w wysokości 250.000,00 zł wydatkowano kwotę 193.576,50 zł, tj. 77,43 % planu.
1. „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego” - Firma Modern Park Joanna Ambroziak
zamontowała piramidę linową o wysokości 6 m na terenie kompleksu rekreacyjnosportowego w Drozdach. Protokół odbioru spisano w dniu 20 lipca 2020 roku.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie rozwoju ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; operacja
pn. Budowa piramidy linowej na terenie rekreacyjnym w Drozdach w kwocie 36.442,00
zł.
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Firma MODERN PARK Joanna Ambroziak zamontowała także 4 ławki parkowe i 10 koszy
na śmiecie. Protokół odbioru został spisany w dniu 15 października 2020r.
Plan: 200.000,00 zł
Wykonanie: 143.576,50 zł.
2. „Park Street Workout z bezpieczną nawierzchnią” - W ramach inwestycji powstało
urządzenie: street workout o nawierzchni żwirowej na terenie kompleksu rekreacyjnosportowego w Drozdach. Firma Modern Park zakończyła roboty 17 sierpnia 2020r.
Plan: 50.000,00 zł
Wykonanie: 50.000,00 zł.
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IV.

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

2018

2019

2020

14107966,61
11982337,19

7476480,72
4936661,41

2017

2018

2019

2020

Na terenie Gminy Tarczyn obowiązuje 49 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, pokrywających 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 2020:
- uchwalono 6 nowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1. MPZP dla części obrębu Przypki - etap II - uchwała Nr XX/161/20.
2. MPZP dla działki ew. nr 19/1 obręb Many - uchwała Nr XXIII/181/20
3. MPZP dla rejonu ul. B. Reszki i ul. Pocztowej obręb Tarczyn - uchwała Nr XXX/210/20
4. MPZP wsi Józefowice część 2 obręb Józefowice - uchwała Nr XXXI/221/20
5. MPZP dla cześci obrębu Werdun, rejon ulicy Górna Droga - uchwała Nr XXXII/227/20
6. MPZP dla cześci obrębu Kotorydz obszar A i B - uchwała Nr XXXII/228/20
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- podjęto 4 uchwały o przystąpieniu do sporządzania nowych planów zagospodarowania
przestrzennego:
1. Uchwała Nr XX/166/20 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części obrębu Tarczyn.
2. Uchwała nr XXIII/180/20 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 marca 2020r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części obrębu Kotorydz, rejon ul. Wesołej oraz ul. Starej.
3. Uchwała Nr XXVII/193/20 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 czerwca 2020r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części obrębu Suchodół, rejon ul. Wspólnej.
4. Uchwała nr XXXII/229/20 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 października 2020 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Józefowice część 3
W zakresie bieżącej obsługi Interesantów wydano:
• 778 wypisów i wyrysów z mpzp i zaświadczeń o przeznaczeniu terenu,
• 340 zaświadczeń o rewitalizacji ,
• 75 innych pism dotyczących przeznaczenia terenu,
• 50 postanowień opiniujących zgodność wnioskowanego podziału nieruchomości
z ustaleniami planu miejscowego.
Ponadto, na bieżąco 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.
W roku 2020 odbyło się 16 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym 13
postępowań w trybie przetargu nieograniczonego i 3 postępowania w trybie zamówienia z
wolnej ręki. Ze względu na podział wg rodzaju zamówienia było 14 postępowań na roboty
budowlane i 2 postępowania na usługi.
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REJESTR POSTĘPOWAŃ PRZEPROWADZONYCH W CELU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Nr
po
stę
po
wa
nia

1

2

Tryb
postępo
wania /
rodzaj
zamówie
nia

PN/RB

WR/RB

Przedmiot
zamówienia

Budowa
wodociągu
Suchodół-Nosy

Bieżące
utrzymanie dróg
– zamówienie
na podstawie
art. 67 ust. 1
pkt. 6 Pzp

Data ogłoszenia
o postępowaniu,
data otwarcia
ofert

23.01.2020
(ogłoszenie)

07.02.2020
(otwarcie)
5.03.2020
(zaproszenie
do negocjacji)

10.032020
(negocjacje)
23.03.2020
(ogłoszenie)

3

PN/RB

Bieżące
utrzymanie dróg
7.04.2020
(otwarcie)

4

5

6

PN/RB

PN/RB

PN/RB

Budowa łącznika
ul. Gawarskiego
z ul.
Niezapominajki
w Tarczynie

Rozbudowa ul.
Długiej w
Tarczynie

Przebudowa ul.
Kościelnej w
Rembertowie

24.04.2020
(ogłoszenie)

11.05.2020
(otwarcie)

30.04.2020
(ogłoszenie)

15.05.2020
(otwarcie)

9.06.2020
(ogłoszenie)

Wykonawca wyłoniony
do wykonania
zamówienia

Cena netto / cena
brutto

Zakład Usługowy
PROMAR
Krzysztof
Prokopczyk
ul. Skaryszewska 6
26-600 Radom

145 000,00 zł
(netto)

w zł

178 350,00 zł
(brutto)

Numer
umowy i
data
podpisani
a

Termin
wykonania

Uwa
gi

61/2020
z
26.02.20
20

31.07.2020

ZNW
U
10%

79/2020
z
16.03.20
19r.

30.06.2020

87/2020
z
28.04.20
20

31.12.2020

99/2020
z
22.05.20
20r.

30.10.2020
r.

ZNW
U
10%

103/2020
z
26.05.20
20

30.11.2020
r.

ZNW
U
10%

30.09.2020

ZNW
U 5%

123 170,73 zł
SOUTH STREAM
S.A.
Kotorydz, ul.
Piaseczyńska 16
05-555 Tarczyn

SOUTH STREAM
S.A.
Kotorydz, ul.
Piaseczyńska 16
05-555 Tarczyn

FAL-BRUK Sp. z
o.o. Sp. k.
ul. Sarabandy 42
02-868 Warszawa

FAL-BRUK Sp. z
o.o. Sp. k.
ul. Sarabandy 42
02-868 Warszawa

FAL-BRUK Sp. z
o.o. Sp. k.

(netto)

151 500,00 zł
(brutto)
207 317,07 zł
(netto)

255 000,00 zł
(brutto)
187 800,00 zł
(netto)

230 994,00 zł
(brutto)
1 995 000,00
zł
(netto)

2 453 850,00
zł
(brutto)
149 000,00 zł
(netto)

147/2020
z
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ul. Sarabandy 42
02-868 Warszawa

24.06.2020
(otwarcie)

7

8

9

10

11

12

PN/RB

PN/U

WR/RB

PN/RB

PN/U

PN/RB

Remont boisk,
bieżni i skoczni
w dal przy
Zespole Szkół w
Tarczynie
Odbiór i
zagospodarowa
nie odpadów
komunalnych z
nieruchomości
zamieszkałych w
latach 20212022
Bieżące
utrzymanie dróg
– zamówienie
na podstawie
art. 67 ust. 1
pkt. 6 Pzp

Przebudowa
budynku
komunalnego w
Stefanówce

Odbiór i
zagospodarowa
nie odpadów
komunalnych z
nieruchomości
zamieszkałych w
latach 20212022
Remont dróg

30.06.2020
(ogłoszenie)

TORAKOL
Rajmund Zalewski
Koszczały 9
88-210 Dobre

20.07.2020
(otwarcie)

10.07.20
20

183 270,00 zł
(brutto)
356 887,91 zł
(netto)

438 972,13 zł
(brutto)

194/2020
z
13.08.20
20

30.10.2020

ZNW
U 5%

27.07.2020
(publikacja
ogłoszenia)
Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Pzp

3.09.2020
(otwarcie)
2.10.2020
(zaproszenie
do negocjacji)

5.10.2020
(negocjacje)

7.10.2020
(ogłoszenie)

26.10.2020
(otwarcie)

26.10.2020
(ogłoszenie)

13.11.2020
(otwarcie)

26.10.2020
(ogłoszenie)

SOUTH STREAM
S.A.
Kotorydz, ul.
Piaseczyńska 16
05-555 Tarczyn

Sun Factory
Tomasz Szlichta
ul. Jana Nowaka
Jeziorańskiego 7
03-984 Warszawa

PreZero Service
Wschód Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 3
26-600 Radom

170 731,71 zł
(netto)

210 000,00 zł
(brutto)
1 196 356,40
zł
(netto)

1 317 000,00
zł
(brutto)
9 694 720,00
zł
(netto)

10 470 297,60
zł
(brutto)
zadanie nr 1:

zadanie nr 1:

218/2020
z
7.10.202
0

15.12.2020

244/2020
z
8.12.202
0r.

30.11.2021

ZNW
U 5%

251/2020
z
22.12.20
20

31.12.2022

ZNW
U 5%

zadanie
nr 1:
237/2020
z

zadanie nr
1:
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13.11.2020
(otwarcie)

AGLET Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka
31,
00-511 Warszawa

zadanie nr 2:
FAL-BRUK Sp. z
o.o. Sp. k.
ul. Sarabandy 42
02-868 Warszawa

zadanie nr 3:
AGLET Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka
31,
00-511 Warszawa

13

PN/RB

Przebudowa ul.
Szkolnej w
Suchostrudze

2.11.2020
(ogłoszenie)

17.11.2020
(otwarcie)
2.11.2020
(ogłoszenie)

14

PN/RB

Remont dróg II
17.11.2020
(otwarcie)

15

16

PN/RB

PN/U

Budowa
kanalizacji
sanitarnej w mści Janówek

Odbiór i
zagospodarowa

3.11.2020
(ogłoszenie)

FAL-BRUK Sp. z
o.o. Sp. k.
ul. Sarabandy 42,
02-868 Warszawa

169 233,16 zł
(netto)

25.11.20
20

31.12.2020

208 156,79 zł
(brutto)

zadanie nr 2:
100 000,00 zł
(netto)
123 000,00 zł
(brutto)

zadanie nr 3:
262 250,80 zł
(netto)
322 568,48 zł
(brutto)

zadanie
nr 2:
235/2020
z
25.11.20
20

zadanie nr
2:
31.12.2020

zadanie
nr 3:
236/2020
z
25.11.20
20

zadanie nr
3:
31.12.2020

238/2020
z
1.12.202
0r.

31.12.2020

239/2020
z
1.12.202
0

31.12.2020

253/2020
z
22.12.20
20r.

30.09.2021
r.

159 000,00 zł
(netto)

195 570,00 zł

ZNW
U 5%

(brutto)

FAL-BRUK Sp. z
o.o. Sp. k.
ul. Sarabandy 42,
02-868 Warszawa

24.11.2020
(otwarcie)

Zakład Instalacji i
Sieci Sanitarnych
AKWEDUKT
Andrzej Kowalik
ul. Towarowa 7d,
28-200 Staszów

12.11.2020
(ogłoszenie)

PreZero Service
Wschód Sp. z o.o.

220 000,00 zł
(netto)

270 600,00 zł
(brutto)
1 027 658,70
zł
(netto)

1 264 020,20
zł
(brutto)
213 710,00 zł
(netto)

252/2020
z

31.12.2020
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ZNW
U 5%

nie odpadów z
nieruchomości
administrowany
ch przez Gminę
Tarczyn

17

18

PN/RB

PN/RB

Remont ul.
Kościelnej w
Werdunie

Budowa
kamienicy
mieszkalnousługowej w
Tarczynie

ul. Wrocławska 3
26-600 Radom

23.11.2020
(otwarcie)

01.12.2020
(ogłoszenie)

22.12.20
20r.

230 806,80 zł
(brutto)

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Pzp – kwota oferty
przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację
zamówienia a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny
najkorzystniejszej oferty

17.12.2020
(otwarcie)
30.12.2020
(ogłoszenie)

21.01.2021r.
(otwarcie)

Przedsiębiorstwo
Realizacji
Budownictwa
KOMBUD Sp. z
o.o.
ul. K. Promyka 12,
26-600 Radom

2 272 136,53 zł
(netto)
34/2021 z
9.02.2021r.

31.12.2021

ZNW
U 5%

42/2021 z
3.03.2021r.

31.08.2022

ZNW
U 5%

2 794 727,93 zł
(brutto)

Konsorcjum:

19

PN/RB

Budowa
budynku
komunalnego
przy ul.
Stępkowskiego
w Tarczynie

29.12.2020
(ogłoszenie)

21.01.2021
otwarcie)

WIMAKS Dariusz
Toczyłowski
i
TOBUD Wiktoria
Toczyłowska
ul. Sadowa 47, 05410 Józefów

3 960 000,00 zł
(netto)

4 276 800,00 zł
(brutto)

Wykaz skrótów:
PN – przetarg nieograniczony
WR – zamówienie z wolnej ręki
RB – roboty budowlane
D – dostawy
U – usługi
ZNWU – zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
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V.

Oświata Gminy Tarczyn.

Priorytetem dla samorządu Gminy Tarczyn jest tworzenie wysokiego standardu edukacji
poprzez dbałość o wszechstronny rozwój ucznia, kształtowanie sieci placówek
i dostosowanie 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
w szczególności:
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 wychowawczo- profilaktycznych,
przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania zadań statutowych.

IV.1 Sposób i tryb realizacji zadań szkoły podczas czasowego ograniczenia jej
funkcjonowania.
Rok szkolny 2020 to kolejny trudny rok w edukacji. Wcześniejsze zdominowała reforma
szkolnictwa oraz strajk nauczycieli, ten natomiast - sytuacja związana z pandemią
i organizacją zdalnego nauczania. Przez większą część roku 2020 kształcenie w szkołach
prowadzone było z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dla wszystkich
praca i nauka w tej formie była ogromnym wyzwaniem czasowym oraz organizacyjnym.
Zarówno uczniowie, rodzice i nauczyciele uczyli się nowych form i metod pracy oraz
współdziałania. Konieczność zastosowania edukacji zdalnej było dla wszystkich niełatwą
zmianą. Niemniej, mimo tych trudnych doświadczeń, placówki oświatowe, uczniowie, rodzice
oraz nauczyciele stanęli na wysokości zadania. Formy realizacji podstawy programowej z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w każdej szkole były dobierane
indywidualnie, z uwzględnieniem możliwości oraz przygotowania do prowadzenia tych form
zarówno nauczycieli jak i uczniów.
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Aby zapewnić wsparcie uczniom w kształceniu na odległość stworzono możliwość
użyczenia sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania z zasobów szkół oraz sprzętu
otrzymanego w ramach programu Zdalna szkoła.

Gmina Tarczyn pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu
komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji.
Otrzymaliśmy dodatkowe środki w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa 2014-2020 Zdalna szkoła i Zdalna szkoła+, łącznie na
zakup 41 laptopów przyznano 121.570 zł złotych.
W ciągu roku nastąpił powrót najmłodszych dzieci do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także częściowy powrót uczniów do szkół.
Należało więc odpowiednio przygotować placówki na przyjęcie uczniów. W celu zapewnienia
bezpiecznych warunków, szkoły zostały zaopatrzone w jednorazowe maseczki, rękawiczki,
termometry bezdotykowe, płyny do dezynfekcji.
Zarówno kadra pedagogiczna, jak i uczniowie, a także rodzice oraz wiele innych osób
pracujących na rzecz edukacji włożyło dużo wysiłku, aby nauka stała na najwyższym możliwym
poziomie, a warunki dla poszerzania wiedzy były jak najlepsze.

IV . 2 Stan organizacji.
Gmina Tarczyn – jako jednostka samorządu terytorialnego - 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 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.
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Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2020 wynosiła – 12 161 078 zł, dotacje
celowe z budżetu państwa na zadania oświatowe – 614 668,15 zł; łącznie subwencja
i dotacje celowe – 12 775 746,15 zł.

oświata -budżet
25000000

20555889,68

20295834,6

17668401,07 18716184,44

20000000

18810092,44

15529101,56
15000000 10958397

11865445 12775746,15

10000000

5000000

0

subwencja oświatowa

2018

10958397

wydatki na oświatę bez
inwestycji
15529101,56

2019

11865445

17668401,07

20295834,6

2020

12775746,15

18716184,44

18810092,44

2018

2019

wydatki na oświatę
ogółem
20555889,68

2020
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Wydatki wykonane przez placówki oświatowe w 2020 r. (dział 801)
L.p.

Nazwa jednostki oświatowej

Wydatki wykonane

1.

Szkoła
Podstawowa
im.
M.
Kaczyńskiego
w Pracach Małych
Szkoła Podstawowa im. J. Chełmońskiego
w Suchostrudze
Szkoła Podstawowa im. W. Górskiego w Pamiątce

1 765 771,29

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa
Ogólnokształcące
im.
Szarych
w Tarczynie
Przedszkole w Tarczynie

6 945 422,20

2.
3.
4.

5.

i

Razem

Liceum
Szeregów

1 911 669,77
2 805 534,58

2 237 795,33
15 666 193,17

Wydatki wykonane przez placówki oświatowe
6945422,2
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000

2805534,58
1765771,29

2237795,33

1911669,77

2000000
1000000
0
Szkoła
Podstawowa im.
M. Kaczyńskiego
w Pracach
Małych

Szkoła
Podstawowa im.
J. Chełmońskiego
w Suchostrudze

Szkoła
Podstawowa im.
W. Górskiego w
Pamiątce

Zespół Szkół
Szkoła
Podstawowa i
Liceum
Ogólnokształcące
im. Szarych
Szeregów
w Tarczynie

Przedszkole w
Tarczynie
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Wydatki na oświatę w 2020 r. sklasyfikowane w działach 801 – Oświata i wychowanie
oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynosiły 18 810 092,44 zł (w tym m.in. dowozy
uczniów do szkół, dotacje dla placówek niepublicznych, zakup komputerów, modernizacja
terenów sportowych).
W roku 2020 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 i dotacji celowych wyniósł 147,23%.
Procentowy udział wydatków oświaty w budżecie Gminy Tarczyn (wydatki ogółem) w roku 2020
wyniósł 27,21%.
Oświata jest jednym z największych działów w budżecie gminy. Poziom wydatków
budżetu państwa przeznaczanych na część oświatową subwencji ogólnej jest nieadekwatny
w stosunku do potrzeb i zadań przekazywanych do realizacji przez rząd jednostkom samorządu
terytorialnego. Subwencja oświatowa nie pokrywa nawet podstawowych kosztów
funkcjonowania szkół. Jednak władze samorządowe konsekwentnie realizują lokalną politykę
oświatową, angażując znaczne środki na realizację zadań z zakresu edukacji i wychowania.
Corocznie z części oświatowej subwencji ogólnej wydzielane jest 0,4% rezerwy.
W roku 2020 Gmina Tarczyn wnioskowała do Ministerstwa Edukacji Narodowej z ww. puli
środków o zwiększenie z tytułu:
1)
dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne
nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (dot. wyposażenia sali
dla oddziału przygotowania wojskowego w liceum ogólnokształcącym) otrzymaliśmy
dofinansowanie w wysokości 20 000 zł,
2)
wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych - otrzymaliśmy dofinansowanie
w wysokości 159 716 zł.

IV.3 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. Zadania i kompetencje gminy zakresie wpisu do ewidencji wykonuje
burmistrz.
Burmistrz prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych oraz udziela tym
podmiotom dotacji. W Gminie Tarczyn, wg stanu na 31 grudnia 2020 r., zarejestrowane były 2
placówki prowadzone przez osoby fizyczne.
Do przedszkola prowadzonego przez Gminę Tarczyn w roku 2020 uczęszczało (według
stanu na dzień 30 września 2020 r.) 236 dzieci (w 10 oddziałach), do oddziałów przedszkolnych
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w 4 szkołach podstawowych uczęszczało 142 dzieci (w 7 oddziałach). Łącznie wychowaniem
przedszkolnym w placówkach samorządowych objętych było 378 dzieci.
Do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarczyn przez inne
organy uczęszczało 74 dzieci (stan 30.09.2020 r.).
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
2020
do
przedszkoli
niepublicznych
w ościennych gminach uczęszczało ok. 75 dzieci (zamieszkałych na terenie gminy Tarczyn), a
koszty dotacji za ten okres, które obciążyły Gminę Tarczyn wyniosły 814 152,18 zł.
Obowiązkiem każdej gminy, zgodnie z przepisami, jest zapewnienie możliwości
korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom objętym wychowaniem
przedszkolnym.
Przedszkole w Tarczynie, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz
niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego działające na naszym terenie, a także
istniejące w ościennych miejscowościach przedszkola, 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.

