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Informacje ogólne 

Gmina Magnuszew leży w południowej części województwa mazowieckiego,  

w widłach trzech rzek: Wisły, Pilicy i Radomki. Jest jedną z siedmiu gmin wchodzących  

w skład powiatu kozienickiego.   

Gmina Magnuszew graniczy: 

• od południa z gminami Kozienice i Głowaczów (należącymi do powiatu 

 kozienickiego), 

• od północy z gminą Warka (powiat grójecki), 

• od zachodu z gminą Grabów nad Pilicą (powiat kozienicki), 

• od wschodu z gminami Wilga i Maciejowice (powiat garwoliński). 

Powierzchnia gminy wynosi 14 106 ha.  

W skład gminy wchodzą 32 sołectwa skupiające 33 miejscowości: Aleksandrów, 

Anielin, Basinów, Boguszów, Bożówka, Chmielew, Dębowola, Gruszczyn, Grzybów, Kępa 

Skórecka, Kłoda, Kurki, Latków, Magnuszew, Mniszew, Osiemborów (sołectwo skupia 

również wieś Urszulin), Ostrów, Przewóz Stary, Przewóz Tarnowski, Rękowice, 

Przydworzyce, Rozniszew, Kolonia Rozniszew, Trzebień, Wilczowola, Wola Magnuszewska, 

Wilczkowice, Tyborów, Wólka Tarnowska, Zagroby, Żelazna Nowa, Żelazna Stara. 

Gmina Magnuszew w przeważającej mierze ma charakter rolniczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Raport o stanie Gminy Magnuszew 

5 

Działalność Organów Samorządowych  

Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Gmina posiada 

osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną 

odpowiedzialność. 
 

Rada Gminy Magnuszew  

Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Gminy, która rozpatruje 

i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy pozostające w jej kompetencjach. Rada gminy 

kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek 

pomocniczych gminy. Rada Gminy Magnuszew liczy 15 radnych wybranych w 15 okręgach 

wyborczych na okres 5 lat. Dnia 8 listopada 2020 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady 

Gminy Magnuszew, w okręgu wyborczym numer 14 tj. Anielin i Boguszków. Liczba osób 

uprawnionych do głosowania wynosiła 339,  co stanowi 40,71 % uprawnionych do głosowania, 

głosów ważnych oddało 136, to jest 98,55 % ogólnej liczby głosów oddanych. Największą 

liczbę głosów uzyskała Pani Irena Korczak i tym samym  wybrana została  Radną Rady Gminy 

Magnuszew. 

 

Rada Gminy Magnuszew wypełniając ustawowy i statutowy obowiązek, powołała stałe 

komisje do realizacji określonych zadań tj. 

 Komisję Rewizyjną, 

 Komisję Oświaty i Wychowania oraz Kultury, 

 Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej, 

 Komisję Rolno-Przemysłową i Ochrony Środowiska, 

 Komisję Budżetu i Finansów, 

 Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

W 2020 roku Rada Gminy Magnuszew obradowała na 11 sesjach, w tym 10  

zwyczajnych, 1 nadzwyczajnej i podjęła 72 uchwał. Szczegółowy ich wykaz obrazuje poniższe 

zestawienie:  
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Lp. 
Uchwała 

numer i data podjęcia 
w sprawie 

1 XIX/118/20 

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

 

przyjęcia programu osłonowego 

"Teleopieka dla mieszkańców gminy 

Magnuszew" na lata 2020-2021. 

 

2 XIX/119/20 

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Magnuszew na lata 2020-

2022 

3 XIX/120/20 

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

na rok 2020. 

4 XIX/121/20 

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

5 XIX/122/20 

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

6 XIX/123/20 

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Magnuszew. 

7 XIX/124/20 

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

 

zmieniająca uchwałę nr VII/107/16 Rady Gminy 

Magnuszew z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 

zapewnienia wspólnej obsługi finansowej i 

organizacyjnej jednostkom organizacyjnym 

Gminy Magnuszew, zaliczanym do sektora 

finansów publicznych. 

8 XIX/125/20 

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Magnuszew na lata 2020-2029. 

9 XIX/126/20 

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. 

10 XX/127/20 

z dnia 3 marca 2020 r. 

przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego za rok 2019. 

11 XX/128/20 

z dnia 3 marca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Magnuszew 

nr V/187/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie 
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powołania komisji doraźnej ds. Inwentaryzacji 

Mienia Komunalnego. 

12 XX/129/20 

z dnia 3 marca 2020 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2020-

2029. 

13 XX/130/20 

z dnia 3 marca 2020 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 

2020. 

14 XX/131/2 

z dnia 3 marca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody 

ustalenia i sposobu obliczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

15 XX/132/20 

z dnia 3 marca 2020 r. 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Magnuszew. 

16 XXI/133/20 

z dnia 17 marca 2020 r. 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Magnuszew na lata 2020-2029. 

17 XXI/134/20 

z dnia 17 marca 2020 r. 

zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. 

18 XXII/135/20 

z dnia 28 maja 2020 r. 

przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz przeciwdziałania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Magnuszew na 2020 

rok 

19 XXII/136/20 

z dnia 28 maja 2020 r. 

przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla 

Gminy Magnuszew 

20 XXII/137/20 

z dnia 28 maja 2020 r. 

przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie w 

2019 roku i określenia potrzeb w zakresie 

pomocy społecznej na 2020 rok. 

21 XXII/138/20 

z dnia 28 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwałę Nr VIII/67/19 Rady Gminy 

Magnuszew z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie 

ustalenie wysokości stawek opłat za zajmowanie 

pasa drogowego dróg gminnych, na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg. 
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22 XXII/139/20 

z dnia 28 maja 2020 r. 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie skargi 

Prokuratora Rejonowego Kozienicach wraz z 

odpowiedzią na skargę. 

23 XXII/140/20 

z dnia 28 maja 2020 r. 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Magnuszew na lata 2020-2029. 

24 XXII/141/20 

z dnia 28 maja 2020 r. 

zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. 

25 XXIII/142/20 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Magnuszew na lata 2020-2029. 

26 XXIII/143/20 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. 

27 XXIII/144/20 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

upamiętnienia ofiar II wojny światowej, które 

zginęły w Magnuszewie w latach 1943–1944. 

28 XXIV/145/20 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

udzielenia Wójtowi Gminy Magnuszew wotum 

zaufania. 