IV.4 Szkoły podstawowe i liceum ogólnokształcące
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 roku 2020 (stan na 30 września 2020 r.) w 4 szkołach podstawowych uczyło się 983 uczniów.
Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Tarczyn zlokalizowane są w 5 budynkach.
Tarczyńskie szkoły dysponują salami gimnastycznymi, boiskami sportowymi, placami zabaw,
zapewniają tym samym możliwość realizacji zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć
sportowych.
Sieć szkół podstawowych w pełni zaspokajała potrzeby w zakresie spełniania obowiązku
szkolnego przez uczniów zamieszkałych na naszym terenie.
Jesteśmy także organem prowadzącym dla liceum ogólnokształcącego, którego ukończenie
umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. W roku
szkolnym 2020/2021 naukę w czterech oddziałach pobiera 77 uczniów. Organ prowadzący
wystąpił w lutym 2020 r. z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej w sprawie wydania
zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w naszym liceum. Od
1 września 2020 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej utworzyliśmy jeden oddział
przygotowania wojskowego.
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IV.5 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.
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 szkoły
i placówki prowadzone przez Gminę Tarczyn zatrudniały w roku 2020 177 nauczycieli
w łącznym wymiarze 146,02 etatu (wg stanu na 30.09.2020 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 50% nauczycieli.
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Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2020
Stopień awansu Liczba zatrudnionych
Dyplomowany
89
Mianowany
35
Kontraktowy
48
Stażysta i pozostali 5
Razem 177
Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2020
ze względu na stopień awansu

5
48

89

35

Dyplomowany

Mianowany

kontraktowy

Stażysta i pozostali
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Zatrudnienie w tarczyńskiej oświacie:
Liczba nauczycielskich etatów –146,02, w tym liczba etatów:
w przedszkolu – 14,67
w 3 szkołach podstawowych – 65,08
w zespole szkół – 66,27.
Zatrudnienie w tarczyńskiej oświacieze względu na
liczbę nauczycielskich etatów

14,67

66,27

65,08

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 2020 (wg stanu na 31.10.2020 r.) w placówkach samorządowych pracownicy
administracji i obsługi zatrudnieni byli na 45,5 etatach (48 osób).
Zatrudnienie pracowników administracyjno-obsługowych z rozbiciem na rodzaje
placówek (etaty):
- przedszkole - 15 etatów,
- 3 szkoły podstawowe – 16,25 etatów,
- zespół szkół – 14,25 etatów.

IV.6 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 2020 w sesji letniej komisje egzaminacyjne dla nauczyciela kontraktowego zdającego
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egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przeprowadziły 2
postępowania egzaminacyjne. Nauczyciele zdali egzaminy przed komisją egzaminacyjną i
uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.
Ponadto przed komisjami powołanymi przez dyrektora szkoły 10 nauczycieli uzyskało
stopień nauczyciela kontraktowego, a przed komisjami powołanymi przez organ nadzoru
pedagogicznego stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskało 3 nauczycieli.
Konkursy na dyrektorów.
Do 30 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej w Pracach Małych i Suchostrudze trwały
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektorów szkół. W związku z sytuacją epidemiologiczną i
ograniczeniem funkcjonowania szkół, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie
zorganizowałam konkursów na te stanowiska, tylko przedłużyłam tym nauczycielom
powierzenie pełnienia obowiązków na kolejny okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2021 r.
Ocena pracy dyrektora.
W roku 2020 nie wpłynął żaden wniosek o przeprowadzenie postępowania związanego
z oceną pracy dyrektora placówki oświatowej.
Obsługa finansowo-księgowa szkół i placówek.
W Gminie Tarczyn obsługa finansowo-księgowa samorządowych 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 2020 ok. 300 uczniów (stan na
wrzesień 2020 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 sfinansowano
i zorganizowano dla ponad 20 uczniów niepełnosprawnych, a rodzicom 9 uczniów zwracano
koszty dowozu dzieci do szkoły lub przedszkola.
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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 26 uczniów cudzoziemców (stan 30.09.2020 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 typu
i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia. Powyższe zadanie realizowane było w odniesieniu do 5 uczniów.
Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarczyn w roku 2020 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 psychologiczno-pedagogiczną 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 43 uczniów
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (stan na 30.09.2020 r.), 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
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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.
Wszyscy nasi uczniowie zgodnie z rozpoznanymi potrzebami objęci byli także pomocą
psychologiczno-pedagogiczną, której udzielali nauczyciele-specjaliści zarówno zatrudnieni w
szkołach, jak i specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
W roku 2020 (w okresie prowadzenia stacjonarnych zajęć) we wszystkich szkołach
prowadzonych przez Gminę Tarczyn funkcjonowały świetlice szkolne zapewniające opiekę
dzieciom, jak również uczniowie mieli możliwość skorzystania z gorących posiłków.

IV.7 Realizacja programów rządowych i gminnych.
Rządowy program „Bezpłatny podręcznik” — wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
Nazwa szkoły

Dotacja
celowa

Liczba uczniów

Szkoła Podstawowa
w Suchostrudze

7.261,65

80

Szkoła Podstawowa
w Pracach Małych

9.979,20

95

Szkoła Podstawowa
w Pamiątce

18.166,50

212

Szkoła Podstawowa
w Tarczynie

48.529,80

552

Razem

83.937,15

939

W ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. Gmina Tarczyn
otrzymała kwotę 54 500 zł na jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu usługi
dostępu do Internetu oraz sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Gmina Tarczyn w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje
projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania
zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1
„Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem
jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego
poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu
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przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła
Podstawowa im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów
komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora
multimedialnego, oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem
szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.
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IV.8 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 2020 r. wyróżniła jednorazową nagrodą
pieniężną, tj. stypendium Burmistrza, łącznie 28 uczniów, uczęszczających do szkół
podstawowych (24 stypendia), liceum ogólnokształcącego (4 stypendia). Łącznie na stypendia
Burmistrza w 2020 roku wydatkowano ze środków własnych 32.000 zł. Wysokość przyznanego
stypendium dla ucznia szkoły podstawowej (kl. IV –VII) to 1000 zł, liceum – 2000 zł.
Liczba uczniów wyróżniona nagrodą pienieżną w ramach Stypendium
Burmistrza.
2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.

40

30

29

28

26

24

16

2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.

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

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.

54000
43500

39500
30500

30000

32000

23000

2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.
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IV.9 Pomoc socjalna.
Realizacja zadania dotyczącego udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
uczniom zamieszkałym na terenie gminy Tarczyn.
W roku 2020 udzielono pomocy materialnej 13 uczniom (stan na 30.09.2020 r.) w postaci
stypendium szkolnego wynoszącego miesięcznie od 124 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
20.187,20 zł oraz środki własne w wysokości 5.046,80 zł.

IV. 10 Tarczyński Program Naukowy – „Akademia Talentów”.
Uchwałą Nr LIII/421/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22.03.2018 r. 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 wzięły udział 2 szkoły: Zespół Szkół w Tarczynie (w projekcie uczestniczył
nauczyciel prowadzący i 8 uczniów) oraz Szkoła Podstawowa w Pamiątce (2 nauczycieli
prowadzących i 6 uczniów).
Program przyczynił się do wzrostu liczby uczniów, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę, dla
nauczycieli – do podnoszenia kwalifikacji i opracowywania nowych metod pracy. Program był
finansowany z budżetu gminy.
Uczestnicy programu brali udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim
i ogólnopolskim, w których zajmowali wysokie miejsca. Sześciu uczniów z Zespołu Szkół
zakwalifikowało się do II etapu konkursu polonistycznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty
2018/2019 i 2019/2020. Jedna uczennica uzyskała tytuł finalistki Konkursu Polonistycznego
Mazowieckiego Kuratora Oświaty 2018/2019, a pozostali uzyskali - tytuł laureata (3 miejsce) w
innych ogólnopolskich konkursach z języka polskiego. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Pamiątce zakwalifikowali się do rejonowego etapu konkursu matematycznego organizowanego
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
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 oraz sprawuje nadzór nad warunkami i jakością
świadczonej w nich opieki. W 2020 roku na terenie Gminy Tarczyn działały 2 kluby dziecięce.
W ramach nadzoru służby Burmistrza przeprowadziły kontrole, których wyniki wykazały, że
placówki funkcjonują w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
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IV.11 Działania samorządu w zakresie poprawy warunków funkcjonowania
placówek oświatowych.
W roku 2020 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:
Szkoła Podstawowa w Suchostrudze: zakupiono meble do sali polonistycznej, tablety do pracy
zdalnej, regał na książki do biblioteki szkolnej, lektury i pomoce dydaktyczne do biblioteki,
pomoce dydaktyczne, sprzęt szkolny, meble, laptopy na potrzeby dzieci ze specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi,
przeprowadzono
remont
instalacji
elektrycznej,
w tym oświetlenia zewnętrznego na budynku szkoły oraz wykonano główny wyłącznik prądu w
budynku szkoły, wycięto drzewa na terenie szkoły, które zagrażały bezpieczeństwu,
przeprowadzono kontrolę stanu technicznego budynku i placu zabaw.
Zespół Szkół w Tarczynie: zakupiono meble i klimatyzator do gabinetu stomatologicznego,
dozowniki do płynu dezynfekcyjnego, rolety do sal lekcyjnych, kamerę, pomoce dydaktyczne,
łóżeczka i meble do oddziału przedszkolnego, zamontowano system rejestracji czasu pracy (dot.
oddziału przedszkolnego), oprogramowanie do trenażera laserowego na wyposażenie
strzelnicy laserowej dla klasy wojskowej w liceum, repliki broni, komputer i rzutniki na
wyposażenie strzelnicy, telewizory, projektor, pomoce dydaktyczne dla dzieci wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki, tablice interaktywne, wykonano remont
przepompowni ścieków oraz pompy w studzience ściekowej przy obiekcie na ul. Szarych
Szeregów, naprawiono plac zabaw i boisko sportowe, dokonano przeglądu technicznego
budynków, instalacji oddymiania i oświetlenia, centrali oraz klimatyzacji (budynek przy ul. J
Stępkowskiego), placu zabaw, urządzeń dźwigowych, pieca gazowego, systemu monitoringu na
boisku Orlik, konserwację sprzętu przeciwpożarowego.
Przedszkole w Tarczynie: do kuchni przedszkolnej zakupiono stół ze zlewem, pomoce
dydaktyczne, zabawki, rozbudowano sieć (internet) na terenie przedszkola, naprawiono
stolarkę okienną, została przeprowadzona pielęgnacja i wycinka drzew w ogrodzie
przedszkolnym.
Szkoła Podstawowa w Pamiątce: zakupiono kosiarkę, dmuchawę do liści, przyczepkę ogrodową,
pług do odśnieżania, odkurzacze, książki do biblioteki, ławki i wyposażenie do oddziału
przedszkolnego, meble i wyposażenie do świetlicy integracyjnej, pomoce dydaktyczne na
potrzeby dzieci o specjalnych potrzebach, przeprowadzono konserwację Orlika, przegląd i
naprawę placów zabaw, pieca gazowego, przegląd i naprawę rozdzielni elektrycznej, instalacji
elektrycznej w budynku szkoły, hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i gaśnic, podłączono
wodę w sali oddziału przedszkolnego, skontrolowano stan techniczny szkoły.
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Szkoła Podstawowa w Pracach Małych: zakupiono meble do szkoły, w tym meble do szatni, do
pokoju nauczycielskiego, książki do biblioteki, wyposażenie do oddziału przedszkolnego, tablet,
ogrodzono plac zabaw i zrobiono remont pieca gazowego.
Gmina Tarczyn, jako organ prowadzący realizuje zadania oświatowe zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Realizuje zadania oświatowe w taki sposób, aby zapewnić
optymalne warunki kształcenia, wychowania i opieki uwzględniając potrzeby dziecka, a także
rodziców i nauczycieli. Właściwa organizacja sieci szkół, dobrze przygotowana kadra
pracownicza, odpowiednia baza lokalowa, a także jakość prowadzonego kształcenia wpływają
na sprawne funkcjonowanie gminnej oświaty.
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V. Kultura.
Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie oferuje szeroką ofertą zajęć, które prowadzi
profesjonalna kadra oraz otwartość na każdego mieszkańca Gminy Tarczyn. Podstawowym
zakresem i celem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej
działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne Mieszkańców poprzez
organizowanie i stymulowanie życia kulturalnego. Ponadto celem działalności ośrodka jest
upowszechnianie, promocja lokalnej kultury, a także koordynowanie działalności bibliotek na
terenie gminy jak również współpraca ze szkołami, przedszkolami, fundacjami,
stowarzyszeniami i innymi podmiotami w dziedzinie działań kulturalnych.
W 2020 roku, ze względu na trwającą od marca pandemię, nie udało się zrealizować
wszystkich zaplanowanych imprez, oraz zawieszone zostały wszystkie zajęcia. Od października,
część zajęć: warsztaty fotograficzne, zajęcia plastyczne i wokalne były prowadzone online. W
formie online zorganizowano konkurs na „Stroik Wielkanocny”, konkurs recytatorski, konkurs
na malowankę i konkurs Szopek Bożonarodzeniowych.
W 2020 roku otrzymaliśmy dofinansowanie, w kwocie 50 tys. zł. z Urzędu
Marszałkowskiego na utworzenie Kina Plenerowego. Zakupiliśmy, m.in. projektor, sprzęt
nagłaśniający oraz ekran. W ramach projektu wyświetliliśmy 5. filmów, które zostały wybrane,
spośród przygotowanej propozycji, przez mieszkańców Tarczyna. Kino Plenerowe działało w
parku rekreacyjno – sportowym „Drozdy”. Jesienią, na bazie zakupionego sprzętu do kina
plenerowego, utworzyliśmy kino w sali widowiskowo-koncertowej im. M. Fogga.
Zrealizowano:
Styczeń.
1. Jasełka – przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Tarczynie,
2. Jasełka pt. "W kolejce po miłość", przygotowane przez uczniów szkoły im. Sendlerowej
3. Wieczór muzyczny poświęcony śp. R. Kołakowskiemu
4. Spektakl wigilijny pt. "Świąteczny sen" przygotowany przez uczestników zajęć prowadzonych
przez. P. Agatę Klimczak – Kołakowską.
Luty Ferie Zimowe.
I tydzień
sobota 8. lutego
godz. 16.00 – teatr dla dzieci „Dziadek do orzechów” - cena biletu 10 zł
poniedziałek 9. lutego
godz. 16.00-17.00 (grupa młodsza do 8 lat) oraz godz. 17.00-18.00 (grupa starsza) - zajęcia
taneczne Hip-Hop s.115
godz. 12.30-13.30 oraz 15.30-16.30 – zajęcia plastyczne s.104
wtorek 11. lutego
godz. 9.15-11.15 – warsztaty karykatury dla dzieci i młodzieży (od 8 lat) s.104
godz. 11.30-13.30 – warsztaty ilustracji książkowej dla dzieci i młodzieży (od 8 lat) s.104
godz. 10.00-12.00 – warsztaty fotograficzne s. 111
środa 12. lutego
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godz. 11.30-13.30 – warsztaty rękodzieła – filcowanie na mokro – naszyjnik (od 9 lat) s.104
godz. 17.00 – zajęcia taneczne Disco Dance s.115
czwartek 13. lutego
godz. 12.30-13.30 oraz 15.30-16.30 – zajęcia plastyczne s.104
godz. 10.00-12.00 – warsztaty fotograficzne s. 111
– wycieczka do telewizji i do sali zabaw Eldorado (40zł z wyżywieniem, od 6 lat)
piątek 14. lutego
godz. 11.30-13.30 – warsztaty rękodzieła – decoupage – zakładka do książki (od 9 lat) s.104
II tydzień
Poniedziałek 17. lutego
godz. 16.00-17.00 (grupa młodsza do 8 lat) oraz godz. 17.00-18.00 (grupa starsza) - zajęcia
taneczne Hip-Hop s.115
godz. 12.30-13.30 oraz 15.30-16.30 – zajęcia plastyczne s.104
Wtorek 18. lutego
godz. 10.00 – 12.00 warsztaty fotograficzne s.111
godz. 11.00 - warsztaty obsługi sprzętu akustycznego (od 13 lat)
godz. 11.30 - 12.30 i godz. 12.45 – 13.45 zajęcia komputerowe – programowanie w świecie
Minecraft s. 113 (grupy po 10 osób od 8 lat)
Środa 19. lutego
godz. 11.30 – 13.30 warsztaty robotyki s.113 ( grupa 20 osób od 6 lat)
godz. 11.00 - warsztaty obsługi sprzętu akustycznego (od 13 lat)
godz. 17.00 - zajecia taneczne disco dance s.115
Czwartek 20. lutego
godz. 10.00 – 12.00 warsztaty fotograficzne s.111
godz. 12.30-13.30 oraz 15.30-16.30 – zajęcia plastyczne s.104
Piątek 21. lutego
godz. 11.00 ognisko na łowisku Jeziorzany ( zbiórka w G.O.K godz.10.30 - ilość miejsc
ograniczona do 40 osób)
Sobota 22. lutego
godz. 16.00 Teatr dla dzieci - „Król Maciuś” - cena biletu -10 zł
Niedziela 23. lutego
godz. 16.00 pokaz iluzji - Magik Marcus – cena biletu -10 zł
Ponadto:
Warsztaty zimowe z „Teatrem Piosenki”
“Ferie z Pasją” ze Spiżarnią Kulturalną
Potańcówki UTW
Otwarcie wystawy Grafiki - Stefan Welbel – wernisaż.
Marzec.
Teatr po 20.ej - teatr amatorski - Czarownica z Piaseczna
Dzień Kobiet - Mirek Deredas - koncert Elvis na Bis
UTW - WIZYTA słuchaczy UTW z Żabiej Woli - Joanna Kowalewska: Cuda przyrody Bałkanów.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Hasło semestru: ŻYJĄCA PLANETA
Zajęcia odbywały się zawsze we środy w godzinach 11.00 - 12.30.
26 lutego 2020 - Witold Czuksanow: Kiełki na różne sposoby. Jak przed sezonem uprawiać
rośliny na kuchennym parapecie.
4 marca 2020 - Piotr Prasuła: Zielnik Adama Mickiewicza.
11 marca 2020 - Joanna Kowalewska: Cuda przyrody Bałkanów.
18 marca 2020 - Witold Czuksanow: Duch wierzby.
Terminy warsztatów rękodzieła: 4.III, 18.III,
Centrum Edukacji Filmowej, teatrzyki dla szkół, szkolenia, spotkania, wykłady dietetyka.
Imprezy zorganizowane przez G.O.K. w 2020r.
Imprezy
z ogółem
Wyszczególnienie

0
Ogółem
z tego

ogółem

1
seanse filmowe
wystawy
festiwale i przeglądy
artystyczne
koncerty
prelekcje, spotkania,
wykłady
imprezy turystyczne
i
sportoworekreacyjne
konkursy
pokazy teatralne
konferencje
interdyscyplinarne
warsztaty
inne, jakie?