29 XXIV/146/20 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta 

Gminy Magnuszew z wykonania budżetu za 2019 

rok i sprawozdania finansowego. 

30 XXIV/147/20 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

udzielenia Wójtowi Gminy Magnuszew 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 

rok. 

31 XXIV/148/20 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kozienickiego. 

32 XXIV/149/20 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz przeciwdziałania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Magnuszew na 2020 

rok. 

33 XXIV/150/20 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. 

34 XXIV/151/20 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

rozpatrzenia Skargi na działalność Wójta Gminy 

Magnuszew. 

http://ugmagnuszew.bip.org.pl/pliki/ugmagnuszew/uchwala_nr_xxiv_145_20.pdf
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35 XXIV/152/20 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie części 

nieruchomości położonej w miejscowości 

Trzebień. 

36 XXIV/153/20 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

kierunków działania Wójta Gminy Magnuszew 

dla zapewnienia obsługi prawnej Rady Gminy 

Magnuszew. 

37 XXV/154/20 

z dnia 22 września 2020 r. 

przyjęcia Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy na lata 2020-2024. 

38 XXV/155/20 

z dnia 22 września 2020 r. 

uchylenia uchwały Nr VII/90/15 Rady Gminy 

Magnuszew z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie 

wprowadzenie opłaty targowej na terenie Gminy 

Magnuszew. 

39 XXV/156/2020 

z dnia 22 września 2020 r 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Magnuszew w roku szkolnym 2020/2021. 

40 XXV/157/2020 

z dnia 22 września 2020 r. 

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Magnuszew. 

41 XXV/158/2020 

z dnia 22 września 2020 r. 

uchylenia uchwały Nr XXIV/153/20 Rady Gminy 

Magnuszew z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie 

kierunków działania Wójta Gminy Magnuszew 

dla zapewnienia obsługi prawnej Rady Gminy 

Magnuszew. 

42 XXV/159/2020 

z dnia 22 września 2020 r. 

kierunków działania Wójta Gminy Magnuszew 

dla zapewnienia obsługi prawnej Rady Gminy 

Magnuszew. 

43 XXV/160/2020 

z dnia 22 września 2020 r 

wskazania osoby reprezentującej Gminę 

Magnuszew w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa 

Działania „Puszcza Kozienicka”. 

44 XXV/161/2020 

z dnia 22 września 2020 r. 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Magnuszew na lata 2020-2029. 

45 XXV/162/2020 

z dnia 22 września 2020 r 

zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. 

http://ugmagnuszew.bip.org.pl/pliki/ugmagnuszew/uchwala_nr_xxv_161_20.pdf
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46 XXV/163/2020 

z dnia 22 września 2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kozienickiego. 

47 XXVIII/164/2020 

z dnia 19 listopada 2020 r 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Magnuszew na lata 2020-2029. 

48 XXVIII/165/2020 

z dnia 19 listopada 2020 r 

zmiany uchwały Nr VI/284/14 Rady Gminy 

Magnuszew z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 

poręczenia pożyczki OSP w Chmielewie. 

49 XXVIII/166/2020 

z dnia 19 listopada 2020 r. 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych oraz schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

50 XXVIII/167/2020 

z dnia 19 listopada 2020 r 

określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli  przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych prowadzonych przez Gminę 

Magnuszew pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 

51 XXVIII/168/2020 

z dnia 19 listopada 2020 r. 

planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 

dofinansowania obowiązującej w 2020 roku oraz 

form i specjalności kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane 

52 XXVIII/169/2020 

z dnia 19 listopada 2020 r. 

przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 

53 XXVIII/170/2020 

z dnia 19 listopada 2020 r. 

zaliczenia drogi  do kategorii dróg gminnych, 

ustalenia jej przebiegu oraz zmiany przebiegu 

drogi gminnej nr 170623W 

54 XXVIII/171/2020 

z dnia 19 listopada 2020 r. 

wyboru metody ustalenia i sposobu 

obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 

opłaty. 
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55 XXVIII/172/2020 

z dnia 19 listopada 2020 r. 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości 

56 XXVIII/173/2020 

z dnia 19 listopada 2020 r. 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Magnuszew. 

57 XXVIII/174/2020 

z dnia 19 listopada 2020 r. 

zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. 

58 XXIX/175/2020 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

utworzenia Gminnego Żłobka w Magnuszewie 

oraz nadania mu statutu 

59 XXIX/176/2020 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2021 

60 XXIX/177/2020 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021 

61 XXIX/178/2020 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Magnuszew. 

62 XXIX/179/2020 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Magnuszew na lata 2020-2029 

63 XXIX/180/2020 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. 

64 XXIX/181/2020 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

 

 

zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości. 

65 XXX/182/2020 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

 

 

ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz 

maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w 

Gminnym  Żłobku „Maguś” w Magnuszewie 

66 XXX/183/2020 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy 

Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami działalności pożytku 

publicznego na rok 2021. 
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67 XXX/184/2020 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w 

Warszawie 

68 XXX/185/2020 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości 

69 XXX/186/2020 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Magnuszew na lata 2020 - 2029 

70 XXX/187/2020 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. 

71 XXX/188/202 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Magnuszew na lata 2021 - 2029 

72 XXX/189/2020  

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

Uchwała Budżetowa na rok 2021. 

 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy o samorządzie gminnym Wójt 

Gminy przy pomocy Urzędu wykonał uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2020 r., w sposób 

określony w powyższych uchwałach, w granicach prawa, zgodnie z właściwością 

i kompetencjami organu wykonawczego. 

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem wszystkie uchwały przekazywane były 

do organów nadzoru, jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Mazowiecki 

natomiast w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. W stosunku 

do uchwalonych przez Radę Gminy 72 uchwał – Wojewoda Mazowiecki Rozstrzygnięciem 

Nadzorczym nr. WNP-R.4131.11.2020.MN z dnia 06 lipca 2020 stwierdził nieważność jednej 

uchwały nr XXII/135/20 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Magnuszew na 2020 r. W uzasadnieniu Rozstrzygnięcia wskazano „Zgodnie z dominującym 

poglądem orzecznictwa w sprawie, uchwała podejmowana na podstawie art. 11 a Ustawy 

o ochronie zwierząt stanowi akt prawa miejscowego. Tak więc powinna podlegać publikacji 

we właściwym dzienniku urzędowym i wejść w życie z uwzględnieniem vacatio legis, 

określonym w art. 4 ustawy aż dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1461).” 
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Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały opublikowane 

zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akt prawa miejscowego 

zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Wszystkie podjęte uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane  

z zachowaniem określonych procedur i terminów oraz zgodnie z przepisami prawa. 