2
3
4

1
84
47
3

plenerowe
2
7
5

4

Uczestnicy
imprez
zorganizowane
z płatnym
ogółem
samodzielnie przez
wstępem
jednostkę
3
4
5
77
46
3070
47
40
1040
3
150

4

440

2

65

6
7

2

2

8
9
10
11
12
13

3
8
5

3
6

10
2

10
2

6

130
680
250
225
90

S t r o n a | 81
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

Inne:
Rozdanie nagród szopki , zabawy taneczne
Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie – Kino za Rogiem
Sprawozdanie za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.
Dane statystyczne za okres od stycznia do czerwca 2020 r. przedstawiają się następująco:
Liczba
widzów
Liczba
projekcji

Liczba
widzów
Liczba
projekcji

Styczeń 2020

Luty 2020

Marzec 2020

Maj 2020

14

Kwiecień
2020
0

0

Czerwiec
2020
0

144

449

13

20

2

0

0

0

Lipiec 2020
0

Sierpień
2020
0

Wrzesień
2020
0

Październik
2020
82

Listopad
2020
0

Grudzień
2020
0

0

0

0

7

0

0

W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy 42 projekcje, w których wzięło udział 689
widzów. Był to czas szczególny, gdyż od 11 marca 2020 r. w związku z Covid-19 decyzją władz
państwowych zawieszona została wszelka działalność kulturalna.
Przed kwarantanną udało nam się zrealizować jak zawsze udane ferie filmowe dla dzieci,
co pokazuje kolumna Luty 2020.
Tradycyjnie odwiedzali nas goście, tym razem systematycznie bywali w naszym kinie
seniorzy z Klubów Seniora w Piasecznie oraz Grójcu.
Nie zabrakło filmów przypominających o bieżących świętach. Z okazji Dnia Babci
zaproponowaliśmy „Zawsze jest czas na miłość”, z okazji Dnia Dziadka „Lato w Prowansji”.
Tegoroczną wisienką na torcie były pokazy koncertu skrzypka, kompozytora i dyrygenta
„Andre Rieu, czyli 70 lat młodości”. Od roku 1987 artysta koncertuje z utworzoną przez siebie
Orkiestrą Johanna Straussa, której repertuar stanowią nie tylko dzieła Straussów, ale i utwory
ludowe z różnych krajów, a także muzyka filmowa. Z okazji swoich 70. urodzin André Rieu
zaprasza widzów do swojego zamku w Maastricht. Podczas urodzinowego kinowego show
opowiada o swoim życiu i o miłości do muzyki, oprowadza po swoim niezwykłym domu, a
przede wszystkim przypomina fragmenty swoich najwspanialszych koncertów.
6. marca 2020 r. odbył się pokaz filmu „Blu Jasmine”, który zaingurował nowy cykl
tarczyńskiego Kina za Rogiem – „Piątek z Oscarem”. Projekt miał trwać co najmniej do maja
2020 r. Na wszystkie piątkowe wieczory zaplanowaliśmy filmy, które otrzymały tę prestiżową
nagrodę.
Bilet wstępu do naszego kina nadal kosztuje 5 zł, a w czasie ferii i wakacji 3 zł. Wstęp na
pokaz specjalny tj. koncert to koszt rzędu 20-25 zł. Korzystamy z możliwości współpracy z
największym brokerem reklamy kinowej w Polsce KinAds, która zapewnia nam wpływy rzędu
100-200 pln miesięcznie.
W czasie pandemii kino zostało uruchomione na kilka tygodni w październiku. Większość
pokazów stanowiły projekcje dla seniorów spragnionych spotkań na Uniwersytecie Trzeciego
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Wieku. Atrakcją w tym smutnym czasie był kolejny koncert Andre Rieu, który spotkał się z
ogromnym uznaniem i deklaracją oczekiwania na kolejne. Pokazy odbywały się zgodnie z
obostrzeniami, dotyczącymi norm liczby widzów przebywających na sali.
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VI. Współpraca Gminy Tarczyn z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
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 ze zm.), natomiast ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 zezm.) 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 27 listopada 2019 roku
Nr
XVII/132/19
uchwaliła
roczny
program
współpracy
Gminy
Tarczyn
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok. Na mocy tego Programu w 2020 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,
6) wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji
w realizacje zadań publicznych,
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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 2020
następujących zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

r.

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 3 umowy z 3 klubami sportowymi na realizację zadań publicznych określonych w
złożonych ofertach. Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii i ograniczenia w prowadzeniu zajęć
(zamknięcie szkół, brak możliwości korzystania z obiektów sportowych) postanowiono
zmniejszyć kwoty zaplanowane na poszczególne zadania. Zgodnie z umowami zostały
przekazane klubom dotacje na realizację poszczególnych zadań. Na realizację zadań
publicznych w otwartym przeznaczono 67.300,00 zł. Podmioty realizujące powyższe zadania
wykorzystały przyznaną kwotę udzielonej dotacji w 100%.
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Ad 4)
Żadna z trzech zawartych umów nie została rozwiązana.
Ad 5)
Beneficjentami zrealizowanych
i pełnoletni mieszkańcy Gminy Tarczyn.

zadań

byli:

uczniowie

szkół,

młodzież

Ad 6)
Wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację
zleconych zadań publicznych:
Nazwa organizacji
pozarządowej

Koszt całkowity
zadania (zł)

z tego pokryty
z dotacji (zł)

z tego finansowych
środków własnych (zł)

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

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

19.000,00

9.000,00

0

10.000,00

22.271,24

8.800,00

2.271,24

11.200,00

53.000

49.500,00

3.500,00

0

Razem

94.271,24

67.300,00

5.771,24

21.200,00
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Ad 7)
Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach z uwagi na epidemię
COVID-19 uległa zmniejszeniu. Zaplanowaną kwotę ogółem w wysokości 152.000,00 zł
zmniejszono do 67.300,00 zł.
Nazwa zadania

Nazwa organizacji pozarządowej

Wysokość przyznanej
dotacji w zł.
Sportowy 9.000,00

Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w Uczniowski
Klub
gimnastyce sportowej, akrobatyce i kickboxingu „AKROBATA”
dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Tarczyn, ul. Szarych Szeregów 8
Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach
i zawodach sportowych

8.800,00
Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
piłce nożnej dzieci, młodzieży i seniorów z „GROM”
Prace
Małe,
ul.
terenu
obwodu
Szkoły
Podstawowej Piaseczyńska 34
im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych, w tym
wspieranie
udziału
w imprezach i zawodach sportowych
Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w Uczniowski
Klub
Sportowy 49.500,00
piłce nożnej juniorów i orlików z terenu miasta „TARCZYN”
i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału Tarczyn, ul. Stępkowskiego 11
w imprezach i zawodach sportowych
Razem

67.300,00

Wysokość kwot udzielonych dotacji poszczególnym podmiotom

50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
wysokość dotacji

UKS Akrobata
9 000

ULKS GROM
8800

UKS Tarczyn
49500

Ad 8)
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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 2020 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, udostępnienie
przestrzeni na rynku w Tarczynie Fundacji State of Poland w celu promocji lokalnego
produktu.
3) możliwość
uczestniczenia
przedstawicieli
organizacji
pozarządowych
w posiedzeniach organów samorządowych,
4) 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 i w mediach
społecznościowych publikowane są ogłoszenia o otwartych konkursach ofert,
informacje o ich rozstrzygnięciach oraz o przeprowadzeniu konsultacji programu
współpracy z organizacjami i podmiotami,
5) objęcie Honorowym Patronatem Burmistrza Tarczyna imprez o charakterze
sportowym, takich jak np. 10 Półmaraton Tarczyński, Mazovia Cup International,
Zawody Motocrossowe, imprez współorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury
– odwołanych ze względu na epidemię koronawirusa
6) udział Burmistrza w spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez organizacje
pozarządowe działające na naszym terenie np. Ochotnicze Straże Pożarne,
Towarzystwo Przyjaciół Tarczyna, Koło Gospodyń Wiejskich Tarczyńskie Perełki,
7) współorganizację wraz ze Stowarzyszeniem Perły Mazowsza- LGD imprez kulturalnych
on-line, takich jak: Konkurs Perły Mazowsza -integrujące lokalną społeczność z
organizacjami samorządowymi i przedsiębiorcami oraz pozwalające na docenienie
firm i wydarzeń,
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8)

9)

10)

11)
12)
13)

14)

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,
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,
Promowanie publikacji Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Krainy Jeziorki
wydawanych w formie albumów,
Przekazanie wsparcia finansowego Mazowieckiemu Zespołowi Parków
Krajobrazowych na publikację kalendarza ściennego,
Pośredniczenie w realizacji przekazania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa organizacjom pozarządowym i innym instytucjom niesprzedanych
chryzantem w związku z zakazem wstępu na cmentarze w czasie Dnia Wszystkich
Świętych,
Wsparcie 66 Drużyny Harcerskiej „GRANATY” w realizacji ich zadań statutowych.

Realizacja Programu pozwala na sformułowanie następujących wniosków:
- współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności,
- współpraca z sektorem pozarządowym w 2020 roku odbywała się przede wszystkim w ramach
szerzenia świadomości narodowo-patriotycznej.
Współpraca w ramach Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania.
W 2020 roku Gmina Tarczyn złożyła cztery wnioski do Stowarzyszenia Perły Mazowsza
– Lokalnej Grupy Działania o przyznanie pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie związane
było z:
- zakupem instrumentów muzycznych dla uczniów ze szkoły im. Szarych Szeregów
w Tarczynie, w celu założenia orkiestry dętej,
- przebudowy placów zabaw zlokalizowanych w miejscowościach Pawłowice, Drozdy
oraz Tarczyn będących inicjatywami zmierzającymi do rozwoju ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz miejsc integracji i aktywizacji
społecznej.
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Plac zabaw Pawłowice.
Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego placu zabaw w miejscowości Pawłowice w
zakresie:
- rozbiórka/demontaż istniejących urządzeń zabawowych w złym stanie technicznym
- montaż nowych certyfikowanych urządzeń zabawowych,
- uzupełnienie istniejących nawierzchni piaskowej wg obowiązujących norm pod nowe
urządzenie zabawowe,
- zakładanie nowych trawników, rekultywacja zniszczonych,
- uprzątnięcie terenu po robotach ziemnych i montażowych.
Plac zabaw Tarczyn, etap II.
Inwestycja obejmuje remont istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. J.
Stępkowskiego w Tarczynie w zakresie:
- remont istniejącego placu zabaw, w tym:
− demontaż wskazanych urządzeń zabawowych do wymiany oraz do relokacji zgodnie
z zachowaniem stref bezpieczeństwa,
− budowa nowej nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej,
− budowa utwardzenia z kostki betonowej na placu zabaw,
− konserwacja wskazanych urządzeń zabawowych,
− montaż nowych certyfikowanych urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci i
tablicy informacyjnej.
- zakładanie nowych trawników, rekultywacja zniszczonych,
- uprzątnięcie terenu po robotach ziemnych i montażowych.
Plac zabaw Drozdy.
Teren rekreacyjny w Drozdach został utworzony w celu zapewnienia mieszkańcom
Tarczyna i okolic miejsca wypoczynku i rekreacji, które w ramach systematycznego rozwoju i
adaptacji staje się prawdziwą turystyczną wizytówką regionu. Od wielu lat Gmina Tarczyn
prowadzi działania mające na celu rozszerzenie oferty rekreacyjnej terenu.
Decyzją Burmistrz Tarczyna, w roku 2019 teren wzbogacił się o miejską górkę
saneczkową. Budowa górki sfinansowana była ze środków własnych Gminy. Górka ta ma
zapewnić dzieciom i młodzieży aktywność fizyczną w czasie zimowych, śnieżnych miesięcy. Jest
to nowa, miejska atrakcja oferowana mieszkańcom całkowicie bezpłatnie. Jest to
sześciometrowa konstrukcja o długości ok. 60 m, z której dzieci będą mogły zjeżdżać na
„jabłuszkach” i sankach. Górka ta musi zostać bezwzględnie zabezpieczona przed
niekontrolowanym zjazdem w dół po stromych zboczach. Dlatego też Gmina Tarczyn złożyła
wniosek o wsparcie finansowe do Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy działania,
by ogrodzić tor zjazdu na górce saneczkowej oraz utwardzić plac parkingowy leżący w bliskim
jej sąsiedztwie płytami ażurowymi, które dobrze wtapiają się w ogrodową przestrzeń. Równie
dobrze wyglądają w naturalnym otwartym krajobrazie, jak i w miastach. Zatem idealnie
wpasowują się w zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Drozdach oraz w
projekt doposażenia terenu poprawiający dostępności infrastruktury użyteczności publicznej.
W planach burmistrz Barbary Galicz znajduje się budowa kompleksu rekreacyjnosportowego w Tarczynie – I, II i III etap niniejszego przedsięwzięcia został już zrealizowany
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(budowa placu zabaw, przebudowa dróg dojazdowych, budowa ciągu pieszo-jezdnego, boiska
wielofunkcyjnego, skateparku, mostu na rzece Tarczynce, podestów o konstrukcji drewnianej i
zagospodarowaniu zieleni w ich otoczeniu. Podesty te połączyły mostek prowadzący na
targowisko w Tarczynie z istniejącą alejką parkową zlokalizowaną obok placu zabaw w
Drozdach). Kolejne etapy przedsięwzięcia zakładają budowę zalewu dla żaglówek i parku z
zielenią aranżowaną. Celem głównym projektu jest nie tylko rozwój ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, ale również i rekreacyjnej i kulturalnej.
Zakup instrumentów muzycznych.
Przedsięwzięcie wpłynie na rozwój i zachowanie tradycji oraz będzie upowszechniało
wiedzę na temat muzyki klasycznej, a także poszerzy wiedzę na temat kultury regionu.
Utworzona orkiestra będzie brała aktywny udział w uroczystościach szkolnych, kulturalnych
oraz gminnych, przez co turyści będą znacznie chętniej odwiedzać nasz region, aby uczestniczyć
w tego typu wydarzeniach.
Zakup instrumentów oraz utworzenie orkiestry dętej wiąże się z krzewieniem kultury
oraz wzmacnianiem tradycji społeczności lokalnej. W projekt zostaną zaangażowani uczniowie
z klas wojskowych, strażackich oraz policyjnych z Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im
Szarych Szeregów w Tarczynie.
Utworzona orkiestra swoimi występami wzbogaci uroczystości kościelne, szkolne oraz
gminne podwyższając ich rangę, a także pozytywnie wpłynie na kultywowanie lokalnych tradycji
oraz upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Orkiestra dęta będzie grała koncerty
złożone z marszów, hymnów, utworów kościelnych i rozrywkowych tworzących zasoby
kulturowe. Realizacja projektu daje możliwość eksponowania polskiej kultury, która będzie
jeszcze bardziej bogata i twórcza. Promowanie tradycyjnego dziedzictwa zaktywizuje i
zmobilizuje społeczność do wzięcia udziału w różnego rodzaju uroczystościach angażując przy
tym przedstawicieli wielu pokoleń.
Orkiestra dęta jest nieodzownym elementem wszelkich uroczystości państwowych i
gminnych. Utworzenie orkiestry dętej jest bardzo trafnym sposobem podtrzymania
odchodzącej w zapomnienie tej gałęzi dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystaniem
potencjału lokalnego. Jest również znakomitym narzędziem służącym do kultywowania,
popularyzowania oraz promowania tradycji i kultury ludowej. Stworzona orkiestra poprzez swój
czynny udział w wydarzeniach kulturalnych ma szansę stać się wizytówką oraz chlubą naszego
obszaru.
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VII. Gospodarka komunalna.
VII.1 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: 24,0 tys. m2,
Podział dróg gminnych według rodzaju nawierzchni jezdni:
1. Nawierzchnia bitumiczno – asfaltowa:
a) długość dróg: 91,69 km,
b) powierzchnia jezdni: 429,50 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: 84,55 km,
f) powierzchnia jezdni: 295,7 tys. m2,
4. Nawierzchnia gruntowa:
g) długość dróg: 45,55 km,
h) powierzchnia jezdni: 89,53 tys. m2.
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.
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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 24 875
metrach kwadratowych przy wykorzystaniu 100 metrów sześciennych materiału kruszywa
piaskowego.
2. Profilowanie i zagęszczanie dróg o nawierzchni 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 tłuczniowo–kamiennej oraz z
kruszyw mieszanek bitumicznych (destruktu) wraz z dostarczeniem i rozłożeniem kruszywa.
Prace przeprowadzono na łącznej powierzchni 231 893 metrach kwadratowych. Do naprawy i
wzmocnienia nawierzchni wykorzystano 9442 tony materiału.
4. Mechanicznego koszenia traw i chwastów w pasach drogowych obejmujące
pobocza, skarpy i przeciwskarpy rowów zrealizowanego na łącznej powierzchni 515 526
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 704 metrach kwadratowych.
Łączny koszt wykonanych prac wynosił – 668 753, 07 zł w zakresie, których
wykonano w ramach funduszu obywatelskiego prace o wartości – 60 000,00 zł realizując
zadania: utwardzenia dróg ulicy Ogrodowej w Kawęczynie oraz Żwirowej w Stefanówce.
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 – 28 290,00 zł.
2. Mechaniczne oczyszczanie chodników, pryskanie chodników i poboczy środkami
chwastobójczymi – koszt wykonanej usługi wynosił – 13 530,00 zł.
3. Mechaniczne karczowanie zagajników zarastających pas drogowy, przycinanie
oraz usuwanie drzew - uszkodzonych wiatrołomów i zagrażających bezpieczeństwu ruchu
drogowego. Koszt wykonanych usług wynosił łącznie – 10 400,00 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 135 godzin, z czego:
a) płużenie przy użyciu ciągnika: 63 godziny,
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b) płużenie przy użyciu samochodu ciężarowego: 72 godziny,
2. Usuwanie śliskości: łącznie przepracowano 85 godzin pracy sprzętu samochodu
ciężarowego wyposażonego w piaskarkę.
3. Wykorzystano do usuwania śliskości łącznie:
a) piasku w ilości: 51,4 ton,
b) soli drogowej w ilości: 26,0 ton,
Koszt wykonanych usług wynosił łącznie: 42 279,16 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 następujące zadania:
1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanek mineralno – asfaltowych wraz
ze wzmocnieniem istniejącej podbudowy kamiennej oraz wykonaniem utwardzonych poboczy:
a) ulica Jesionowej w miejscowości Marianka, długość wykonanej drogi 410mb o
powierzchni utwardzonej 1569 metrów kwadratowych. Koszt zadania –123 000,00 zł,
b) ciągu komunikacyjnego ulic Tarczyńskiej, Pałacowej, T. Orłowskiego oraz
Łąkowej w Pracach Dużych, długość wykonanej drogi 1070mb o powierzchni utwardzonej 4143
metry kwadratowe. Koszt zadania –322 568,48 zł.
2. Wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanek mineralno – asfaltowych wraz
z wykonaniem utwardzonych poboczy:
a) ulica Wiejska w miejscowości Prace Małe i Gładków, długość wykonanej drogi
1020mb o powierzchni utwardzonej 4103 metry kwadratowe. Koszt zadania – 270 600,00 zł.
b) ciągu komunikacyjnego ulicy Spacerowej w miejscowości Janówek oraz ulicy
Duki w miejscowości Marianka, długość wykonanej drogi 683mb o powierzchni utwardzonej
3380 metry kwadratowe. Koszt zadania –208 156,79 zł.
Administracja dróg.
W ramach realizacji zadań o charakterze organizacyjno–porządkowym wykonano:
1. Dokumentację kosztorysowo–techniczną obejmującą remont ulic Wiejskiej w
Pracach Małych i Gładkowie, Jesionowej i Duki w Mariance, Spacerowej w Janówku,
Tarczyńskiej, Pałacowej, T. Orłowskiego oraz Łąkowej w Pracach Dużych, koszt wykonanej
dokumentacji – 6 500,00zł.
2. Nadzór Inwestorski nad remontem ulic Wiejskiej w Pracach Małych i Gładkowie,
Jesionowej i Duki w Mariance, Spacerowej w Janówku, Tarczyńskiej, Pałacowej, T. Orłowskiego
oraz Łąkowej w Pracach Dużych, koszt – 9 500,00zł.
3. Dla ułatwienia poruszania się po drogach oraz właściwej jej organizacji
zamontowano 6 sztuk luster oraz 22 sztuki znaków drogowych.
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4. Uzgodniono 14 szt. projektów organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich,
powiatowych i gminnych oraz związanych z realizacją inwestycji drogowej „Budowy
południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7”.
5. Wydano warunki techniczne oraz uzgodniono 4 projekty na budowę oświetlenia
drogowego.
6. Wydano 19 szt. opinii komunikacyjnych o możliwości połączenia nieruchomości
z drogą publiczną
7. Uzgodniono 9 szt. koncepcji przebudowy dróg oraz wiaduktów w skrzyżowaniu
z linią kolejową nr 12 Skierniewice – Łuków.
8. Uzgodniono i wydano 62 zezwoleń na zajecie pasa drogowego w celu lokalizacji
infrastruktury technicznej.
9. Uzgodniono i wydano zezwolenia na lokalizację infrastruktury technicznej:
a) urządzeń energetycznych: 62 zezwolenia,
b) urządzeń telekomunikacyjnych: 7 zezwoleń,
c) urządzeń komunalnych: 2 zezwolenia,
d) urządzeń gazowych: 26 zezwoleń.