 

Wójt Gminy Magnuszew 

  W stosunkach publicznoprawnych Gminę Magnuszew reprezentuje Wójt Gminy. Do 

zadań Wójta należy w szczególności realizacja uchwał Rady Gminy i nadzorowanie bieżących 

spraw gminy. Wójt wykonuje zadania własne, zlecone oraz powierzone na podstawie 

porozumień.  

Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego z mocy prawa jest 

kierownikiem. 

Pracownicy Urzędu Gminy działają w imieniu Wójta Gminy Magnuszew na podstawie 

udzielonych upoważnień.  

Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Magnuszew na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 35 

osób.  

 

 

Stan zatrudnienia na koniec 2020 roku zmienił się w stosunku do poprzedniego roku 

o liczbę stanowisk urzędniczych (+2), stanowisk obsługi administracyjnej (-2). 

Działania na rzecz ograniczenia bezrobocia i łagodzenia jego skutków pozostają przede 

wszystkim w gestii Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. W działania te włączała się 

Gmina Magnuszew poprzez organizację robót publicznych i staży. 

Urząd Gminy w Magnuszewie w 2020 r. w ramach robót publicznych zatrudnił 6 osób,  

1 osoba odbywała staż, a prace społecznie - użyteczne wykonywało 3 osoby. 

Zatrudnienie Rok 2019 Rok 2020 

Urzędnicy 20 22 

Pracownicy obsługi administracyjnej 4 2 

Pracownicy obsługi technicznej 11 11 
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Nazwa 

instrumentu 

rynku pracy 

ROK 

Liczba skierowanych 

osób bezrobotnych w 
ramach 

umowy/umów 

Liczba osób zatrudnionych na 
czas określony po zakończeniu 

umowy 

Roboty 

publiczne 

2019 4 3 

2020 6 6 

Staże 
2019 3 1 

2020 1 1 

Prace 

społecznie 

- użyteczne 

2019 4 - 

2020 3 - 

 

W Urzędzie Gminy w Magnuszewie prowadzone jest Archiwum Zakładowe mieszczące 

się w pomieszczeniach siedziby Urzędu. Dokumentacja przechowywana w archiwum jest 

odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. 

Zbiór dokumentacji na dzień 31.12.2020 r. obejmował: 

dokumentację własną aktową : 

 kat. „A” – lata 1990-2019 – 10 m.b., 

 kat. „B” – lata 1990-2019 – 105 m.b., 

 kat. „B50” – lata 1990-2015 – 2,85 m.b., 

 kat. „BE50” – lata 1948-2016 – 2,60 m.b., 

 kat. „A” – lata 1990-2017 – 9,85 m.b., 

dokumentację własną techniczną B – lata 1990-1994 – 0,50 m.b., 

dokumentację odziedziczoną aktową: 

 kat ,,A” - lata 1973-1990 – 2,80 m.b., 

 kat ,,B” – lata 1973-1990 – 1,05 m.b., 

 kat. „B50” – lata 1977-1990 – 1,75 m.b., 

dokumentację odziedziczoną techniczną B – lata 1971-1990 – 3,00 m.b. 

 

Obsługę bankową Gminy Magnuszew oraz wszystkich jednostek organizacyjnych 

w roku 2020 zapewniał Bank Spółdzielczy Piaseczno – PS Bank. 

Ochronę Ubezpieczeniową Gminy w roku 2020 zapewniała firma PZU SA, zarówno  

w zakresie ubezpieczenia pojazdów, mienia gminy, jak i od następstw nieszczęśliwych 

wypadków członków ochotniczej straży pożarnej.  
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Dostawę oleju opałowego do Urzędu, szkół i innych gminnych obiektów w sezonie 

grzewczym 2020-2021 zapewnia firma TERM-OIL Sp. z o.o. Radom, wybrana w drodze 

przetargu nieograniczonego. 

Dostawę (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowanych 

z  budżetu Gminy Magnuszew w roku 2020 zapewniała firma Polskie Stacje Paliw Z.K. 

Transoil Sp. z o.o. Sp. K. wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych  w 2020 roku zapewniała firma PPUH ,,Radkom’’ Sp. z o.o. wybrana również 

w drodze przetargu nieograniczonego. 

Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych 

gminy oraz oświetlenia ulicznego zapewniała firma Energa Obrót S.A., wybrana w drodze 

przetargu nieograniczonego (przeprowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach). 

Zadania gminy poza Urzędem Gminy realizowane są przez jednostki organizacyjne, do 

których należą: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie, 

 Gminna Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Magnuszewie (instytucja kultury), 

 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Hetmana Jana Zamoyskiego 

w Magnuszewie, 

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chmielewie 

  Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino w Mniszewie, 

 Szkoła Podstawowa im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”  

w Przydworzycach, 

  Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie. 

Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonują zadania w imieniu wójta na podstawie 

udzielonych pełnomocnictw. 
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Ludność  
Gmina Magnuszew jest trzecią gminą w powiecie kozienickim, pod względem liczby 

mieszkańców. Stan liczbowy osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w latach 2017 – 

2020 przedstawia się, jak niżej: 

 

 

Jak z powyższej tabeli wynika, większą część populacji stanowią mężczyźni (odpowiednio 
więcej od kobiet o 120, 132, 103, 64). 
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rok 2017 – urodzenia 90 dzieci; w tym chłopcy – 44, dziewczynki – 46, 

           zgony – 97 osób w tym mężczyźni – 63, kobiety – 34, 

rok 2018 – urodzenia 58 dzieci w tym chłopcy – 36, dziewczynki 22, 

           zgony  -  56 osób w tym mężczyźni 27, kobiety – 29, 

rok 2019 - urodzenia 81 dzieci w tym chłopcy – 39, dziewczynki 42, 

          zgony  -  43 osób w tym mężczyźni 27, kobiety – 16, 

rok 2020 - urodzenia 66 dzieci w tym chłopcy – 33, dziewczynki 33, 

          zgony  -  86 osób w tym mężczyźni 51, kobiety – 35. 
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Na terenie gminy utrzymuje się tendencja zawierania ślubów konkordatowych. 

 

 

Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest przede wszystkim dowód osobisty. 

W latach 2017 - 2020  wydano dowody osobiste (nowe - po raz pierwszy, wymienione z uwagi 

na upływ ważności, zagubienie, uszkodzenie) w ilości jak niżej. 
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Rolnictwo 

Rolnictwo jest bardzo ważnym obszarem życia mieszkańców Gminy Magnuszew. 

Użytki rolne w gminie zajmują powierzchnię 9 494 ha. Gleby na obszarze gminy cechują się 

wysoką przydatnością do produkcji rolniczej. Przeważają gleby IV klasy i stanowią one ponad 

37% wszystkich użytków rolnych. Produkcja rolna oparta jest na uprawie warzyw i owoców. 

Olbrzymią rolę odgrywa w gminie sadownictwo. Ponad 7% powierzchni ogólnej (12,8% 

powierzchni użytków rolnych) - zajmują sady, co stawia gminę na pierwszym miejscu wśród 

gmin powiatu kozienickiego. Gmina Magnuszew charakteryzuje się też niewielką 

powierzchnią lasów i gruntów leśnych (16,1% przy średniej dla powiatu na poziome 30,1%). 

Natomiast odsetek użytków rolnych (56,9%), nie odbiega znacząco od średniej powiatowej, 

liczonej dla gmin wiejskich. 

 

Spis Rolny 2020 

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju przeprowadzony 

został Powszechny Spis Rolny 2020 według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Wyniki spisu 

rolnego są podstawowym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie 

rolnictwo. Z uwagi na to, że w bieżącym roku trwa Powszechny Spis Ludności, GUS nie 

opracował jeszcze dokładnych wyników spisu rolnego, zarówno w skali kraju, jak i gmin. 

Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., liczba gospodarstw 

rolnych ogółem w skali kraju wyniosła ok. 1,3 mln i zmniejszyła się o blisko 13%  

w porównaniu z danymi uzyskanymi w Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. 

W ciągu ostatnich 10 lat, powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach rolnych 

zmniejszyła się o ok. 200 tys. ha (o 1,5%) i wyniosła ok. 14 637 tys. ha.  

 Z uwagi na to , że Gmina Magnuszew jest typową gminą rolniczą, wyniki spisu w skali 

gminy są analogiczne w stosunku do wyników w skali kraju. 

 

Szkody i straty w gospodarstwach rolnych 

 

Szacowaniem szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę w uprawach rolnych zajmują 

się koła łowieckie. Urząd Gminy w Magnuszewie współpracuje z kołami mającymi obwody na 

terenie gminy, tj.: Knieja, Bażant i Cytadela. W sytuacji wystąpienia szkód wyrządzonych przez 

dziką zwierzynę, w roku 2020 rolnicy występowali z wnioskami o ich szacowanie bezpośrednio 

do kół łowieckich, zgodnie ze zmienionym prawodawstwem w tym zakresie. 

22 maja 2020 r. wystąpiły przymrozki wiosenne. Komisja powołana Zarządzeniem 
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Wojewody Mazowieckiego dokonywała szacowania szkód w gospodarstwach rolnych 

i działach specjalnych produkcji rolnej. Ogółem wpłynęło 349 wniosków o szacowanie strat. 

Po intensywnych opadach 18 czerwca 2021 r. 21 gospodarstw poniosło straty  

w uprawach rolnych. 

W dniu 26 czerwca 2021 r.  rzeka Wisła wystąpiła z brzegów, co spowodowało kolejne 

straty w uprawach rolnych. W związku z tym rolnicy złożyli 34 wnioski o szacowanie strat 

w uprawach rolnych spowodowanych powodzią. Tak więc komisja sporządziła 404 protokoły. 

Straty w produkcji rolnej poniżej 30% poniosło 114 gospodarstw, a w 290 gospodarstwach 

straty wyniosły powyżej 70%. 

 
 

 

Działalność Gospodarcza  

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

według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, 

które mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Magnuszew obejmowała 539 

pozycji, z czego status „aktywny” posiadały 283 podmioty, status „wykreślony” posiadało 210 

podmiotów, status „zawieszony” posiadało 36 podmiotów, a liczba podmiotów do prowadzenia 

działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 10 pozycji. Na dzień 31 grudnia 

2020 r. złożonych i przetworzonych wniosków w systemie CEIDG było 107, a rok wcześniej 

144. W 2020 roku działalność gospodarczą zarejestrowało 17 osób, a wyrejestrowało 6 osób. 

Dla porównania, w 2019 roku działalność gospodarczą zarejestrowało 31 osoby, 
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a wyrejestrowało 13. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede 

wszystkim małe i średnie zakłady rodzinne. 

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: 

 transport drogowy, 

 produkcja mebli i stolarstwo,  

 sprzedaż i naprawa pojazdów samochodowych,  

 roboty budowlane i wykończeniowe,  

 wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 

klimatyzacyjnych, elektrycznych,  

 pozostała sprzedaż prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,  

 sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów,  

 sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. 

Do największych zakładów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy 

Magnuszew należą: 

 ”Multi –Smak’’ Sp. z o.o. Mniszew (przetwórstwo owoców i warzyw), 

 ZPH ,,Witamina’’ Mniszew (przetwórstwo owoców i warzyw), 

 BCF Sp. z o.o. Magnuszew ( produkcja materiałów biurowych), 

 Z.K. TRANSOIL Polskie Stacje Paliw 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na terenie gminy Magnuszew zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych posiadało 17 punktów sprzedaży (sklepów spożywczo-

przemysłowych) i 3 punkty gastronomi. Ogólna liczba zezwoleń ważnych na koniec roku 2020 

wynosiła 57, w tym 20 zezwoleń na sprzedaż alkoholu poniżej 4.5%, 20 zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu od 4,5% do 18% i 17 zezwoleń na sprzedaż alkoholu powyżej 18%.  

W roku 2020 wydano 3 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych poniżej 

4,5%. 
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Oświata i Edukacja 

Gmina Magnuszew realizuje zadania oświatowe wynikające z prawa oświatowego  

i rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności przedszkola i szkół. 