VII.2 Wodociągi i kanalizacja.
Wodociągi.
Woda na potrzeby jej dystrybucji do sieci wodociągowej, której czynna długość
wynosi 233,4 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 – 301 365,75 zł,
b) zakup i dostawa paliwa gazowego na łączną kwotę – 5 045,27 zł,
c) wykonanie rocznych przeglądów budowlanych – 3 198 zł,
d) konserwacja
urządzeń
automatyki
oraz
instalacji
elektrycznej
– 40 042,56zł,
e) wykonanie rocznych przeglądów instalacji kominowej i gazowej
– 1001,90 zł,
f) przeglądy sprężarek śrubowych – 7872 zł,
g) zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby utrzymania stacji SUW i sieci
wodociągowej tj. m.in.: materiały do dezynfekcji wody i pomieszczeń, uszczelki, armatura,
czujnik poziomu wody, elektrozawory powietrza, – 59 390,80 zł,
h) Badanie urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego – 3 332,00 zł,
i) opłaty administracyjne za usługi wodne - pobór wód – 81 732 zł,
j) wykonanie badań bakteriologicznych i fizykochemicznych próbek wody
– 8 050,35 zł,
k) remonty na stacjach suw 23 9850 zł,
l) opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasach dróg wojewódzkich,
powiatowych oraz pod dnem rzeki Tarczyki – 1470,37 zł,
m) monitoring i ochrona stacji SUW oraz ujęć wody – 4478 zł,
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2. Prac remontowych i konserwacyjnych w ramach, których poniesiono koszty
zakupu materiałów i usług oraz wykonano prace w następującym zakresie:
a) usunięcia 28 awarii na sieci wodociągowej wraz z wymianą uszkodzonych
hydrantów i zasuw odcinających przepływ wody w tym:
usługa koparko-ładowarką – 8708,40 zł,
b) remont (wymiana) sieci wodociągowej – 35000 zł,
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 sztuk elementów konstrukcyjnych wylotów
na połączeniu kanalizacji z odbiornikiem ścieków opadowych, 4 sztuk separatorów lamelowych,
których konstrukcja umożliwia oddzielanie i zatrzymywanie substancji ropopochodnych oraz 3
sztuk 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 – 2340 zł.
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 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.
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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 – 56 507,59 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 – 11 262,77 zł,
4. Remont pomp oczyszczalni ścieków w Pawłowicach
– 55 350, 00 zł,
5. Remont przepompowni ścieków w Tarczynie ul. Komornicka -147.600 zł.
6. Oczyszczanie ścieków – 710 593,13 zł,
7. Udrażnianie odcinków sieci kanalizacyjnej, czyszczenie przepompowni ścieków – 63 812,94
zł,
8. Odbiór i zagospodarowanie skratek – 58 485,24 zł,
9. Opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasach dróg wojewódzkich,
powiatowych oraz pod dnem rzeki Tarczyki – 12 565,66 zł,
10.
Badania jakości ścieków oczyszczonych – 4 403,40 zł,
11.
Opłaty administracyjne za usługi wodne - odprowadzanie ścieków – 344 zł.
Administracja siecią wodociągową i kanalizacyjną.
W ramach zadań o charakterze organizacyjno–porządkowym zrealizowano:
1. Zawarto 16 umów oraz 6 porozumień 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 72 sztuk oraz kanalizacyjnej 3 sztuk.
4. Dokonano odbioru technicznego przyłączenia nieruchomości do sieci:
a) wodociągowej – dla nowych odbiorców w ilości 21 sztuk. Łączna ilość nieruchomości, które
przyłączone zostały do sieci wynosiła 4301 szt.
b) kanalizacyjnej – dla nowych odbiorców w ilości 4 sztuk. Łączna ilość nieruchomości, które
przyłączone zostały do sieci wynosiła 1112 szt.
5. Dokonano
z
odbiorcami
rozliczenia
za usługi
zaopatrzenia
w
wodę
i odprowadzania ścieków w oparciu o ceny i stawki opłat określonych w ogłoszonych taryfach
oraz zatwierdzonych do nich dopłat przez Radę Miejską. Osiągnięty dochód wynosił:
a) usługa zaopatrzenia w wodę: 2 360 671,58 zł,
b) usługa odprowadzania ścieków: 1 136 688,12 zł.
6. Dokonano odczytów wodomierzy i poboru opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
przez inkasenta – koszt 68 075,03 zł.

S t r o n a | 99
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

VII.3 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 –
99 808,00 zł. Pobór opłaty dokonany został w trybie inkasa, której poniesione koszty wynosiły
– 14 971,27 zł.

VII.4 Odpady komunalne.
W roku 2020 miało miejsce wiele istotnych zmian w gospodarce odpadami. Zgodnie
z Uchwałą Nr XV/128/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 października 2019r. w sprawie
uchylenia Uchwały Nr XXXVI/222/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 grudnia 2012r. w
sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy Tarczyn, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z
gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały wyłączone nieruchomości
niezamieszkałe.
Powyższe nastąpiło w zgodzie art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, który daje Radzie Gminy prawo, a nie nakłada obowiązek objęcia
nieruchomości niezamieszkałych odbiorem odpadów komunalnych oraz z powodu
wprowadzenia w przepisach ustawy limitu ustalania kosztów za pojemniki, których dalszy
odbiór z nieruchomości niezamieszkałych generowałoby koszty, których nie dałoby się w całości
pokryć z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ponadto wprowadzona dobrowolność przystąpienia właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi spowodowałaby, że
Gmina Tarczyn nie miałaby i tak możliwości stworzenia jednolitego systemu obejmującego
wszystkie nieruchomości. Wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych spowodowało sytuację,
że każdy właściciel tej nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, posiadać będzie
indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych, podpisaną z firmą, która uzyskała wpis
do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
Stosownie do Uchwały Nr XX/163/20 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 stycznia
2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz
stawki opłaty. Od 1 lutego 2020r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 33,86 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli
odpady komunalne były zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ustalona została również
podwyższona stawka opłaty w wysokości 100,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca
zamieszkającego daną nieruchomość, jeżeli nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny.
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Od 1 lutego 2020 r. określono nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Nr XX/164/20 Rady Miejskiej w Tarczynie z
dnia 10 stycznia 2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Tarczyn oraz warunków i trybu składania
tych deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Następnie wzór deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został określony w Uchwale Nr
XXIII/170/20 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 marca 2020r. Podjęcie ww. uchwały miało na
celu dostosowanie wzoru deklaracji do zmian wprowadzanych do ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Od 16 kwietnia 2020r. zmianie uległ termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/165/2020 Rady
Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 stycznia 2020r. opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszcza się bez wezwania,
z dołu, za okres jednego miesiąca w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
Kontynuowano program 40% zwolnienia z należnej miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi każdego z członków rodzin wielodzietnych, o których
mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny (Uchwała Nr XXIV/198/16 Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne). Kwota
zwolnienia na dzień 31.12.2020 roku wynosiła 13 997,10 zł.
Na podstawie Uchwały Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Tarczynie w sprawie
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zwalnia się w części z opłaty w części
dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.
Kwota zwolnienia na dzień 31.12.2020 roku wynosiła 8,00 zł.
Na mocy Uchwały Nr XX/163/20 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 stycznia
2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowaniem odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od dnia 1 lutego 2020r., zwalnia się w
części z opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym w wysokości 1,75 zł od stawki obowiązującej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego
daną nieruchomość. Kwota zwolnienia na dzień 31.12.2020 roku wynosiła 1 634,50 zł.
Sposób i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
objętych systemem gospodarowania odpadami odbywał się zgodnie z obowiązującym
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarczyn (Uchwała Nr
XX/162/20 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 stycznia 2020r.)
Na dzień 31.12.2020 gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
objętych było 3 330 nieruchomości.
W 2020 roku firma PreZero Service Wschód Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy
Wrocławskiej 3, 26-600 Radom (podmiot wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie
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przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych w 2020r.) odebrała 3 822,82 Mg odpadów w tym, 1 813,56 Mg
stanowiły odpady zmieszane, a 2 009,26 Mg odpady selektywnie zebrane.
Na dzień 31.12.2020 gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
objętych było 3 330 nieruchomości, odebrano z nich odebrała 3 822,82 Mg odpadów w tym,
1 813,56 Mg stanowiły odpady zmieszane, a 2 009,26 Mg odpady selektywnie zebrane.
15 01 01 (opakowania z papieru i tektury)

185,16
Mg

15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych)

341,72
Mg

15 01 07 (opakowania ze szkła)

284,0
Mg

16 01 03 (zużyte opony)

15,8 Mg

20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji)

821,07
Mg

20 03 01 (niesegregowane [zmieszane] odpady komunalne)

1813,56
Mg

20 03 07 (odpady wielkogabarytowe)

236,59
Mg

17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu)

16,14
Mg

10 01 01 (żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów)

108,78
Mg

odpady komunalne
15 01 01 (opakowania z papieru i tektury)
15 01 02 (opakowania z tworzyw
sztucznych)

0%
6%

3% 5%

15 01 07 (opakowania ze szkła)

9%
7%

48%

0%

22%

16 01 03 (zużyte opony)
20 02 01 (odpady ulegające
biodegradacji)
20 03 01 (niesegregowane [zmieszane]
odpady komunalne)
20 03 07 (odpady wielkogabarytowe)
17 09 04 (zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu)
10 01 01 (żużle, popioły paleniskowe i
pyły z kotłów)
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W dniu 9 kwietnia 2020r. wszedł w życie nowy Regulamin Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarczynie. Obecnie każdorazowo właściciel nieruchomości
zamieszkałej, na której odpady zostały wytworzone jest obowiązany do uzyskania z Urzędu
Miejskiego w Tarczynie Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
potwierdzenia możliwości oddania odpadów (załącznik nr 1 do Regulaminu). Potwierdzenie
polega na łącznym spełnieniu poniższych warunków:
a) złożenie wniosku wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2 do Regulaminu),
b) sprawdzenie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z nieruchomości, której wniosek dotyczy,
c )sprawdzenie braku zaległości w opłatach za odpady komunalne,
d) złożenie wyjaśnień w przypadku wątpliwości danych zawartych we wniosku w
tym np. źródła pochodzenia odpadów,
e) Urząd Miejski w Tarczynie odmawia wydania potwierdzenia przyjęcia w „PSZOK”
odpadów komunalnych w przypadku:
– nie spełnienia warunków określonych w pkt. a – d,
– ilość, rodzaj lub częstotliwość wskazuje na ich pochodzenie z działalności
gospodarczej lub działalności rolniczej,
– pochodzenia odpadów z budowy, remontu lub rozbiórki wymagających
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych,
– niezgodności z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Tarczyn.
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W 2020 roku firma PreZero Service Wschód Sp. z o.o. odebrała 38,76 Mg odpadów
z PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).
20 01 11 (tekstylia)

2,08
Mg

20 03 07 (odpady wielkogabarytowe)

14,18
Mg

16 01 03 (zużyte opony)

2,54
Mg

17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu)

18,24
Mg

15 01 01 (opakowania z papieru i tektury)

0,54
Mg

15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych)

1,18
Mg

odpady z PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych).
1%
3%

5%
20 01 11 (tekstylia)
20 03 07 (odpady wielkogabarytowe)
16 01 03 (zużyte opony)
37%
17 09 04 (zmieszane odpady z
budowy, remontów i demontażu)

47%

15 01 01 (opakowania z papieru i
tektury)
15 01 02 (opakowania z tworzyw
sztucznych)
7%
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W 2020 roku firma PreZero Service Wschód Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy
Wrocławskiej 3, 26-600 Radom (podmiot wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości administrowanych przez Gminę Tarczyn) odebrała 74,24 Mg z Urzędu
Miejskiego w Tarczynie – budynek przy ul. Rynek 8a, Urzędu Miejskiego w Tarczynie – budynek
przy ul. Juliana Stępkowskiego 17, Targowiska Miejskiego położonego przy ul. Grójeckiej
w Tarczynie.
20 03 01 (niesegregowane [zmieszane] odpady komunalne)

36,12
Mg

20 03 02 (odpady z targowisk)

18,7
Mg

15 01 01 (opakowania z papieru i tektury)

10,12
Mg

20 02 01(odpady ulegające biodegradacji)

9,3
Mg

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości administrowanych przez Gminę Tarczyn

12%
14%

49%

20 03 01 (niesegregowane
[zmieszane] odpady komunalne)
20 03 02 (odpady z targowisk)
15 01 01 (opakowania z papieru i
tektury)

25%

20 02 01(odpady ulegające
biodegradacji)
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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 z nieruchomości zamieszkałych w 2020r. miał przeprowadzić w II lub III
kwartale 2020r. kampanie informacyjno – edukacyjną 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, opracować i
rozpropagował broszury informacyjne wśród właścicieli nieruchomości w zabudowie
jednorodzinnej oraz zarządców nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej. W związku z
wprowadzonym stanem epidemii związanym z wirusem SARS-CoV-2 oraz zawieszeniem zajęć
w placówkach oświatowych Wykonawca wystąpił o zmianę terminu realizacji ww. zapisów
umowy. Zamawiający wyraził zgodę na zmianę terminu i przesunięcie realizacji zadań
określonych w § 14 umowy na III lub IV kwartał 2020r. mając na uwadze zawieszenie
stacjonarnych zajęć dydaktycznych we wszystkich placówkach oświatowych w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 marca 2020r. (Dz.U. poz. 410 ze zm.) oraz innych przepisów m.in.
Rozporządzeń Rady Ministrów ustanawiających określone ograniczenia nakazy i zakazy w
związku z wystąpieniem stanu epidemii. W związku z powyższym realizujący zadanie w IV
kwartale 2020r. rozpropagował broszurę informacyjną dotyczącą zasad prawidłowej segregacji
odpadów komunalnych. Zadanie opisane w § 14 pkt 2 umowy, tj. „przeprowadzi multimedialne
prelekcje informacyjne (wykład + prezentacja) w 3 placówkach szkolnych, 1 publicznej
placówce przedszkolnej, czas prelekcji – min. 35 min., forma dostosowana do wieku słuchaczy,
dodatkowo – 1 prelekcje multimedialną (wykład + prezentacja) dla dorosłych słuchaczy,
przeprowadzone w trakcie realizacji umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego, czas prelekcji min. 40 min.” Zostało zrealizowane poprzez udostępnienie do
placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Tarczyn prezentacji multimedialnej,
gdzie została wyświetlona w następujących dniach:
1. Szkoła Podstawowa oraz Zespół Szkół w Tarczynie w dniach: 21.12.2020r. oraz
22.12.2020r.,
2. Przedszkole w Tarczynie w dniach: 18.12.2020r., 21.12.2020r., 22.12.2020r.,
3. Szkoła Podstawowa w Pamiątce w dniach: 15.12.2020r., 21.12.2020r.,
4. Szkoła Podstawowa w Suchostrudze w dniach od 15.12.2020r. do 21.12.2020r.
Zostało również wysłane zaproszenie za pomocą aplikacji Microsoft Teams do grupy
30 osób w celu zorganizowania prelekcji dla dorosłych słuchaczy.
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Aspekt finansowy realizacji zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w tym:
Kwota podstawowa
Wpłaty dotyczące zaległości za 2013r.

4 728 290,80 zł w tym:
283,95 zł

Wpłaty dotyczące zaległości za 2014r.

1 624,92 zł

Wpłaty dotyczące zaległości za 2015r.

2 405,59 zł

Wpłaty dotyczące zaległości za 2016r.

3 055,21 zł

Wpłaty dotyczące zaległości za 2017r.

5 962,32 zł

Wpłaty dotyczące zaległości za 2018r.

46 168,39 zł

Wpłaty dotyczące zaległości za 2019r.

877 909,00 zł

Wpłaty za 2020r.

3 771 524,42 zł

Nadpłaty na 2021r.

19 357,00 zł

Odsetki za rok 2013
Odsetki za rok 2014
Odsetki za rok 2015
Odsetki za rok 2016
Odsetki za rok 2017
Odsetki za rok 2018
Odsetki za rok 2019
Odsetki za rok 2020

6 809,50 zł
17 398,60 zł w tym:
75.40 zł
531,19 zł
652,05 zł
624,66 zł
963,52 zł
4 112,31 zł
9 055,77 zł
1 383.70 zł

Kwota upomnień
Kwota odsetek
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Zwroty

29 645,41 zł w tym:
87,00 zł
238,18 zł
347,00 zł
6 348,29 zł
22 624,94 zł

Dotyczące 2016r.
Dotyczące 2017r.
Dotyczące 2018r.
Dotyczące 2019r.
Dotyczące 2020r.