Zapewnia także dostępność do edukacji dla uczniów niepełnosprawnych, finansując dowóz 

uczniów niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy. Zadania oświatowe w Gminie 

Magnuszew realizowane są na podstawie:  

- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela  

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

- ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz innych 

ustaw i przepisów wykonawczych.  

Struktura organizacyjna szkół i przedszkoli 

 W 2019 r. na terenie gminy Magnuszew funkcjonowało 5 placówek oświatowych tj.:  

1. Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino w Mniszewie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie: 
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3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chmielewie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” w Przydworzycach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Magnuszewie: 
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W roku szkolnym 2019/2020 dzieciom w liczbie 172 z terenu gminy Magnuszew 

w wieku 3-5 lat zapewniono miejsce w przedszkolu bądź oddziałach przedszkolnych 

utworzonych przy każdej ze szkół podstawowych, zaś w 6 oddziałach ,,0” obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego realizowało 81 przedszkolaków, w roku szkolnym 2020/2021 

do przedszkola bądź oddziałów przedszkolnych uczęszczało 181 dzieci w wieku 3-5 lat, zaś 

obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizowało 63 dzieci.  

W sieci szkół dla których Gmina Magnuszew jest organem prowadzącym w roku 

szkolnym 2019/2020 funkcjonowała także szkoła ponadpodstawowa tj. Liceum 

Ogólnokształcące wchodzące w skład ZSiPO w Magnuszewie. 

W roku szkolnym 2019/2020 w jednym oddziale liceum naukę pobierało 13 uczniów, 

zaś na rok szkolny 2020/2021 pomimo starań Dyrekcji i organu prowadzącego nie utworzono 

pierwszej klasy Liceum wskutek braku osób zainteresowanych kontynuacją nauki w szkole 

w Magnuszewie .  

W związku z małą ilością dzieci w poszczególnych rocznikach w szkołach 

podstawowych w Chmielewie, Przydworzycach i Mniszewie część zajęć zorganizowano 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w klasach łączonych.  

 

Tabela porównawcza liczebności uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 według danych na dzień 30 września danego 

roku. 

L.p. Wyszczególnienie Rok szkolny 
2017/2018 

Rok szkolny 
2018/2019 

Rok szkolny 

2019/2020 

Rok szkolny 

2020/2021 

Szkoła Podstawowa w Mniszewie 

1. Liczba uczniów 36 49 49 38 

Liczba oddziałów 6 8 8 8 

Szkoła Podstawowa w Rozniszewie 

2. Liczba uczniów 113 120 123 127 

Liczba oddziałów 8 9 9 9 

Szkoła Podstawowa w Chmielewie 

3. Liczba uczniów 31 30 25 39 

Liczba oddziałów 5 6 6 7 

Szkoła Podstawowa w Przydworzycach 

4. Liczba uczniów 43 51 55 56 
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Liczba oddziałów 6 7 7 7 

Szkoła Podstawowa w ZSiPO w Magnuszewie 

5. Liczba uczniów 299 344 347 342 

Liczba oddziałów 15 18 18 18 

Razem: 

Liczba uczniów: 522 594 599 602 

Liczba oddziałów: 40 48 48 49 

 

Tabela przedstawiająca liczebność uczniów w szkołach podstawowych 

w poszczególnych oddziałach według danych na dzień 30 września danego roku. 

Lp

. 
Wyszczególnienie I II III IV V VI VII VIII 

Razem  

uczniów  
w szkole 

2020 r. 

Razem  

uczniów 
w szkole 

2019 r. 

Razem  

uczniów 
w szkole 

2018 r. 

Razem  

uczniów 
w szkole 

2017 r. 

1. SP Chmielew 13 4 2 3 0 5 6 6 39 25 30 31 

2. SP Mniszew 3 4 4 7 1 9 7 3 38 49 49 36 

3. 
SP 

Przydworzyce 
6 9 8 10 0 6 11 6 56 55 51 43 

4. SP Rozniszew 16 18 10 12 8 28 20 15 127 123 120 113 

5. 
ZSiPO 

Magnuszew 
48 38 51 43 39 31 56 36 342 347 344 299 

Razem uczniowie 
danej klasy : 

86 73 75 75 48 79 100 66 602 599 594 522 

 

Kadra pedagogiczna  

Nauczyciele są jednym z najważniejszych zasobów szkoły. To od ich postawy, 

zaangażowania i stałego doskonalenia własnych umiejętności zależy czego i jak uczą się 

uczniowie, jakie podejmują decyzje w sprawie dalszego kształcenia na kolejnym etapie 

edukacji. Status zawodowy nauczycieli i ich poziom wykształcenia mają też znaczący wpływ 

na wielkość środków finansowych w budżecie oświatowym. Dla zabezpieczenia 

odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2019 zgodnie z wymogami prawa i potrzebami 

poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W ramach posiadanych 

środków na doskonalenie zawodowe dyrektorzy placówek mieli możliwość dofinansowania 

nauczycielom kosztów kształcenia pobieranych przez uczelnie wyższe, kursów doskonalących 

warsztat pracy nauczyciela, szkoleń Rad Pedagogicznych, zakupu materiałów szkoleniowych 

czy zwrot kosztów podróży służbowych w celach szkoleniowych.  Realizacja zadań w zakresie 
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doskonalenia zawodowego nauczycieli była realizowana zgodnie z potrzebami szkół 

zgłoszonymi przez dyrektorów. W roku 2020 na doskonalenie zawodowe nauczycieli  

w szkołach wydatkowano kwotę w wysokości 25 078,34 zł. Dobór kadry pedagogicznej to 

przede wszystkim rola 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 (ramowe plany nauczania) 

przez Ministra Edukacji Narodowej liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów 

i poziomów nauczania.  