Razem

4 722 853,49 zł

Koszty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w tym:
Koszty funkcjonowania PSZOK (monitoring)
Wynagrodzenie dla firmy zajmującej się odbiorem,
transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
Pozostałe, w tym:
Roczna aktualizacja oprogramowania
System powiadamiania SMS
Badanie nieczynnego składowiska odpadów
Analiza stanu gospodarki odpadami 2019
Prenumerata
Roczny przegląd budowlany PSZOK
Roczny przegląd kominiarski PSZOK
Roczna amortyzacja PSZOK

Razem

720,00
5 610 615,57
86 274,82
23 400,00
1 876,00
3 431,70
4 800,00
375,48
1 230,00
123,00
51 038,64

5 697 610,39

W 2020r. wystawiono 647 upomnień dotyczących braku wniesienia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach określonych w uchwale.
W 2020r. wystawiono tytułu wykonawcze związane z zaległościami w opłacie za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Urząd Skarbowy
Piaseczno, ul. Energetyczna 5, 05-500 Piaseczno
Warszawa – Mokotów, ul. Postępu 16a, 02-676
Warszawa
Olkusz, ul. Budowlanych 2, 32-200 Olkusz
Warszawa – Bielany, ul. Skalbmierska 5, 01-844
Warszawa
Warszawa – Ursynów, ul. Wynalazek 3, 02-677
Warszawa
Pruszków, ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków
Warszawa – Śródmieście, ul. Lindleya 14, 02-013
Warszawa

Liczba przekazanych TW
343
10
1
4
2
6
7
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Grójec, ul. Księdza Piotra Skarbi 35, 05-600 Grójec
Radom, ul. Andrzeja Struga 26,26-610 Radom
Warszawa – Bemowo, ul. Białobrzeska 53A, 02-325
Warszawa
Warszawa – Praga, ul. Jagiellońska 15, 03-719
Warszawa
Ostróda, ul. Olsztyńska 5B, 14-100 Ostróda
Warszawa – Targówek, ul. Dąbrowszczaków 14, 03482 Warszawa
Warszawa – Wola, ul. Powstańców Śląskich 2D, 01-381
Warszawa
Warszawa – Wawer, ul. Ludwika Mycielskiego 21, 04379 Warszawa
Mińsk Mazowiecki, ul. Szczecińska 2, 05-300 Mińsk
Mazowiecki
Poznań, ul. Dolna Wilda 80, 61-501 Poznań
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy, ul. Alojzego
Felińskiego 2A, 01-513 Warszawa
Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki

3
1
3
2
2
2
4
1
1
1
1
1

Masy zebranych odpadów na terenie Gminy Tarczyn w 2020 roku.
Szczegółowe zestawienie ilości odpadów komunalnych oraz miejsc ich
zagospodarowania sporządzone na podstawie Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020r.
Informacja o odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji
Masa
odebranych
Sposób
odpadów komunalnych
zagospodarowania
Kod i rodzaj odpadu
przekazanych
do
odebranych odpadów
zagospodarowania w
komunalnych
tonach (Mg)
R12Wymiana
odpadów
w
celu
poddania
ich
20 03 07 (odpady
5,58
któremukolwiek
wielkogabarytowe)
z procesów
wymienionych w pozycji
R1 – R11 (****)
R12Wymiana
odpadów
w
celu
20
03
01
poddania
ich
(niesegregowane
47,82
któremukolwiek
(zmieszane)
odpady
z procesów
komunalne)
wymienionych w pozycji
R1 – R11 (****)
R12Wymiana
15 01 06 (zmieszane
odpadów
w
celu
1,22
odpady opakowaniowe)
poddania
ich
któremukolwiek

Nazwa instalacji, do której
zostały przekazane odpady
komunalne

PPHU RADKOM, Zakład
Utylizacji
Odpadów
Komunalnych,
(Linia
przerobu
odpadów
wielkogabarytowych)

Miejskie
Wodociągi
i Oczyszczalnia Sp. z o.o., ul.
Mickiewicza 28/30, 86-300
Grudziądz
PPHU RADKOM, Zakład
Utylizacji
Odpadów
Komunalnych,
Linia
segregacji
odpadów
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15 01 02 (opakowania
z tworzyw sztucznych)

15,75

15 01 07 (opakowania ze
szkła)

281,26

20
03
01
(niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne)

2,34

20
03
01
(niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne)

4,02

20
03
01
(niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne)

2 262,20

20 03 07 (odpady
wielkogabarytowe)

51,68

20 03 02
z targowisk)

20,06

(odpady

z procesów
wymienionych w pozycji
R1 – R11 (****)
R3- Recykling lub odzysk
substancji organicznych,
które nie są stosowane
jako rozpuszczalniki (w
tym
kompostowanie
i inne
biologiczne
procesy
przekształcania) (**)
R5 – Recykling lub
odzysk
innych
materiałów
nieorganicznych (***)
R12Wymiana
odpadów
w
celu
poddania
ich
któremukolwiek
z procesów
wymienionych w pozycji
R1 – R11 (****)
R12Wymiana
odpadów
w
celu
poddania
ich
któremukolwiek
z procesów
wymienionych w pozycji
R1 – R11 (****)
D13Sporządzanie
mieszanki lub mieszanie
przed
poddaniem
odpadów
któremukolwiek
z procesów
wymienionych
w pozycjach D1 – D12
(**)
R12Wymiana
odpadów
w
celu
poddania
ich
któremukolwiek
z procesów
wymienionych w pozycji
R1 – R11 (****)
D5- Składowanie na
składowiskach w sposób
celowo zaprojektowany
(np. umieszczanie w
uszczelnionych
oddzielnych komorach,
przykrytych

komunalnych
selektywnie

zbieranych

Rafał Kozłowski RAFPOL,
Wola Kożuszkowa 55, 88324 Wola Kożuszkowa

Krynicki Recykling S.A.
Zakład Uzdatniania Stłuczki
Szklanej

PreZero Recykling Zachód
Sp. z o.o. (Instalacja
Komunalna)

BYŚ Wojciech Byśkiniewicz –
Instalacja MBP

PPHU RADKOM, Zakład
Utylizacji
Odpadów
Komunalnych,
Linia
mechaniczno
–
biologicznego
przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych

PreZero Service Centrum Sp.
z o.o. (Instalacja komunalna)

Zakład
Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych
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16 01 03 (zużyte opony)

9,68

20 02 03 (inne odpady
nieulegające
biodegradacji)

1,1

15 01 02 (opakowania
z tworzyw sztucznych)

355,88

15 01 07 (opakowania ze
szkła)

3,06

20 03 02
z targowisk)

2,4

(odpady

15 01 07 (opakowania ze
szkła)

17 09 04 (zmieszane
odpady
z
budowy,
remontów i demontażu,
inne niż wymienione w
17 09 01, 17 09 02, 17 09
03)

i izolowanych od siebie
wzajemnie
i od
środowiska itd.)
R12Wymiana
odpadów
w
celu
poddania
ich
któremukolwiek
z procesów
wymienionych w pozycji
R1 – R11 (****)
R12Wymiana
odpadów
w
celu
poddania
ich
któremukolwiek
z procesów
wymienionych w pozycji
R1 – R11 (****)
R12Wymiana
odpadów
w
celu
poddania
ich
któremukolwiek
z procesów
wymienionych w pozycji
R1 – R11 (****)
R12Wymiana
odpadów
w
celu
poddania
ich
któremukolwiek
z procesów
wymienionych w pozycji
R1 – R11 (****)
R12Wymiana
odpadów
w
celu
poddania
ich
któremukolwiek
z procesów
wymienionych w pozycji
R1 – R11 (****)

PreZero Service Centrum Sp.
z o.o. 9linia produkcji paliwa
alternatywnego)

PreZero Recykling Zachód
Sp. z o.o. (instalacja
komunalna)

PPHU RADKOM, Zakład
Utylizacji
Odpadów
Komunalnych,
linia
segregacji
odpadów
komunalnych
zbieranych
selektywnie
PPHU RADKOM, Zakład
Utylizacji
Odpadów
Komunalnych,
linia
segregacji
odpadów
komunalnych
zbieranych
selektywnie

PreZero Service Centrum Sp.
z o.o. (instalacja komunalna)

7,18

R5 – Recykling lub
odzysk
innych
materiałów
nieorganicznych (***)

PPHU RADKOM, Zakład
Utylizacji
Odpadów
Komunalnych,
linia
segregacji
odpadów
komunalnych
zbieranych
selektywnie

2,52

R5 – Recykling lub
odzysk
innych
materiałów
nieorganicznych (***)

SUEZ Polska Sp. z o.o.
(składowisko)
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20 01 40 (metale)

0,2515

16 01 03 (zużyte opony)

6,12

20 03 07 (odpady
wielkogabarytowe)

179,33

17 09 04 (zmieszane
odpady
z
budowy,
remontów i demontażu,
inne niż wymienione w
17 09 01, 17 09 02, 17 09
03)

16,14

R4 – Recykling lub
odzysk
metali
i związków metali
R12Wymiana
odpadów
w
celu
poddania
ich
któremukolwiek
z procesów
wymienionych w pozycji
R1 – R11 (****)
R12Wymiana
odpadów
w
celu
poddania
ich
któremukolwiek
z procesów
wymienionych w pozycji
R1 – R11 (****)
R5 – Recykling lub
odzysk
innych
materiałów
nieorganicznych (***)

Informacja o odpadach komunalnych ulegających biodegradacji
Masa
odebranych
Sposób
odpadów komunalnych
zagospodarowania
Kod i rodzaj odpadu
przekazanych
do
odebranych odpadów
zagospodarowania
w
komunalnych
tonach (Mg)

15 01 01 (opakowania
z papieru i tektury)

28,14

15 01 01 (opakowania
z papieru i tektury)

12,72

15 01 01 (opakowania
z papieru i tektury)

0,3404

R12- Wymiana odpadów
w celu poddania ich
któremukolwiek
z procesów
wymienionych w pozycji
R1 – R11 (****)
R3- Recykling lub odzysk
substancji organicznych,
które nie są stosowane
jako rozpuszczalniki (w
tym
kompostowanie
i inne
biologiczne
procesy przekształcania)
(**)
R3- Recykling lub odzysk
substancji organicznych,
które nie są stosowane
jako rozpuszczalniki (w
tym
kompostowanie
i inne
biologiczne

CMC Poland Sp. z o.o. (Huta)
za pośrednictwem STENA
Recykling Sp. z o.o.

PW
Skoczylas
linia
przetwarzania odpadów

PreZero Recykling Zachód
Sp. z o.o. (instalacja
komunalna)

AMD OMEGA – instalacja do
przetwarzania
odpadów
budowlanych

Nazwa instalacji, do której
zostały przekazane odpady
komunalne
PPHU RADKOM, Zakład
Utylizacji
Odpadów
Komunalnych,
(Linia
mechaniczno
–
biologicznego
przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych)

Stora Enso Narew Sp. z o.o.
(instalacja do recyklingu
odpadów opakowaniowych)

STORA ENSO POLAND S.A. papiernia
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20 02 01 (odpady
ulegające biodegradacji)

52,66

20 02 01 (odpady
ulegające biodegradacji)

328,64

15 01 01 (opakowania
z papieru i tektury)

2,15

15 01 01 (opakowania
z papieru i tektury)

172,44

20 02 01 (odpady
ulegające biodegradacji)

195,30

20 02 01 (odpady
ulegające biodegradacji)

155,82

20 02 01 (odpady
ulegające biodegradacji)

0,25

procesy przekształcania)
(**)
R3- Recykling lub odzysk
substancji organicznych,
które nie są stosowane
jako rozpuszczalniki (w
tym
kompostowanie
i inne
biologiczne
procesy przekształcania)
(**)
R3- Recykling lub odzysk
substancji organicznych,
które nie są stosowane
jako rozpuszczalniki (w
tym
kompostowanie
i inne
biologiczne
procesy przekształcania)
(**)
R3- Recykling lub odzysk
substancji organicznych,
które nie są stosowane
jako rozpuszczalniki (w
tym
kompostowanie
i inne
biologiczne
procesy przekształcania)
(**)
R12- Wymiana odpadów
w celu poddania ich
któremukolwiek
z procesów
wymienionych w pozycji
R1 – R11 (****)
R3- Recykling lub odzysk
substancji organicznych,
które nie są stosowane
jako rozpuszczalniki (w
tym
kompostowanie
i inne
biologiczne
procesy przekształcania)
(**)
R3- Recykling lub odzysk
substancji organicznych,
które nie są stosowane
jako rozpuszczalniki (w
tym
kompostowanie
i inne
biologiczne
procesy przekształcania)
(**)
R3- Recykling lub odzysk
substancji organicznych,
które nie są stosowane
jako rozpuszczalniki (w

PRO-ECO Zbigniew Suszek
(kompostownia)

ZGO
AQUARIUM
(kompostownia)

MONDI Świecie S.A. ul.
Bydgoska 1, 86-100 Świecie

PPHU RADKOM, Zakład
Utylizacji
Odpadów
Komunalnych,
Linia
segregacji
odpadów
komunalnych
zbieranych
selektywnie

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w
Zabrzu (kompostownia)

PreZero Recykling Zachód
Sp. z o.o. (kompostownia)

Ziemia
(kompostownia)

Polska
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20 02 01 (odpady
ulegające biodegradacji)

tym
kompostowanie
i inne
biologiczne
procesy przekształcania)
(**)
R3- Recykling lub odzysk
substancji organicznych,
które nie są stosowane
jako rozpuszczalniki (w
tym
kompostowanie
i inne
biologiczne
procesy przekształcania)
(**)

113,51

PreZero Service Centrum Sp.
z o.o. (linia produkcji paliwa
alternatywnego)

Informacja o odebranych i magazynowanych odpadach komunalnych
Kod i rodzaj odpadu
20 03 07 (odpady wielkogabarytowe)
17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów
i demontażu, inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09
02, 17 09 03)
20 03 01 (niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne)

Masa odebranych odpadów komunalnych przekazanych
do zagospodarowania w tonach (Mg)
0,98
1,23
1,37

VII.5 Ochrona środowiska.
Bezdomne zwierzęta.
Odłowiono i przekazano do schroniska 30 psów i 14 kotów, wykonano sterylizację u 14
wolnożyjących kotów i 9 kastracji u wolnożyjących kotów – koszt wykonania zadania
78 000,00zł.
Zakupiono 105 kg karmy przeznaczonej na dokarmianie kotów wolnożyjących – koszt
wykonania zadania 758,00 zł.
Zwierzęta właścicielskie.
Wykonano sterylizację u 3 suk właścicielskich oraz wykonano sterylizacje
u 6 kotek właścicielskich – koszt wykonania zadania 1980,00 zł.
Odbiór padłych zwierząt i odpadów pochodzenia zwierzęcego.
Odebrano i poddano utylizacji padłe zwierzęta i odpady pochodzenia zwierzęcego za
łączną kwotę – 4605,12 zł.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Odebrano i unieszkodliwiono 133,6 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest
pochodzących z nieruchomości osób fizycznych- koszt wykonania zadania 46 460,74 zł.
(dofinansowanie z WFOŚ w wysokości 32 522,51 zł).
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Monitorowanie zanieczyszczenia powietrza.
Odnotowano 2 alerty dotyczące podwyższonego stężenia zanieczyszczeń powietrza (PM
10) w województwie mazowieckim, przeprowadzono 21 kontroli dotyczących spalania
odpadów. W trzech 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 – 2 066,40 zł.
Ustalanie opłaty zmiennej za usługi wodne.
Wydano 40 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 166 oględzin drzew zgłoszonych do usunięcia przez osoby fizyczne
oraz wydano 5 zezwoleń na wycinkę drzew dla podmiotów prawnych.
Wydano 1 decyzję sprzeciwu w sprawie usunięcia drzew.
Inwestycje wpływające na środowisko.
Wydano 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych
przedsięwzięć.
Umorzono 5 postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanych przedsięwzięć.
Wydano 2 decyzje odmawiające wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia.

VII.6 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.
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.
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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 obejmującą przegląd przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych) wraz z kontrolą szczelności instalacji gazu,
W 2020 roku na realizację tego zadania przeznaczono odpowiednio:
1. 22 755,00 zł – wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów ogólnobudowlanych,
2. 10 496,80 zł – wykonanie rocznych przeglądów instalacji kominowej i gazowej,
W 2020 roku koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Tarczyn obejmowały
odpowiednio:
1. Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania prac remontowych w lokalach
mieszkalnych na łączna kwotę 16 327,14 zł. Materiały zakupione w 2020 roku
wykorzystane zostały na następujące potrzeby:
a) Zakup wykładziny podłogowej do lokali komunalnych – 1 643,56 zł
b) Zakup skrzynek na listy – 605,00
c) Zakup kuchni węglowych, kuchni elektrycznych oraz pieców grzewczych zapewniających
utrzymanie źródła ciepła w lokalach – 3 879,00
d) Zakup papy do remontu dachów budynków komunalnych – 1 394,90
e) Zakup materiałów hydraulicznych – 879,05
2. Koszty zakupu paliwa gazowego do budynków komunalnych i usługowych na łączną kwotę
– 33 467,41 zł,
3. Koszty dostawy energii elektrycznej do budynków komunalnych i usługowych na łączną
kwotę – 89 585,52 zł,
4. Wykonanie zleconych usług remontowych na łączna kwotę 146 643,21 zł. Zakres prac
remontowych w 2020 roku między innymi objął:
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a)

Wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego zlokalizowanego w
Pracach Małych ul. Leśna 9 wraz z montażem zbiornika bezodpływowego w pojemości 14
m3. Wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego zlokalizowanego w
Suchostrudze
ul. Szkolna 20A wraz z montażem zbiornika bezodpływowego o pojemności 12 m3.
Wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego w Woli Przypkowskiej
ul. Piękna 33 wraz z montażem dwóch sztuk zbiorników bezodpływowych o pojemności 10
m3. Łączny koszt wykonanych prac to kwota 88 314,00 zł brutto.

b) Konserwację instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych – 34 366,32 zł,
c) Konserwacja urządzeń automatyki w kotłowni budynku komunalnego w Mariance ul.
Jesionowa 3 – 9 360,00 zł
d) Remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Tarczynie ul. Rynek 10 – 1 845,00
zł
e) Remont dachów budynków komunalnych w Tarczynie ul. Grójecka 4 oraz Sportowa 7 –
3 837,60 zł
f) Remont pieca gazowego w budynku komunalnym w Woli Przypkowskiej ul. Piękna 33 –
1 384,37 zł
g) Remont instalacji CO wraz z montażem pieca grzewczego w budynku komunalnym w
Stefanówce ul. Akacjowa 3 – 10 000,00 zł
h) Remont instalacji kominowej w lokalu komunalnym w Tarczynie ul. Sportowa 7 oraz w
Świętochowie ul. Kopernik 10 – 1 308,00 zł
5. Pozostałe zadania zlecone na potrzeby utrzymania mieszkaniowego zasobu objęły:
a) Wynajem i serwis kabin sanitarnych ustawionych na terenach posesji komunalnych –
11 664,00 zł
b) Wykonanie projektu rozbiórki budynków komunalnych w Tarczynie ul. Grójecka 4 i Niecała
2 – 14 760,00 zł
c) Opłata za przyłączenie planowanego budynku komunalnego w Tarczynie ul. Stępkowskiego
do sieci energetycznej – 9 961,60 zł

1.
2.
3.
4.