Tabela obrazująca zatrudnienie kadry pedagogicznej w odniesieniu do liczby uczniów   

w poszczególnych szkołach w latach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 

według danych na 30 września danego roku  

 
Rok szkolny 
2017/2018 

Rok szkolny 
2018/2019 

Rok szkolny 
2019/2020 

Rok szkolny 
2020/2021 

Nazwa 
placówki 

Liczba 
uczęszcza-

jących* 

Liczba 
zatrudnio-

nych  
nauczycieli 

Liczba 
uczęszcza-

jących* 

Liczba 
zatrudnio-

nych  
nauczycieli 

Liczba 
uczęszcza-

jących* 

Liczba 
zatrudnio-

nych  
nauczycieli 

Liczba 
uczęszcza-

jących* 

Liczba 
zatrudnio-

nych  
nauczycieli 

ZSiPO  
w 

Magnuszewie 

613 51 587 47 523 45 473 44 

SP w 
Chmielewie 

63 15 68 15 67 15 71 15 

SP  
w 

Rozniszewie 

150 20 164 20 162 20 166 21 

SP  
w 

Przydworzyc
ach 

73 15 76 18 82 19 80 22 

SP w 
Mniszewie 

95 17 83 15 59 16 56 18 

Razem: 994 118 978 115 893 115 846 120 

 

*liczba uczęszczających do placówki tj. dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych, szkołach 

podstawowych, gimnazjach, liceum oraz szkoła policealna  
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Tabela przedstawiająca zatrudnienie nauczycieli w poszczególnych placówkach 

w etatach według stopnia awansu zawodowego na dzień 30 września 2020 r.  

Nazwa placówki Nauczyciel 
dyplomowany 

Nauczyciel 
mianowany 

Nauczyciel 
kontraktowy 

Nauczyciel 
stażysta 

Razem 

ZSiPO w Magnuszewie 35 2 6,21 0 43,21 

SP w Chmielewie 1,39 4,11 5,66 0 11,16 

SP w Rozniszewie 11,01 2,89 2 0,33 16,23 

SP w Przydworzycach 5,59 3,16 3,93 2,21 14,89 

SP w Mniszewie 4,94 4,44 5,13 0 14,51 

Razem 57,93 16,6 22,93 2,54 100 

 

W roku 2020 (czerwiec-sierpień) przeprowadzono:  3 postępowania na stopień awansu 

zawodowego nauczyciela kontraktowego oraz 1 postępowanie na stopień awansu zawodowego 

nauczyciela dyplomowanego. W grudniu 2020 r. do tutejszego Urzędu wpłynął 1 wniosek 

o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela 

mianowanego - egzamin przeprowadzono w roku 2021 r.   

We wrześniu 2020 r jeden nauczyciel rozpoczął staż na stopień nauczyciela 

kontraktowego, dlatego zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły i obowiązującymi przepisami 

w tym zakresie wypłacono jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1 000 zł. W styczniu 

2021 r. dokonano analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu 

do średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W wyniku 

dokonanej analizy nauczyciele pracujący w szkołach na terenie gminy Magnuszew osiągnęli 

wynagrodzenie o którym mowa w przepisach ustawy Karta Nauczyciela i  w związku 

z powyższym jednorazowy dodatek wyrównawczy nie był wypłacany.  

  
Baza dydaktyczna  

Rozbudowa szkoły w Rozniszewie 

Mając na uwadze rozwój najmłodszych 

pokoleń Gmina Magnuszew dzięki pozyskanym 

funduszom z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w wysokości 450 425,17 zł w roku 2020 

rozbudowano budynek Publicznej Szkoły 

Podstawkowej w Rozniszewie. Całość kosztów 

inwestycji to kwota 1 023 572,63 zł. Nowe skrzydło 
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powstało po stronie wschodniej istniejącego budynku szkoły. Posiada osobne wejście wraz 

z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Na dwóch kondygnacjach, znajdują się przestronne  

pracownie lekcyjne. Dobudowana powierzchnia poprawi warunki nauki dzieciom uczącym się 

w tej placówce. 

Plac zabaw przy szkole w Rozniszewie 

Ze środków z funduszu 

sołeckiego wsi Anielin, Boguszków, 

Rozniszew, Kolonia Rozniszew, 

Zagroby w kwocie 38 615,85 zł 

zakupiono i zamontowano urządzenia 

na placu zabaw przy szkole 

w Rozniszewie. 

Infrastruktura szkolna, w tym 

budynki szkolne z wyposażeniem oraz 

obiekty sportowe stanowią majątek 

gminy służący potrzebom uczniów i nauczycieli. Szkoły mają swoje siedziby w budynkach, 

które budowane były w różnych okresach i w ciągu roku wymagają prac remontowych bądź 

konserwacyjnych. W związku z powyższym corocznie w planach finansowych szkół 

zabezpieczane są środki finansowe na ten cel.  Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzane 

przez dyrektorów jednostek oświatowych spełniają wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki 

i pracy. Obecnie wszystkie szkoły na terenie gminy są docieplone, ich wygląd jest estetyczny, 

a bezpośrednie otoczenie uporządkowane.                                

Wszystkie szkoły posiadają pracownie komputerowe z dostępem do sieci Internet, sale 

gimnastyczne i boiska sportowe do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. W dwóch 

szkołach na terenie gminy tj.  ZSiPO w Magnuszewie i SP w Rozniszewie  funkcjonują gabinety 

profilaktyki zdrowotnej. 

Przy ZSiPO w Magnuszewie działa stołówka szkolna. Bezpośrednio przy każdej ze 

szkół zlokalizowano siłownie zewnętrzne.  

Gmina Magnuszew jako organ prowadzący dla wszystkich placówek oświatowych na 

jej terenie wypełniając dyspozycje wynikające z art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo 

oświatowe zapewnia warunki działania szkoły w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, 

wychowania i opieki w szczególności poprzez wykonywanie remontów i zadań inwestycyjnych 

w tym zakresie. W 2020 r. w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Magnuszew dokonano niezbędnych prac remontowych i zakupów, w tym m.in.: 
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SP Przydworzyce 

1) Naprawa instalacji elektrycznej (wymiana lamp i bezpieczników) 

 koszt usługi  wraz z materiałami  1 353,00 zł; 

2) Wycinka drzew na terenie szkoły  

 koszt usługi  2 398,50 zł; 

3) Remont I piętra budynku szkoły i naprawa komina  

 koszt usługi  wraz z materiałami 24 990,00 zł   ; 

4) Wymiana orynnowania na budynku szkoły 

 koszt usługi wraz z materiałami 16 960,00 zł; 

5) Malowanie ścian w dwóch sal lekcyjnych i naprawa lamperii 

 koszt usługi wraz z materiałami 7 930,00 zł; 

6) Wymiana lamp oświetleniowych na korytarzu 

 koszt usługi wraz z materiałami 1 200,00 zł; 

7) Wymiana drzwi w budynku szkoły (drzwi wejściowe do budynku szkoły, drzwi 

wejściowe zewnętrzne do Sali gimnastycznej, drzwi wejściowe do wewnętrzne do Sali 

gimnastycznej) 

 koszt drzwi i usługi wymiany 15 700,00 zł; 

8) Zakup rolety do sali lekcyjnej 

 koszt z usługą montażu  520,01 zł ; 

9) Zakup licencji do dziennika elektronicznego- 1 944,00 zł. 

 

SP Mniszew 

1) Malowanie korytarza, łazienek, sali lekcyjnej 

 koszt usługi wraz z materiałami 7 103,25 zł; 

2) Wymiana lamp oświetleniowych w 3 salach lekcyjnych, kuchni, gabinecie dyrektora, 

na korytarzu oraz lamp zewnętrznych na budynku szkoły 

 koszt usługi wraz z materiałami 8 411,97 zł; 

3) Naprawa ogrodzenia terenu szkoły  

 koszt materiałów 15 014,04 zł. Naprawa wykonana przez pracowników 

Urzędu Gminy; 

4) Zakup licencji do dziennika elektronicznego 1 208,00 zł . 
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SP Rozniszew 

1. Remont schowka sportowego  

 koszt materiałów i usługi- 4 920,00 zł; 

2. Malowanie sali lekcyjnej i biblioteki szkolnej 

 koszt usługi wraz z materiałami 4 800,00 zł; 

3. Konserwacja i naprawa oświetlenia w budynku szkoły 

 koszt usługi wraz z materiałami  3 234,90 zł; 

4. Zakup i montaż piłkochwytu na boisku szkolnym 

 koszt piłkochwytu i usługi montażu 9 000,00 zł; 

5. Montaż okien przeciwpożarowych w nowo dobudowanej części szkoły 

 koszt usługi wraz z materiałami 5 412,00 zł; 

6. Ułożenie kostki brukowej przy nowo wybudowanej części budynku 

 koszt usługi wraz z materiałami 6 588,00 zł; 

7. Modernizacja monitoringu przy nowo wybudowanej części szkoły 

 koszt usługi wraz z materiałami 2 933,67 zł; 

8. Zakup wyposażenia hydraulicznego do nowo dobudowanej części budynku (armatura 

łazienkowa) 

 koszt materiałów i usługi montażu  8 000,00 zł; 

9. Zakup mebli do sal w nowo dobudowanej części budynku 

 koszt 15 498,20 zł; 

10. Zakup żaluzji do sal lekcyjnych w nowo dobudowanej części szkoły 

 koszt z usługą montażu 5 999,77 zł. 
 

SP Chmielew  

1. Malowanie korytarza w łączniku budynku wraz z naprawą lamperii  

 koszt usługi wraz z materiałami 6 033,00 zł; 

2. Wymiana opraw oświetleniowych w dwóch salach lekcyjnych, naprawa oświetlenia 

awaryjnego i wymiana żarówek na ledowe w lampach na zewnątrz budynku  

 koszt usługi wraz z materiałami 6 071,28 zł; 

3. Modernizacja monitoringu- dodatkowa kamera przy budynku sali gimnastycznej 

 koszt usługi wraz z materiałami 1 683,93 zł; 

4. Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do oddziału przedszkolnego 

 koszt drzwi i usługi wymiany 7 000,00 zł; 
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5. Zakup rolet do 5 sal lekcyjnych 

 koszt z usługą montażu 4 910,00 zł; 

6. Zakup mebli do 2 sal lekcyjnych  

 koszt 6 361,46 zł; 

7. Zakup licencji do dziennika elektronicznego- 1 119,00 zł. 
 

ZSiPO Magnuszew 

1) Zakup i montaż wentylatorów dachowych na budynku sali gimnastycznej:  

 koszt z usługą 1 760,00 zł; 

2) Montaż i wymiana drzwi wewnętrznych do biblioteki szkolnej 

 koszt z usługą wymiany 2 000,00 zł; 

3) Remont podłogi w sali lekcyjnej 

 koszt 5 912,00 zł; 

4) Czyszczenie orynnowania 

 koszt usługi 2 164,80 zł; 

5) Rozbudowa systemu monitoringu 

 koszt usługi wraz z materiałami 1 451,40 zł; 

6) Zakup i wymiana opraw i świetlówek na korytarzu i w salach lekcyjnych 

 koszt materiałów 4 215,32 zł; 

7) Zakup mebli do trzech sal lekcyjnych 

 koszt 11 227,28 zł; 

8) Zakup materiałów do wykonania furtki i bramy wjazdowej na teren szkoły 

 koszt 2 218,64 zł; 

9) Zakup rolet do pracowni informatycznej 

 koszt z usługą montażu  2 750,00 zł; 

10) Czyszczenie rynien na budynku szkoły 

 koszt 2 164,80 zł; 

11) Zakup podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku szkoły  

 koszt 3 210,30 zł; 

12) Zakup materiałów niezbędnych do poprawy stanu kostki brukowej na terenie szkoły 

 koszt  6 092,68 zł; 

13) Prace naprawcze w łazience dla sportowców oraz malowanie korytarza i sal 

lekcyjnych  



                Raport o stanie Gminy Magnuszew 

33 

 koszt zakupu materiałów 7 598,93 zł. 

Wszystkie szkoły na terenie gminy są wyposażone w pomoce dydaktyczne, a uczniowie 

w czasie zajęć wykorzystują pracownie komputerowe, tablice multimedialne, jak również 

sprzęt audiowizualny. 

W trosce o poprawę warunków nauczania gmina Magnuszew corocznie wnioskuje 

o dofinansowanie do wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych w ramach 

podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.  

W roku 2020 w ramach otrzymanego wsparcia doposażono pracownie przedmiotowe  

w Szkole Podstawowej w Chmielewie. Dzięki pozyskanym środkom w kwocie 19 997,00 zł 

zakupiono pomoce dydaktyczne, które zaspokoją potrzeby edukacyjne uczniów i pozwolą na 

przeprowadzanie licznych doświadczeń, zgodnych z podstawą programową, tworzenie 

ciekawych i praktycznych zajęć biologii, chemii, fizyki i geografii.     