Głównymi źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej w poszczególnych latach są:
Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne,
Wpływy z tytułu pozostałych opłat czynszowych takich jak zwrot opłaty za odbiór odpadów
komunalnych, dostarczanie paliwa gazowego oraz zakupu energii elektrycznej,
Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych,
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 2020 roku osiągnięto łączny dochód
brutto z tytułu opłat czynszowych i opłat pozostałych w kwocie 777 768,46 zł.
Kwota dochodu netto tj. 685 757,27 zł stanowi 85,7 % zaplanowanego w budżecie Gminy
Tarczyn na 2020 rok dochodu, który określony był na poziomie 800 000,00 zł.
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Wysokość osiągniętego dochodu brutto w 2020 roku w zależności od poszczególnych
zobowiązań finansowych kształtuje się następująco:

ZOBOWIĄZNIE

DOCHÓD brutto

czynsz mieszkalny

196 667,30

czynsz użytkowy

271 128,13

czynsz dzierżawny

95 006,54

czynsz dzierżawny - użytki rolne

24 834,19

zwrot opłaty za gaz

24 231,15

zwrot opłaty za energię
zwrot opłaty za odbiór odpadów
(osoby fizyczne)

71 037,53

Razem:

777 768,46

94 863,62

Wysokość osiągniętego dochodu z tytułu
utrzymanie zasobu mieszkaniowego

12%
9%

26%

3%
3%

czynsz mieszkalny
czynsz użytkowy
czynsz dzierżawny

12%
35%

czynsz dzierżawny - użytki
rolne
zwrot opłaty za gaz
zwrot opłaty za energię
zwrot opłaty za odbiór
odpadów

W celu prawidłowego zarządzania nieruchomościami zabudowanymi oraz egzekwowania
należności finansowych w 2020 roku wystawiono 3 734 faktury na łączną kwotę 836 853,38 zł
z tytułu płatności za czynsz mieszkalny, pozostałe opłaty czynszowe, czynsz dzierżawny i
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użytkowy. Rozpatrując wnioski lokatorów mieszkań komunalnych i najemców lokali
użytkowych, wydano łącznie 74 pisma dotyczące 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 ograniczoną 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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VIII. Działalność Straży Miejskiej w Tarczynie.
Stan etatowy Straży Miejskiej w Tarczynie na dzień 31.12.2020 r. to dziewięciu
pracowników. Siedem osób na etacie mundurowym , dwie na etacie cywilnym .
Od początku 2020 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. Od kwietnia zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego
Straż Miejska podlega pod Komisariat Policji w Tarczynie w związku z ogłoszonym stanem
pandemii COVID-19.Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Tarczynie głównie na polecenie
dyżurnych Komisariatu Policji w Tarczynie dokonywali kontroli osób przebywających w izolacji
domowej lub na obowiązkowej kwarantannie .Podczas patroli zawracano szczególną uwagę na
skupiska osób gromadzących się w przestrzeni publicznej w szczególności dokonywali kontroli
centr handlowych, punktów handlowo-usługowych, ciągów komunikacyjnych oraz osób
nieprzestrzegających obowiązku zakrywania ust i nosa zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 24 lipca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii. Do dnia 31.12.2020 r. uczestniczyliśmy w
kilkudziesięciu patrolach mieszanych, pieszych i zmotoryzowanych , gdzie podejmowaliśmy
interwencje domowe, doprowadzaliśmy sprawców przestępstw do Komisariatu Policji w
Tarczynie lub osób nietrzeźwych do miejsca zamieszkania. Udzielano asysty funkcjonariuszom
Policji podczas podejmowanych przez nich interwencji domowych.
Straż Miejska brała udział w akcjach związanych z bezpieczeństwem, tj. „Akcja Znicz
2020”, ,, Bezdomny” oraz „Bezpieczna droga do Szkoły”.
W ramach wspólnego zabezpieczenia różnego rodzaju akcji protestacyjnych (strajk kobiet)
ustalany był z Komendantem Policji:
zakres działań , podział rejonów do zabezpieczenia oraz sposób łączności między
poszczególnymi rejonami. Wymiana informacji i konsultacje w zakresie wykonywania zadań
odbywały się głównie podczas spotkań, do których dochodziło kilka razy w miesiącu w
zależności od bieżących potrzeb.
Interwencji, które zgłaszali mieszkańcy miasta i gminy Tarczyn w okresie od 01.01. 2020
r. do 31.12.2020 r. odnotowano 185. 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 , potrąconych lub
zabitych zwierząt na drogach publicznych, nieprawidłowe parkowanie przez kierowców
pojazdów mechanicznych. 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.
Dowoziliśmy artykuły spożywcze i przemysłowe dla osób przebywających na obowiązkowej
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kwarantannie lub osób zgłaszających potrzebę zrobienia zakupów na portalu Ośrodka Pomocy
Społecznej. Zabezpieczaliśmy miejsca zagrożone pożarem lub zalaniem posesji .
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.
Statystyka.
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- 7 osób
mandaty karne- 1 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- 3 osoby
Mandaty karne – 2 szt.
-wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji art. 84-103
pouczono - 164 osób
Mandaty karne- 214 szt.
-wykroczenia przeciwko zdrowiu
pouczono- 286 osób
Mandaty karne- 0 szt.
wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej art. 140-142
pouczono - 1 osób
Mandaty karne – 0 szt.
-wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego art. 143-145
Pouczono-0
Mandaty karne- 0 szt.
-ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
pouczono – 48 osób
mandaty karne – 7 szt.
-ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
pouczono - 24 osób
Mandaty karne- 0 szt.
Razem w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Pouczono – 533 osób
Mandaty karne- wystawiono 225 szt. na łączną kwotę 20.520 zł
Wnioski sporządzone do Sądu Rejonowego w Grójcu II Wydział Karny-88 szt.
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IX. Działalność Rady Miejskiej i Komisji.
Komisje Rady:
Oświaty, Kultury i Sportu, Budżetu i Mienia Gminnego, Opieki Socjalnej, Zdrowia i
Bezpieczeństwa Publicznego, Rozwoju, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska w roku 2020 obradowały na 12 wspólnych posiedzeniach.
Na posiedzeniach 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 2021 – 2026 oraz budżet na 2021 rok.
Komisja Oświaty Kultury i Sportu rozpatrzyła pismo złożone przez rodziców dzieci 5-letnich, w
sprawie braku zgody na przeniesienie dzieci 5-letnich z Przedszkola do oddziałów
przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Juliana Stępkowskiego w Tarczynie.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji w roku 2020 rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany prawa
miejscowego, podatkowego, cywilnego, gospodarczego, przepisów dotyczących reklam w
mediach, zbiórek publicznych. Ponadto członkowie tej Komisji brali udział we wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady dotyczącym zajęcia stanowiska w sprawie Centralnego Portu
Komunikacyjnego oraz posiedzeniu poświęconym opiniowaniu budżetu Gminy na 2021 rok.
Rada Miejska w Tarczynie w roku 2020 obradowała na 16 Sesjach - 5 z nich zwołane było na
wniosek Burmistrza Tarczyna, zajęła 2 razy stanowisko w sprawie Centralnego Portu
Komunikacyjnego i planowanych w związku z tym nowych inwestycji drogowych i kolejowych
na terenie Gminy Tarczyn, podjęła 100 uchwał w następujących sprawach:
- 24 uchwały w zakresie spraw finansowych w tym Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata
2020-2026, budżet na rok 2021; budżet Gminy w roku 2020 zmieniany był 10 razy.
- 1 uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tarczyna wotum zaufania,
- 1 uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tarczyna,
- 8 uchwał w zakresie spraw organizacyjnych,
- 3 uchwały z zakresu spraw oświatowych,
- 18 uchwał w zakresie spraw geodezyjnych,
- 6 uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych,
- 5 uchwał dotyczących działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 11 uchwał dotyczących zadań Referatu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska,
- 15 uchwał z zakresu planowania przestrzennego w tym 10 uchwał w sprawie uchwalenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 6 uchwał dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego.
Uchwały:
Nr XX/163/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
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Nr XX/164/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w Gminie Tarczyn oraz warunków i trybu składania tych deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej;
Nr XX/165/20 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
zostały w części unieważnione przez RIO.
Do końca roku 2020 zostały uchwalone wszystkie regulaminy i programy dotyczące roku 2021,
budżet na 2021 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa.
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X.

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.
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W 2020 roku na realizację różnych form pomocy wydatkowano kwotę 19 675 833 zł.
Wypłatę poszczególnych świadczeń przedstawia poniższa tabela.
Wyszczególnienie
Zasiłki stałe

ROK 2020
KWOTA
LICZBA OSÓB
374 131 zł
66

ROK 2019
KWOTA
375 807 zł

LICZBA OSÓB
62

Składki na ubezp. zdrowotne

31 306 zł

56

30 892 zł

53

Zasiłki okresowe

33 740 zł

25

37 377 zł

24

Posiłki (obiady szkolne)

19 199 zł

46

43 630 zł

54

120 343 zł

169

153 104 zł

129

Zasiłki celowe
Sprawienie pogrzebu

20 520 zł

4

5 100 zł

1

Usługi opiekuńcze

71 490 zł

8

48 819 zł

7

620 025 zł

19

479 730 zł

20

Opłata za domy pomocy społ.

formy pomocy kwotowo

Zasiłki stałe
29%

Składki na ubezp. zdrowotne

48%

Zasiłki okresowe
Posiłki (obiady szkolne)
Zasiłki celowe
2%

9%
6%

3%
1%

Sprawienie pogrzebu
Usługi opiekuńcze
Opłata za domy pomocy społ.

2%
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formy pomocy ze względu na liczbę osób.
1% 2%
5%

17%

Zasiłki stałe
Składki na ubezp. zdrowotne
14%

Zasiłki okresowe
Posiłki (obiady szkolne)

43%
6%
12%

Zasiłki celowe
Sprawienie pogrzebu
Usługi opiekuńcze
Opłata za domy pomocy społ.

Największy wzrost odnotowano w opłatach za pobyt w domach pomocy społecznej,
usługach opiekuńczych oraz kosztach sprawienia pochówku. Starzejące się społeczeństwo rodzi
większe zapotrzebowanie na pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy czy świadczenia
usług opiekuńczych. Jednocześnie bardzo rosną koszty utrzymania pensjonariuszy w domach
opieki. Są one corocznie podnoszone przez podmiot prowadzący taką placówkę. Natomiast
wzrost kosztów pochówku miał charakter czysto losowy. W 2019 roku był tylko jeden
przypadek, kiedy prokurator nakazał gminie sprawienie pochówku w 2020 roku miały miejsce
cztery takie zdarzenia.
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+.
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Rodzaje świadczeń wypłaconych w latach 2019 i 2020.
Wyszczególnienie
Zasiłki rodzinne

ROK 2020
kwota
555 246 zł

liczba
4844

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

327 130 zł
359 589 zł
699 205 zł
31 160 zł
67 000 zł
14 880 zł
251 425 zł
4 000 zł
186 339 zł
14 888 633 zł

2856
1666
383
51
67
24
273
1
417
29 958

Program Dobry Start 300+

500 810 zł

1616

ROK 2019
kwota
690 779 zł
381 275 zł
317 053 zł
523 150 zł
43 520 zł
76 000 zł
14 880 zł
241 534 zł
4 000 zł
202 080 zł
11 142 897
zł
490 050
zł

liczba
6014
3245
1672
335
71
76
24
257
1
464
22 390
1634

Sprzedaż
Zasiłki rodzinne

0%

Zasiłki pielęgnacyjne

0%
2%
3% 3%

2%

0%
4%

Dodatki do zasiłków

2%

0%
1%

Świadczenia
pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek
opiekuńczy
Zapomoga z tyt.
urodzenia dziecka
Zasiłki dla opiekunów
Świadczenia
rodzicielskie

83%

Świadczenie Za
Życiem
Fundusz
alimentacyjny
Świadczenia
Wychowawcze
Program Dobry Start
300+

Realizując w 2020 roku ustawę o świadczeniach rodzinnych w porównaniu do okresu
minionego widać największy wzrost wydatków na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych. Jest to
zasiłek, jaki otrzymuje jeden z rodziców w związku z rezygnacją z zatrudnienia w związku z
koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Wzrost wydatków
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wynika zarówno z podwyżki samego świadczenia jak i rosnącej liczby osób uprawnionych do jej
otrzymywania.
Realizacja Programu 500+ jest, pod względem finansowym, największym zadaniem
realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie. Od 1 lipca 2019 roku
zasiłek z Programu na każde dziecko w rodzinie. W roku 2020 wypłacono 29 958 świadczeń o
wartości 14 888 633 zł.
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.
W 2020 roku wypłacono 372 świadczenia na kwotę 85 109 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 bezterminowo, 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 z 40% zniżki za odbiór nieczystości stałych.
W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wydano członkom rodzin wielodzietnych
403 karty a w analogicznym okresie 2019 roku 429 kart.
Decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
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.
Uprawnienia do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych

ROK 2020
ilość osób
41

kwota dotacji

ROK 2019
ilość osób

kwota dotacji

3 739 zł

45

6 272 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,
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Straży Miejskiej, pracowników oświaty, służby zdrowia, członków GKRPA. W 2020 roku
realizowano procedurę Niebieskiej Kart w odniesieniu do 18 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 2020 roku realizowano Gminny Program Wspierania Rodziny
dla Gminy Tarczyn na lata 2017-2020.
OPS wspierał rodziny w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
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 podstawie umowy zlecenia. W 2019 roku ze wsparcia asystentów korzystało 9 rodzin
a średni czas pracy z rodziną wynosił 11 miesięcy. W 2019 roku było to 9 rodzin a średni czas
pracy wynosił 24 miesiące.
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:
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 2020 roku gmina Tarczyn pokrywała koszty pobytu 8
dzieci umieszczonych decyzją Sądu w pieczy zastępczej. Na ten cel wydatkowano kwotę
190 289 zł. W 2019 roku OPS pokrywał koszty pobytu 10 dzieci i na ten cel wydatkował kwotę
255 504 zł.
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 2020 roku na realizację powyższych zadań wydatkowano kwotę 143 874 zł, w tym:
na program rozwiązywania problemów alkoholowych 125 207 zł a na program przeciwdziałania
narkomanii 18 667 zł. W 2019 roku było to odpowiednio 195 905 zł i 51 797 zł.
Na niską realizację wydatków i ograniczoną możliwość realizacji programów w
zasadniczej mierzy wpłynął ogłoszony w marcu stan epidemii oraz związane z tym liczne
ograniczenia. Zamknięte szkoły i nauka zdalna spowodowały brak możliwości realizacji zajęć
profilaktycznych w formie stacjonarnej. Niemniej starano się realizować to zadanie z
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wykorzystaniem dostępnych środków. Zakupiono szereg publikacji oraz materiałów i filmików
do wykorzystania w czasie zajęć on-line.
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 w postaci sfinansowania
superwizji dla pracowników, odbyły się szkolenia on-line osób współpracujących zawodowo z
rodzinami, zatrudniono psychoterapeutę dla rodzin.
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XI.

Zdrowie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie świadczy usługi
zdrowotne w zakresie lecznictwa 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. Dział administracji mieści się w
budynku udostępnionym przez Urząd Gminy Tarczyn obok budynku Przychodni.
W związku z trwającą od marca 2020r. epidemią SARS-Cov-2 zostaliśmy zobligowani do
wprowadzenia w Placówce nadzwyczajnych rozwiązań dotyczących przyjęć pacjentów.
Rejestracja pacjentów odbywa się głównie w formie telefonicznej. Pacjentom udzielane
są teleporady i wizyty stacjonarne do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Nasi pacjenci
proszeni są o zgłaszanie zapotrzebowania na leki do kontynuacji leczenia drogą telefoniczną
bądź mailową. Szczególną ostrożność zachowujemy przy konsultacjach osób starszych i dzieci.
Pacjent po konsultacji telefonicznej, jeśli stan zdrowia tego wymaga zapraszany jest tego
samego dnia do Przychodni. Z tego powodu świadczenia zdrowotne udzielane pacjentom w
formie stacjonarnej odbywają się z zachowaniem wszystkich środków ostrożności. Ze względu
na potrzebę minimalizowania ryzyka zarażenia realizujemy również wcześniej wspomniane
teleporady.
Poza wizytami odbywającymi się w poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w naszej
Przychodni realizowane są również wszystkie świadczenia w rodzaju Ambulatoryjnej Opieki
Zdrowotnej, Stomatologii, Rehabilitacji oraz Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień.
Staramy się, aby obecna sytuacja epidemiologiczna nie wpływała na ciągłość leczenia naszych
pacjentów. Wizyty pierwszorazowe odbywają się zawsze w formie stacjonarnej. Ze względu na
bardzo dobre przygotowanie techniczno-informatyczne ośrodka, lekarz specjalista ma
możliwość przeprowadzenia konsultacji nie tylko w formie teleporad, ale również formie
videoporady. Dzięki temu jesteśmy w stanie w 100% zrealizować wszystkie kontrakty podpisane
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyjątkiem odwołanych wizyt mogą być jedynie absencje
lekarza spowodowane, np. chorobą. Wyjątkowa sytuacja panująca nie tylko w kraju, ale również
na świecie przyczyniła się do dużego obciążenia funkcjonowania każdej placówki udzielającej
świadczeń zdrowotnych w tym także SPZOZu w Tarczynie. Przez dłuższy okres czasu placówka
borykała się z problemami związanymi z dostępem do dużej ilości środków ochrony osobistej,
odzieży medycznej (maseczki, rękawiczki, fartuchy ochronne) dla personelu jak również dla
pacjentów oraz dwóch epizodów zarażenia personelu co w konsekwencji nie wpłynęło na
przerwanie ciągłości przyjęć. Ze względu konieczność zachowania bezpieczeństwa naszych
pacjentów oraz personelu co najmniej raz w tygodniu w SPZOZ odbywa się dezynfekcja
wszystkich pomieszczeń. Liczba przeprowadzanych dezynfekcji zależna jest między innymi od
liczby przeprowadzanych wizyt osobistych-KONTROLNYCH dla pacjentów z Covid-19. Tego typu
wizyty odbywają się w specjalnie do tego przygotowanym gabinecie z oddzielnym wejściem do
przychodni.
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.
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Posiadamy kontrakt/umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i świadczymy usługi
w zakresach lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz i pielęgniarki szkolnej.
Świadczenia obejmują profilaktykę (szczepienia ochronne, promocja 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 31.12.2020 r. do SP ZOZ Tarczyn liczba zadeklarowanych pacjentów wyniosła 15 723.
Każdego miesiąca zauważalny jest ciągły i systematyczny wzrost przyjmowanych deklaracji
pacjentów do lekarza oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjenci mają
możliwość wyboru pracownika medycznego.
W ramach świadczonych usług medycznych dominują wizyty/porady lekarskie. W 2020
r. udzielono 73 291 porad lekarskich w tym 207 wizyt domowych, 5 986 teleporad. W gabinecie
pielęgniarki środowiskowej udzielono 4 547 porad/świadczeń ( w tym 278 świadczeń udzielono
w domu pacjenta). W gabinecie położnej środowiskowej udzielono 3 437 porad/świadczeń oraz
zrealizowano 821 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 ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w 2020
roku:
Zdjęcia RTG
USG
EKG
Badania laboratoryjne
2 166
856
1 645
48 329
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W 2020 roku ze względu na epidemią SARS-Cov-2 nie realizowano programu profilaktyki
chorób układu krążenia – tzw. CHUK.
W ramach profilaktyki prowadzono 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 niefinansowanych z budżetu NFZ. Głównie wykonywane były
szczepienia przeciwko:
- wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
- wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,
- odkleszczowemu zapaleniu mózgu,
- pneumokokom,
- meningokokom,
- grypie.
W 2020r. zorganizowany i zrealizowany został program szczepień ochronnych
przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Tarczyn powyżej 60 roku życia współfinansowany
przez Urząd Miasta. Z programu profilaktycznego zostało zaszczepionych 167 osób. Pacjenci
mieli również możliwość korzystania z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla osób
powyżej 75 r.ż.
Od stycznia 2021r. Przychodnia wyraziła chęć wprowadzenia szczepień przeciwko
COVID-19. Szczepienia odbywają się 3 razy w tygodniu w budynku Przychodni z udziałem
lekarza, pielęgniarki i rejestratora.
W ramach prowadzonej działalności SPZOZ Tarczyn świadczy usługi
z zakresu medycyny szkolnej. Współpracuje ze szkołami z gminy Tarczyn.
W 2020r. łącznie pod opieką pielęgniarek szkolnych znajduje się 1 282 uczniów. Szkolne zawody
sportowe zawsze odbywają się przy udziale/wsparciu/opiece pielęgniarek, które posiadają
kursy udzielania pierwszej pomocy. 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 2020r.
fluoryzacji podlegało 664 uczniów (fluoryzacja niestety przez okres epidemii nie mogła być
realizowana).
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna to przede wszystkim usługi dla pacjentów
w ramach niestacjonarnej opieki medycznej. Warunkiem uzyskania dostępu do AOS jest
skierowanie wystawione przez lekarza z wyjątkiem stanów zagrożenia życia.
Placówka posiada w trzynaście poradni specjalistycznych:
• porania alergologiczna
• poradnia chirurgii ogólnej
• poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej
• poradnia dermatologiczna
• poradnia diabetologiczna
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• poradnia ginekologiczno-położnicza
• poradnia kardiologiczna
• poradnia neurologiczna
• poradnia okulistyczna
• poradnia otolaryngologiczna
• poradnia reumatologiczna
• poradnia urologiczna,
których realizacja świadczeń trwa od 1 styczna 2011 r.
Od 2018 świadczymy 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, ze względu na panująca sytuację epidemiologiczną od
marca 2020r. badania nie mogły być wykonywane
- 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 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
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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.
Od 2020r. poradnia okulistyczna poszerzyła swoją działalność o kilka pracowni z
nowoczesnym
sprzętem
okulistycznym:
- pracownia OCT przedniego odcinka oka
- pracownia OCT tylnego odcinka oka
- pracownia analizy filmu łzowego
- pracownia laseroterapii nd:YAG
- pracownia USG oka i oczodołu
- pracownia angiografii okulistycznej
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 w naszej Przychodni oferujemy
terapię 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
- światłolecznictwa
- elektroterapii
- ultradźwięki
- magnetoterapii
- masaży.
W ramach kontraktu z NFZ od 2018r. wdrożono 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.
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- Świadczenia Ortodoncji dla Dzieci i Młodzieży
- Świadczenia Protetyki Stomatologicznej
- Świadczenia Ogólnostomatologiczne
Od 1 września 2019 r. realizujemy kontrakt na świadczenie usług stomatologicznych dla dzieci
i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. Świadczenia udzielane są w gabinecie stomatologicznym,
który mieści się w Szkole Podstawowej przy ul. Stępkowskiego 11. Podpisaliśmy również nowe
porozumienia z Dyrektorami szkół w gminach ościennych na świadczenie usług z zakresu
stomatologicznej profilaktyki zdrowotnej. Opiekę nad uczniami sprawują lekarze stomatolodzy
jak również higienistki stomatologiczne.
Ze względu na epidemię i zamknięte szkoły nie odbywają się przeglądy stomatologiczne,
ale dzieci, które wymagają konsultacji stomatologicznej mogą zgłaszać się do prowadzonego
przez nas gabinetu stomatologicznego w szkole podstawowej przy ul. Stępkowskiego.
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
- Poradnia Psychologiczna dla dzieci – nowy kontrakt funkcjonujący od kwietnia 2020r. pod
szczegółową nazwą „OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I
PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - I POZIOM REFERENCYJNY”.
Od września 2020r. Placówka przystąpiła do projektu pt. „Deinstytucjonalizacja szansą
na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat piaseczyński”, którego celem jest wsparcie
procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami
psychicznymi poprzez przetestowanie innowacyjnego modelu Środowiskowego Centrum
Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w powiecie piaseczyńskim.
Poradnie pracują codziennie, od rana do godzin wieczornych. Usługi medyczne świadczy
wykwalifikowany personel i są to - lekarze psychiatrzy, psychologowie, 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 Kalwaria).
Pod koniec 2020r. Przychodnia przystąpiła do udziału w kolejnych ofertach
konkursowych NFZ dedykowanych obszarowi województwa mazowieckiego na realizację
kontraktów w zakresie poradni psychologicznej dla dzieci - OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI
PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - I POZIOM
REFERENCYJNY, z tego tytułu podjęliśmy decyzję o otwarciu Filii w powiatach ościennych. W
2021r. rozstrzygnięcie ofert konkursowych zakończyło się dla nas sukcesem. Obecnie SPZOZ
jest w trakcie przygotowań do rozpoczęcia realizacji kontraktów do udzielania dzieciom
świadczeń zdrowotnych w tym zakresie.
W ramach usług medycznych oferujemy dział diagnostyczny, w skład którego wchodzi:
- pracownia RTG
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- pracownia USG
- punkt pobrań
Pracownia RTG wyposażona jest w rentgenowski aparat cyfrowy do badań kostno –
płucnych, cyfrowy pantomograf z możliwością wykonania badań panoramicznych oraz
cefalometrycznych jak i aparat z radiowizjografią do badań wewnątrzustnych (zębowych).
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.
Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku medycznego w pracowni RTG, oferujemy usługę
wykonywania opisów badań radiologicznych drogą teleradiologii. Przy wykorzystaniu łączy
internetowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem przesyłamy obrazy do placówki
zajmującej się opisem badań RTG i oczekujemy na gotowy opis badania.
W roku 2020 wykonano ogółem 10 851 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 oraz usg Doppler.
W 2020 roku wykonano ogółem 4 484 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.
Od listopada 2020r. przy współpracy z laboratorium Alab otworzyliśmy punkt
wymazowy Covid-19, który mieści się między budyniem ośrodka zdrowia a budyniem
administracji, przy ulicy Warszawskiej 42. Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00
– 19:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 9:00 – 13:00. Wymazy pobierane są bezpłatnie
dla pacjentów posiadających skierowanie oraz komercyjnie bez skierowania.
W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Tarczynie obecnie pracuje
259 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 posiada akredytację na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy
w dziedzinie medycyny rodzinnej.
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W Podstawowej Opiece Zdrowotnej zatrudnionych jest 51 lekarzy. Posiadają
specjalizacje z medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych oraz wymagane kursy np. do
prowadzenia/wykonywania szczepień. 7 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 36 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), 3 masażystów 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 55 osób. Są to lekarze ze
specjalizacją z psychiatrii, psychiatrii dziecięcej, psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci
leczenia uzależnień.
W SPZOZ zatrudnionych jest 19 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 2020r. uruchomiliśmy możliwość korzystania z e-skierowań. Zalety e-skierowania:
przyspieszenie i ułatwienie procesu wystawienia dzięki zastosowaniu formy elektronicznej,
zapewnienie poprawności wystawienia dzięki weryfikacjom prowadzonym przez system w
trakcie wystawienia, ograniczenie do minimum możliwość wydania nieprawidłowego
skierowania, szybszy proces rejestracji wizyty oraz badania diagnostycznego przy korzystaniu z
kodu e-skierowania. W SPZOZ korzystamy również z e-recept, e-zwolnień i z elektronicznych
zleceń na wyroby medyczne.
W 2020 r. w SPZOZ Tarczyn została zmodernizowana serwerownia. Zakupiono nowe
serwery w celu sprostania nowym wymaganiom związanym z rosnącą liczbą pacjentów co wiąże
się z przechowywaniem coraz większej liczby danych. Ze względu na narzucenie uruchomienia
nowych e-usług przez NFZ inwestycja była niezbędna. Prowadzenie teleporad było powodem
zakupu dużej ilości zestawów słuchawkowych, aby dostosować stanowiska pracy lekarzy do
panujących warunków w czasie pandemii. Zakup centrali w 2019r. okazał się bardzo pomocny.
W ramach zawarcia w 2020r. umowy z laboratorium Alab głównym kryterium
współpracy było wynajęcie i wyposażenie przez laboratorium dodatkowego Punktu Pobrań przy
ul. Pocztowej w Tarczynie, do użytkowania przez naszą Przychodnię. Obecnie prowadzone są
prace i wdrażane plany otwarcia w dodatkowym punkcie innych gabinetów w zakresie
specjalistycznym.
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XII.

Promocja Gminy.

W przeciągu roku 2020 ze względu na rozporządzenia ministra zdrowia dotyczące
wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o bezpieczeństwo i
zdrowie mieszkańców Gminy wiele zaplanowanych imprez promocyjnych zostało odwołanych.
W zamian za to Gmina Tarczyn aktywnie włączyła się w przeciwdziałanie negatywnym skutkom
pandemii poprzez:
- dostarczenie materiału dla sołectw, które włączyły się w społeczne szycie maseczek
wielorazowych oraz zakup i dystrybucja jednorazowych maseczek dla mieszkańców gminy
Tarczyn,
- udzielanie pomocy przy podstawowych zakupach dla osób objętych kwarantanną domową
przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Straży Miejskiej,
- zaopatrzenie uczniów tarczyńskich szkół w niezbędny sprzęt przeznaczony do nauki zdalnej,
- wprowadzenie udogodnień w postaci przedłużenia terminów płatności rat podatku od
nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu,
- odebranie od lokalnych producentów 600 szt. chryzantem po Święcie Wszystkich Świętych w
ramach pomocy finansowej udzielonej przez ARiMR związanej ze skutkami wprowadzonego
zakazu wstępu na cmentarze.
W czasie, kiedy narzucane obostrzenia epidemiologiczne umożliwiały organizację spotkań,
nawet w ograniczonej formie, Gmina Tarczyn włączyła się w przygotowanie:
- pikniku rodzinnego w Bystrzanowie,
- koncertu zespołu ludowego „Góralska Hora” przypominającego o pielgrzymkach Ojca
Świętego Jana Pawła II do Polski,
- koncertu muzyki klasycznej Atma Quartet,
- obchody stulecia rocznicy śmierci mieszkańca Gminy Tarczyn Feliksa Dębskiego – żołnierza,
który zginął w wojnie polsko-bolszewickiej,
- pokazów kina plenerowego,
- kampanii promującej polskie jabłko i polski styl życia #jabłonki 2020.
- zawody wędkarskie,
- uroczystości patriotycznych,
-Dzień Edukacji Narodowej wraz z przyznaniem stypendiów dla najzdolniejszych uczniów.
Władarze Gminy Tarczyn zorganizowali również konsultacje społeczne związane z planowanym
przebiegiem obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej przez obszar gminy.
Gmina Tarczyn dzięki swojemu zaangażowaniu w promocję Spisu Rolnego otrzymała nagrodę
za zajęcie wysokiego piątego miejsca wśród 313 gmin mazowieckich w konkursie
organizowanym przez Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw
rolnych w kanale samospisu.
Gmina Tarczyn została również wyróżniona tytułem Nowego Lidera w zakresie profilaktyki
grypy i tym samym znalazła się wśród 17-stu wyróżnionych samorządów z całej Polski.
Wyróżnienie to jest tym bardziej cenne w obecnej sytuacji związanej z pandemia COVID-19.
"Przyjazna Gmina” to ogólnopolski Program, który redakcja Forum Biznesu po raz dwunasty
skierowała do polskich miast i gmin. Program ma na celu wyłonienie najlepszych samorządów
w Polsce, wskazanie kierunków rozwoju, a także promocję gmin w zakresie gospodarczym,
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społecznym, ekologicznym, turystyczno-przyrodniczym i historyczno-kulturowym. Specjalne
wyróżnienie czyli Certyfikat oraz godło Przyjaznej Gminy 2020 otrzymała także Gmina Tarczyn.
Dzięki zaangażowaniu, konsekwencji w działaniu oraz wieloletniemu doświadczeniu w obszarze
zarządzania, Barbara Galicz otrzymała w plebiscycie Forum Biznesu tytuł Rzetelnego Managera
Samorządu.
Wszystkie te wydarzenia były szeroko promowane w lokalnej prasie. Comiesięcznie
ukazywały się min. 3 artykuły promujące naszą gminę. Ponadto prowadzony był 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 i
nakładanych ograniczeniach związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Dodatkowo
utrzymywana była platforma cyfrowa przeznaczona do komunikacji z mieszkańcami za pomocą
wiadomości SMS. W ramach platformy do mieszkańców wysyłane są wiadomości o ważnych
wydarzeniach oraz ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem. Wydawane były „Wiadomości
Tarczyńskie”, które ukazują się w nowej szacie graficznej. Społeczno-kulturalny kwartalnik
dostarcza 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”, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Zlewni Rzeki Jeziorki czy też Koło Gospodyń Wiejskich „Tarczyńskie Perełki”.
Projekty finansowane ze środków zewnętrznych.
W 2020 roku zostało złożonych 31 wniosków o dofinansowanie zarówno ze środków
krajowych jak i ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spośród złożonych wniosków 16
uzyskało dofinansowanie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną Gmina Tarczyn odstąpiła
od realizacji 3 projektów. Z tego samego powodu Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego odstąpił od realizacji programu doposażenia jednostek OSP i środki, o które
wnioskowała Gmina Tarczyn w 3 projektach przeznaczył na zakup środków ochrony
indywidualnej dla strażaków. Razem Gmina Tarczyn w 2020 roku pozyskała 5 872 538,47 zł
dotacji.
Zrealizowane w 2020 r. projekty, które otrzymały dofinansowanie to:
Wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich „Tarczyńskie Perełki” w zastawę stołową. Otrzymane
wsparcie przez KGW to 100 % wartości projektu, tj.: 4 996,10 zł,
ZDLANA SZKOŁA i ZDALNA SZKOŁA +
Dzięki zdobytemu dofinansowaniu w wysokości 116 656,86 możliwy był zakup 41 szt.
nowoczesnych laptopów przeznaczonych do nauki zdalnej w szkołach, których organem
prowadzącym jest Gmina Tarczyn.
Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego.
Program realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie
otrzymały szkoły z terenu województwa mazowieckiego, które podobnie, jak szkoła w Pamiątce,
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zakwalifikowały się do projektu i dzięki środkom z Unii Europejskiej otrzymały sprzęt i
oprogramowanie niezbędne do prowadzenia zdalnych lekcji. Są to m.in.: stanowiska
komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy,
tablety oraz moduły i programy edukacyjne. Partnerzy otrzymali dostęp do szkoleń, przy użyciu
zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania, dla nauczycieli z prowadzenia nauki w
formie zdalnej oraz zdalne instruktaże. Uczniowie, w tym ci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami, otrzymali urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz
dostęp do Internetu. Wsparciem zostali objęci uczniowie nieposiadający warunków
technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.
Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Tarczyn.
Głównym celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Tarczyn
poprzez poprawę jakości powietrza. Osiągnięcie celu nie jest możliwe bez dokładnej wiedzy o
liczbie źródeł niskiej emisji – jako czynnika najbardziej niebezpiecznego dla zdrowia i życia
mieszkańców. Dlatego też inwentaryzacja źródeł ciepła jest niezbędna do podjęcia dalszych
kroków w ograniczeniu powstawania smogu.
Kwota pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego to 79 600,00 i jest to 100%
wartości inwestycji.
Rozbudowa ulicy Długiej (nr 281094W) wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Błońską
(2857W) będącą drogą powiatową oraz wlotu do ul. Mszczonowskiej w miejscowości Tarczyn.
Realizacja zadania pozwoliła na powstanie kolejnej po ulicy Gawarskiego obwodnicy Centrum
Tarczyna, tym razem w zachodniej części miasta. Inwestycja ta jest kolejnym, ważnym etapem
spójnego, konsekwentnego i przemyślanego procesu przebudowy arterii drogowo-pieszorowerowej.
Całość inwestycji wynosi zgodnie z kosztorysem inwestorskim 2 483 370,00 złotych, pozyskane
dofinansowanie to 65% całości inwestycji – 1 614 190,50 złotych. Wkład własny Gminy Tarczyn
to 869 179,50.
Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów. Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i
miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Dofinansowanie musi być przeznaczone na
wydatki majątkowe. Gmina Tarczyn pozyskała na ten cel 712 039,00 zł. Zostały one
wykorzystane jako wkład własny do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa ulicy Długiej (nr
281094W) wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Błońską (2857W) będącą drogą powiatową
oraz wlotu do ul. Mszczonowskiej w miejscowości Tarczyn.
Gmina Tarczyn otrzymała również 2 mln 300 tys. zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Tarczyn jako jedyna gmina z terenu powiatu piaseczyńskiego otrzymała wsparcie w ramach
rządowego funduszu.
Głównym celem programu jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich
regionach Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami
pandemii COVID-19.
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Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla
samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z
funduszu COVID-19.
Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w drogach powiatowych i gminnych
dla potrzeb obecnego i przyszłościowego budownictwa w miejscowości Janówek to projekt
złożony w ramach drugiego etapu konkursowego wsparcia samorządów.
Tarczyński projekt obejmuje rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w drogach
powiatowych i gminnych dla potrzeb obecnego i przyszłościowego budownictwa w
miejscowości Janówek (położonej w bezpośrednim sąsiedztwie m. Tarczyna) wraz z
odgałęzieniami bocznymi do działek. Długość planowanej sieci to 1392 m, skąd ścieki będą
trafiały do istniejącej przepompowni i dalej do oczyszczalni.
Projekt zakłada 47 przyłączy budynków mieszkalnych i usługowo przemysłowych.
Inwestycja korzystnie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez poprawę
niezawodności systemu oczyszczania ścieków, optymalizację kosztową odbioru i utylizacji
nieczystości, likwidację szamb oraz zmniejszając narażenie społeczeństwa na negatywne
oddziaływanie zanieczyszczeń pochodzących z niekontrolowanego przedostawania się ścieków
do gleb i wód powierzchniowych. Janówek uwzględniony jest w obszarze aglomeracji Tarczyn
utworzonej na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Gmina
przygotowała również projekty rozbudowy sieci w m. Przypki, Wola Przypkowska, Grzędy, które
razem z przedmiotową planowaną siecią w Janówku utworzą spójną, wspólną sieć sanitarną.
Ze względu na dynamiczny rozwój obszaru, sieć spełni warunki do dalszej rozbudowy i
przyłączania kolejnych obiektów. Planowana inwestycja poprawi komfort życia, pozytywnie
wpłynie na ochronę środowiska, obniży wydatki związane z odprowadzaniem i
zagospodarowaniem ścieków, wpłynie na rozwój budownictwa.
Budowa łącznika ulicy Gawarskiego z ulicą Niezapominajki w miejscowości Tarczyn.
Celem projektu była budowa odcinka drogowego o długości 0,0877 km, który ułatwia
dojazd do Zespołu Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie, hali sportowej, boisk sportowych,
hydroforni, a także punktu wyznaczonego jako lądowisko dla helikopterów medycznych. W
ramach operacji wybudowano również kanalizację deszczową, chodnik oraz ciąg pieszorowerowy wzdłuż planowanego łącznika. Koszt inwestycji to 230 994 zł, a kwota zdobytego
dofinansowania to: 123 858,98 zł.
Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tarczynie (etap I - dla dzieci młodszych),
gmina Tarczyn
Wyremontowany plac zabaw w Tarczynie znajdujący się na terenie Szkoły Pod-stawowej
im. J. Stępkowskiego otrzymał nowy wygląd i nowe funkcjonalności. Pierwszym krokiem
podczas renowacji placu było zdemontowanie urządzeń przeznaczonych do wymiany.
Następnie położono nową, bezpieczną poliuretanową nawierzchnię. Pozostawione urządzenia
zabawowe, które były w dobrym stanie zakonserwowano oraz zamontowano nowe
certyfikowane urządzenia. Jest to pierwszy etap inwestycji. Kolejna modernizacja placu zabaw
w Tarczynie jest planowana na rok 2021.Koszt zrealizowanej inwestycji to 70 000 zł, z czego
pozyskane dofinansowanie wyniosło 36 422 zł.
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Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pamiątce, gmina Tarczyn.
Nowoczesne place zabaw to miejsca kreatywne, bezpieczne, które sprzyjają
nawiązywaniu nowych znajomości pomiędzy dziećmi, rozbudzają ich kreatywność.
Jednocześnie rodzice mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich pociech. Tak, też został
zaplanowany plac zabaw, znajdujący się przy Szkole Podstawowej im. W. Górskiego w Pamiątce.
Aby zabawy na tym placu gwarantowały bezpieczeństwo została zdemontowana stara, gumowa
nawierzchnia, a jej miejsce zajęła bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa. Zakonserwowano
urządzania znajdujące się na placu, zamontowano także nowe, certyfikowane urządzenia. Koszt
remontu placu zabaw to 69 800 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 36 442 zł.
Budowa piramidy linowej na terenie rekreacyjnym w Drozdach.
Tarczyńskie Drozdy, jako miejsce do wypoczynku i rekreacji zyskało jeszcze jedną
atrakcję. Dużą piramidę linową, która już umila rodzinom wspólnie spędzany czas. Inwestycja
objęła nie tylko budowę samej piramidy, ale także przyczyniła się do zagospodarowania terenu
wokół niej, poprzez umiejscowienie nowych trawników i rekultywację zniszczonych miejsc
zieleni. Koszt inwestycji to 125 890 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 36 442 zł.
Gmina Tarczyn wolna od azbestu.
Z informacji zebranych przez Urząd Miejski w Tarczynie wynika, że aż 25% wniosków
złożonych w celu wywiezienia i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest była
składowana na dachach domów mieszkalnych. Pozostała ilość azbestu to pokrycia dachów
budynków gospodarczych. W sumie, według wniosków złożonych do Gminy Tarczyn jest to 10
000 m2, co daje 140 ton materiałów zawierających azbest. Projekt uzyskał dofinansowanie
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie
dotacji, w kwocie 34 300,00 zł.
Gmina Tarczyn pozyskała trzy dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w
ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”
- Remont i modernizacja pomieszczenia integracyjnego w Suchodole,
- Modernizacja wiaty przystankowej w sołectwie Księżak,
- Modernizacja placu zabaw dla dzieci w sołectwie Prace Małe.
W każdym z powyższych projektów dofinansowanie wynosiło po 10 000 zł i stanowiło 50%
wartości inwestycji.
Remont boiska do koszykówki oraz dwóch boisk do siatkówki, bieżni prostej oraz skoczni do
skoku w dal przy ul. Szarych Szeregów w Tarczynie
Zmodernizowane boisko służy codziennemu rozwojowi i upowszechnianiu sportu wśród dzieci
i młodzieży. Ponadto jest miejscem wychowania fizycznego nie tylko dla uczniów szkół, ale także
jest miejscem ćwiczeń dla klubów sportowych. Kwota zdobytego dofinansowania z
Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury wynosi 168 100,00 zł.
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XIII. 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 31.12.2020r z podziałem na
stanowiska pracy:
Burmistrz
–1
Zastępca Burmistrza
–1
Sekretarz
–1
Skarbnik
–1
Audytor
-1
Kierownik referatu
–4
Zastępca kierownika
-2
Księgowa
–1
Informatyk
-2
Inspektor
– 13
Podinspektor
– 24
Rzemieślnik-specjalista (hydraulik) – 5
Sprzątaczka
–3
Kierowca
–3
Robotnik gospodarczy
–4
Goniec
–1
W sumie: 67 osób
Szkolenia W 2020 roku pracownicy Urzędu Miejskiego w Tarczynie uczestniczyli w
szkoleniach podnoszących wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe. Na ten cel w 2020 roku
przeznaczono: 18.000,37zł
Współpraca w Powiatowym Urzędem Pracy:
W 2020 roku w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Piasecznie
zatrudniliśmy 2 bezrobotnych na tzw. roboty publiczne. Jest to jedna z form przeciwdziałania
bezrobociu na terenie naszej Gminy. Na ten cel Gmina otrzymała 30.926,44zł refundacji z PUP
w Piasecznie.
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XIV. Działalności Inspektora Ochrony Danych w 2020 roku.
Realizując postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu
zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ww.
rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, Burmistrz Tarczyna oraz
kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Tarczyn wdrożyli do stosowania
polityki bezpieczeństwa informacji w tym danych osobowych przetwarzanych przez te
jednostki.
Wypełniając prawny obowiązek wynikający z art. 37 RODO Burmistrz Tarczyna w
Urzędzie Miejskim w Tarczynie powołał Inspektora Ochrony Danych, który pełni swoją funkcje
od 2018r. Podobnie zgodnie z wymogami RODO Inspektora Ochrony Danych wyznaczyły
wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Tarczyn.
W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku IOD wykonywał swoje
obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z uwagi na panującą pandemię wirusa
zdecydowaną większość czynności IOD wykonywał zdalnie za pośrednictwem poczty
elektronicznej oraz poprzez konsultacje telefoniczne.
W ramach obowiązku monitorowania przestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych oraz polityk bezpieczeństwa IOD w 2020 roku udzielał na bieżąco konsultacji
pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie prawidłowości przetwarzania
danych osobowych, opracowywał niezbędne klauzule informacyjne, projekty umów
powierzenia, wzory oświadczeń itp. Na zgłoszenia zmian w stanach osobowych IOD
przygotowywał stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, prowadził
rejestr osób upoważnionych oraz rejestr powierzeń dla każdej z obsługiwanych jednostek
Gminy Tarczyn. Ponadto IOD na bieżąco aktualizował Rejestr czynności przetwarzania,
dostosowując go do bieżącej realizacji zadań przez Urząd Miejski w Tarczynie i poszczególne
jednostki Gminy Tarczyn.
Z uwagi na panującą pandemię wirusa Covid-19 oraz powstanie nowej formy realizacji
czynności służbowych poprzez zdalną pracę w miejscu zamieszkania przez pracowników Urzędu
Miejskiego w Tarczynie oraz w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Tarczyn, IOD
przygotował dla każdej z obsługiwanych jednostek zasady przetwarzania danych osobowych
podczas wykonywania pracy zdalnej w formie Regulaminów Pracy zdalnej. Regulaminy te
określają zasady bezpieczeństwa jakie obowiązują pracowników zarówno Urzędu Miejskiego
oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Tarczyn podczas przetwarzania danych
osobowych w formie pracy zdalnej, na sprzęcie prywatnym. Do regulaminu załączono również
wzory formularzy i oświadczeń, których wypełnienie i podpisanie umożliwia realizacje czynności
służbowych w formie pracy zdalnej.
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W 2020 roku IOD dokonał również aktualizacji wszystkich polityk bezpieczeństwa
informacji dostosowując jej zapisy do norm prawnych i istniejącego stanu faktycznego oraz
potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Tarczyn.
W 2020 roku IOD prowadził i aktualizował Rejestry Incydentów związanych z bezpieczeństwem
danych osobowych przetwarzanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy. W
2020 roku w rejestrze incydentów Urzędu Miejskiego w Tarczynie oraz poszczególnych
jednostek organizacyjnych Gminy Tarczyn nie zgłoszono do IOD incydentów związanych z
naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
W 2020 roku IOD przeprowadził również spotkanie szkoleniowe dla Dyrektorów
placówek oświatowych Gminy Tarczyn, na którym omówiono zagadnienia związane z praca
zdalną placówek oświatowych oraz obowiązujące procedury postepowania związane ze
zgłaszaniem incydentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
W związku z powstaniem nowych zadań tj organizacja powszechnego spisu rolnego w
2020 roku oraz powstanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Suchostrudze IOD
dokonał oceny ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych (DPIA) w stosunku do nowych
procesów przetwarzania danych osobowych. Do dokonania oceny wykorzystano narzędzie
aplikacyjne Privacy Impact Assessment (PIA) udostępnione przez francuski organu nadzorczy
CNIL i rekomendowany przez Polski organ nadzorczy tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych jako przydatne narzędzie do dokonania DPIA.
W wyniku dokonanej oceny nie stwierdzono wysokiego ryzyka dla naruszenia praw i
wolności osób których dane są przetwarzane. Postępowanie oceniono jako zagrożone mało
istotnym ryzykiem, akceptowalnym, nie wymagającym podejmowania działań korygujących i
naprawczych. Zakres przetwarzanych danych w ocenianych postępowaniach jest adekwatny do
celów ich przetwarzania.
Użytkownicy przetwarzający dane osobowe w ocenianych postępowaniach są
przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych, posiadają upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych. Zastosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne są odpowiednie , Nie
stwierdzono incydentów ani naruszeń bezpieczeństwa danych związanych z ocenianym
procesem przetwarzania.
W celu realizacji obowiązku IOD zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami
wewnętrznymi dokonał corocznej analizy ryzyka i zagrożeń związanych z przetwarzaniem
danych osobowych za 2020 rok dla każdej jednostki organizacyjnej Gminy Tarczyn.
W analizie IOD uwzględnił min nową podatność na zagrożenia związane z przetwarzaniem
danych osobowych wynikającą z pracą zdalną pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek
organizacyjnych Gminy Tarczyn.
Analiza wykazała, iż ryzyko końcowe nie przekracza 20% poziomu maksymalnego .
Ryzyka podlegały zatem automatycznej akceptacji, ale pozostają pod nadzorem właścicieli
zidentyfikowanych ryzyk w celu ich monitorowania. w szczególności niezbędny jest bieżący
monitoring przetwarzania podczas pracy zdalnej i szybka reakcja na wszelkie zagrożenia z tym
związane, zgodnie z przyjętymi procedurami postępowania.
Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka uznano, iż informacje oraz zasoby
wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych zarówno w Urzędzie Miejskim w
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Tarczynie jak i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Tarczyn są dobrze lub
wystarczająco chronione.
Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Tarczyn jest Inspektor Ochrony Danych
Katarzyna Szurgot.
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XV. Sprawy Obywatelskie, Obronne i Zarządzanie Kryzysowe.
Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Tarczynie, realizuje m.in. zadania z poniższych zakresów tematycznych i zadaniowych:
1. w zakresie Spraw Obronnych:
1) opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie
wykonywania zadań obronnych;
2) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie
szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej;
3) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego
funkcjonowania gminy, a także stosownych programów obronnych;
4) opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia gminy na potrzeby
obronne;
5) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania
burmistrza zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości
obronnej państwa;
6) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego na czas
wojny oraz projektu zarządzenia burmistrza wprowadzającego ww. regulamin w życie;
7) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne
wykonywanie zadań w wyższych stanach gotowości obronnej;
8) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru;
9) analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień sprawie świadczeń na
rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowanie
decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony;
10) opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń
rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych (doraźnych) świadczeń
rzeczowych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a
także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów;
11) nakładanie na mieszkańców obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i
rzeczowych na rzecz obronności kraju;
12) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku
pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;
13) opracowywanie
dokumentacji
oraz
realizowanie
innych
przedsięwzięć
przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej.
2. w zakresie Obrony Cywilnej:
1) opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
2) opracowywanie i uzgadnianie planów działania,
3) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.
4) tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
5) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego
zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
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6) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy
przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
7) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz
produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek
zagrożenia zniszczeniem,
8) planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek
zagrożenia zniszczeniem,
9) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu
spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów
przeciwpożarowych,
10) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i
umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie
odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany
tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,
11) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
12) przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.
13) kontrola przedsięwzięć obrony cywilnej w Gminie i przedstawianie wniosków szefowi OC.
3. w zakresie Zarządzania Kryzysowego:
1) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i
usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
a) realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego,
b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu
reagowania kryzysowego;
3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu
reagowania na potencjalne zagrożenia;
4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy;
5) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
6) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
7) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby
zarządzania kryzysowego;
8) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji
publicznej;
9) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania ludności;
10) współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
11) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i
humanitarne;
12) realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
4. w zakresie Ochrony Informacji Niejawnych:
1) zapewnienie ochrony jednostki organizacyjnej,
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2)
3)
4)
5)

zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz systemów teleinformatycznych,
zorganizowanie i prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych,
zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w tym szacowanie ryzyka,
kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych
informacji,
6) okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
8) opracowanie dokumentacji Szczegółowych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedur
Bezpiecznej Eksploatacji
9) realizacja obowiązków Pełnomocnika ochrony w zakresie stosowania środków
bezpieczeństwa fizycznego oraz systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są
informacje niejawne
10) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających
5. w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej:
1) nadzór nad stanem technicznym sprzętu przeciwpożarowego,
2) organizacja okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego i gaśnic,
3) organizacja praktycznego sprawdzenia ewakuacji obiektu,
4) kontrole bieżące zapewnienia i możliwości prowadzenia ewakuacji oraz przygotowania
obiektu do działań ratowniczo gaśniczych JOP
5) zapewnienie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
6. w zakresie Oświadczeń Majątkowych:
1) zebranie oraz ewidencjonowanie oświadczeń majątkowych pracowników gminy oraz
radnych,
2) analiza prawidłowości wypełnienia oświadczeń majątkowych,
3) przygotowanie raportu i sprawozdania,
4) bieżące korespondencje tematyczne z Urzędami Skarbowymi oraz składającymi
oświadczenia.
7. w zakresie Koordynatora ds. dostępności:
1) koordynacja spraw i zagadnień związanych z dostępnością dla osób o szczególnych
potrzebach,
2) działania sprawdzające i kontrolne w zakresie dostępności,
3) opracowanie analizy dostępności obiektu,
4) wdrażanie planu przygotowania i poprawy warunków dostępności,
4) opracowanie raportu o stanie dostępności podmiotu publicznego dla MFiPR,
5) zgłaszanie propozycji i projektów dostosowania i poprawy zapewnienia dostępności
obiektów.
W ramach realizacji powyższych zadań w 2020 roku realizowano:
SO - Przygotowanie i przesłanie sprawozdań z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart
powołania w trybie akcji kurierskiej za 2020 rok,
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SO - Opracowanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych
(NKPPO) i przesłanie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW,
SO - Przesłanie do BBZKiSO Starostwa Powiatowego aktualnego rozliczenia (bilansu) personelu
medycznego,
SO - Przesłanie do MUW - Zbiorczego zestawienia świadczeń rzeczowych przewidzianych do
realizacji na terenie Gminy.
SO - Przesłanie do MUW - Zestawienia świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do
realizacji na terenie gminy Tarczyn w 2021 r.
SO - Opracowano Plan szkolenia obronnego na 2021 r.
SO - Opracowano Program szkolenia obronnego na lata 2021-2023
SO - Opracowano Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań
obronnych w gminie Tarczyn w 2021 roku.
SO - Opracowano Wytyczne Burmistrza Tarczyna do działalności w zakresie pozamilitarnych
przygotowań obronnych w gminie Tarczyn w 2021 roku”.
SO - W opracowaniu Dokumentacja Stanowiska Kierowania /SK/ Burmistrz.
SO - Opracowano Dokumentację Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy na wypadek
zagrożenia … oraz uzgodniono z WKU oraz MUW WBZK.
W - Współpracowano w zakresie rejestrów poborowych do WKU.
OC - Opracowano sprawozdania „Oceny stanu przygotowań Obrony Cywilnej w gminie, w roku
2020”. Wg wytycznych i wzoru określonego przez WYTYCZNE WOJEWODY MAZOW. - SZEFA
OBRONY CYWILNEJ WOJEW.
OC - Opracowano Plan działania w zakresie OC na 2021.
OC - Opracowano WYTYCZNE BURMISTRZA TARCZYNA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z
dnia 22 lutego 2021 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na terenie gminy Tarczyn na
rok 2021 r.
ZK - Opracowano Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie Zarządzania Kryzysowego na
2021r.
ZK - Opracowano Plan pracy GZZK na 2021 r.
ZK - Opracowano Wytyczne Burmistrz do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na rok 2021. - na podstawie wytycznych Wojewody Maz. oraz Starosty.
ZK - Przygotowano Zarządzenie Burmistrza ws. organizacji systemu wykrywania i alarmowania
SWA i SWO.
OIN - Prowadzono dokumentacje w zakresie dostępu oraz procedur związanych z dostępnością
do informacji niejawnych
OIN - Realizowano szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
obronnych oraz zarządzania kryzysowego.
OIN – prowadzono bieżące dokumentacje i opracowania na stacji komputerowej do
dokumentów niejawnych – laptop BSK.
SO - przeprowadzono dwie procedury nadawania świadczeń rzeczowych na podmioty
wskazane przez WKU.
SO – realizowano w mies. październiku ćwiczenia z zakresu Osiągania Wyższych Stanów
Gotowości Obronnej.
SO – opracowano nową dokumentację uruchamiania Akcji Kurierskiej
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OC – przygotowano i wyposażono dodatkowy nowy magazyn sprzętowy OC i ZK dla potrzeb
gminy.
PPoż – wykonano w mies. czerwiec przegląd sprzętu gaśniczego (gaśnic i hydrantów) dla
budynków UM.
Ppoż. – realizowano zadania organizacji konserwacji oraz serwisu urządzeń wykrywczych i
detektorów.
Łączność – realizacja cyklicznych sprawdzeń łączności bezprzewodowej, wymiana
radiostacji stacjonarnej UM, naprawa i modernizacja systemu antenowego, przygotowanie
wniosku do MUW na dofinansowanie zadań zakupu radiostacji przenośnych oraz
dofinansowania kosztów konserwacji systemu SWO gminy.
Inne – realizowano w mies. maj-czerwiec zagadnienia związane ze zbieraniem i
ewidencjonowaniem oświadczeń majątkowych oraz opracowano raport i sprawozdanie z
realizacji.
Inne - realizowano zadania koordynatora dostępności (opracowano plan działania na
rzecz dostępności, analizę obiektową, deklarację dostępności, przygotowywano raport
dostępności, udział w dwóch szkoleniach on-line w tym zakresie).
Inne – przygotowano merytorycznie łącznie 9 Zarządzeń Burmistrza do wprowadzenia w
powyższych zagadnieniach.
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XVI. Podsumowanie.
Jak wynika z danych zaprezentowanych w raporcie, rok 2020 pomimo panującej
pandemii 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.
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.
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.
Gmina 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
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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.
Pandemia koronowairusa spowodowała szereg zmian i trudności w naszym codziennym
życiu. Sytuacja gospodarcza, w jakiej znalazła się Polska nie pozostała bez wpływu na działania
samorządów lokalnych. Gmina Tarczyn, podobnie jak inne jednostki samorządu terytorialnego,
musiała zmierzyć się z niespotykanymi dotąd wyzwaniami.
Mimo trudnej sytuacji nie zwolniliśmy tempa pracy. Przygotowaliśmy dla Państwa folder
prezentujący najważniejsze przedsięwzięcia i inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Tarczyn
w 2020 roku. Planując i realizując inwestycje, patrzymy na naszą gminę, jako na spójną całość,
dlatego jej rozwój jest widoczny w każdym z mikroregionów.
Jednym z naszych głównych priorytetów jest niewątpliwie edukacja. To szkoły są
odpowiedzialne za rozwój młodych pokoleń Polaków. W 2020 roku nie tylko uczniowie, ale i
nauczyciele zderzyli się z trudną rzeczywistością zdalnej edukacji. Aby skutki pandemii były dla
nich jak najmniej odczuwalne pozyskaliśmy dofinansowanie i zakupiliśmy nowoczesny sprzęt
multimedialny dla uczniów w ramach programów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +.
Zdobyliśmy tytuł Samorządowego Lidera Edukacji – jest to Certyfikat, będący Znakiem
Jakości ustanowionym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, a Szkoła
Podstawowa w Pamiątce znalazła się wśród 10 najlepszych szkół nominowanych przez Fundację
w całej Polsce.
Zadbaliśmy także o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży w czasie wolnym od szkoły.
Dzięki wyremontowanym placom zabaw w Tarczynie i Pamiątce oraz nowym piramidom
linowym znajdującym się na Tarczyńskich Drozdach oraz przy Szkole Podstawowej w Pracach
Małych nasi najmłodsi mieszkańcy mogli bawić się i wypoczywać na świeżym powietrzu. Jest to
szczególnie ważne w sytuacji, kiedy tak wiele godzin spędzają przed ekranami komputerów.
Na uwagę zasługują także inwestycje infrastrukturalne. Wyremontowaliśmy i rozbudowaliśmy
wiele dróg. Zadbaliśmy o nowoczesną nawierzchnię boisk przy Zespole Szkół w Tarczynie.
Serdecznie dziękuję każdemu, kto aktywnie i w przemyślany sposób angażuje się w działania na
rzecz Gminy Tarczyn.
Burmistrz Tarczyna
Barbara Galicz
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