 

W ramach współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. w Szkole 

Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie zrealizowano projekt pn.: ,,Moc 

inspir@acji w zdalnej edukacji. Kre@atywna szkoła w Rozniszewie”. Dzięki otrzymanemu 

grantowi w wysokości 20 000,00 zł oraz środkom własnym gminy w kwocie 4 600,00 zł 

zakupiono 7 komputerów przenośnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz urządzenie 

wielofunkcyjne. Sprzęt trafił do szkoły tuż przed końcem roku, a po powrocie do zajęć 

stacjonarnych poprawił komfort i jakość nauczania w szkolnej pracowni językowej.  

W 2020 r. również biblioteka w Szkole Podstawowej w Mniszewie wzbogaciła się 

o nowe pozycje w szczególności lektury i nowości wydawnicze. Było to możliwe dzięki 

pozyskanym przez gminę Magnuszew środkom finansowym z rządowego projektu pn. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, którego celem jest wspieranie  

i rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa. W ramach programu 

zrealizowano szereg działań promujących czytelnictwo m.in. warsztaty biblioteczne podczas 

których uczniowie poznali zasady funkcjonowania biblioteki i korzystania z księgozbioru, 

wystawy plastyczne, konkursy czytelniczo-teatralne organizowane w oparciu 

o najpopularniejsze dzieła literatury polskiej, projekty edukacyjne z wykorzystaniem 

księgozbioru biblioteki szkolnej. Szkoła aktywnie wykorzystała udział w realizacji 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
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Program otworzył możliwości do nowych, ciekawych działań w bibliotece i w szkole.  

W sumie zakupiono 172 egz. książek. Koszt całości zadania to 3 100 zł, z czego pozyskana 

dotacja to 2 480,00 zł, zaś kwota 620,00 zł to środki własne gminy.  

W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” 2020 gmina Magnuszew otrzymała 

także dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Jana 

Hetmana Zamoyskiego w Magnuszewie. W ramach realizacji zadania zakupiono 

3 interaktywne monitory dotykowe 75”. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych 

w ramach Programu pozwoli systematycznie podnosić kompetencje uczniów. Wpłynie na 

szerokie wykorzystywanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych i doprowadzi do 

upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych 

przedmiotów, a tym samym będzie wspomagać proces kształcenia uczniów oraz podniesie 

poziom zajęć w szkole.  Wartość całkowita zadania wyniosła 17 500,00 zł:  kwota 

dofinansowania to 14 000,00 zł, zaś kwota środków własnych stanowiła 20% całości zadania 

tj. kwotę 3 500,00 zł. 

Pomimo pandemii i ograniczeń w stacjonarnym funkcjonowaniu szkół we wrześniu 

2020 r. we wszystkich szkołach na terenie gminy Magnuszew rozpoczęła się realizacja projektu 

pn. ,,Umiem, mogę i chcę więcej- podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest 

podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów oraz  kompetencji 

zawodowych nauczycieli jak również poprawa warunków do wykonywania przez szkoły zadań 

na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 

pracy, właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych oraz indywidualnego podejścia do 

ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Wsparciem 

objęto uczniów i nauczycieli ze wszystkich szkół na terenie gminy Magnuszew. W ramach 

rekrutacji uczestników projektu wyłoniono grupę uczniów, którzy od października 2020 r. 

aktywnie korzystali z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających.  

W związku z ograniczeniami w stacjonarnym funkcjonowaniu szkół od listopada 2020 r. 

zajęcia dla uczniów odbywały się z wykorzystaniem technik nauczania na odległość.  

Poza powyższym w ramach projektu szkolne pracownie przedmiotowe zostaną 

wyposażone w pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki, 

narzędzia TIK oraz sprzęt specjalistyczny na potrzeby indywidualizacji nauczania. 

W placówkach powstaną zaplecza do nauczania metodą eksperymentu, a dzięki doposażeniu 

pracowni zwiększy się wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych 
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w konsekwencji będzie miało wpływ na rozwój poznawczy i społeczny uczniów. Przetarg na 

zakup i dostawę wyposażenia do szkolnych pracowni został ogłoszony w grudniu 2020 r. 

Wartość całego projektu to 1 527 814,80 zł, w tym dofinansowanie z UE - 1 222 251,84 zł,  

a jego realizacja zaplanowana została do dnia 28 lutego 2022 r. 

 

W 2020 r. Gmina Magnuszew w partnerstwie z Samorządem Województwa 

Mazowieckiego przystąpiła do realizacji  projektu 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 przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do 

nauki zdalnej. W ramach projektu Zespół Szkół i Placówek Oświatowych  

w Magnuszewie otrzymał pakiet sprzętu w postaci: 8 zestawów komputerowych, 13 laptopów, 

12 tabletów, 13 drukarek laserowych, 1 urządzenia wielofunkcyjnego, 1 projektora 

multimedialnego, 1 monitora interaktywnego oraz oprogramowania wspierające naukę zdalną. 

Ponadto wsparciem objęto 4 nauczycieli i 10 uczniów, którzy  wzięli udział w szkoleniach 

w zakresie nauczania zdalnego. Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu będą 

cennym narzędziem aktywizującym uczniów do uczestnictwa w zajęciach, a promowanie 

szerokiego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i współpracy między 

nauczycielami w tym zakresie przyczyni się do poprawy jakości kształcenia. 

Wartość sprzętu przekazanego do ZSiPO w Magnuszewie to 127 840,71 zł. 
 

Nauczanie zdalne  

W związku z pandemią COVID-19 od dnia 12 marca 2020 r. na mocy decyzji władz 

państwowych czasowo ograniczono funkcjonowanie jednostek systemu oświaty.  

W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne  

nie prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Od dnia 25 marca 2020 r. wprowadzony 

został obowiązek prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik szkolenia na odległość, 

który trwał już do końca roku szkolnego 2019/2020. Ponownie obowiązek zdalnego nauczania 

dla najstarszych uczniów został wprowadzony od 24 października 2020 r. , a w kolejnych 

miesiącach dla uczniów klas I - III.   

Na czas zawieszenia zajęć szkolnych i czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół  

i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  
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COVID- 19 realizacja podstawy programowej we wszystkich placówkach w kraju realizowana 

była w systemie kształcenia na odległość. Przepisy MEN określiły bowiem  zasady 

prowadzenia nauczania na odległość, które dają możliwość oceniania i klasyfikowania 

uczniów. O organizacji pracy kształcenia na odległość decydował dyrektor szkoły 

w porozumieniu z nauczycielami, uwzględniając m.in. równomierne obciążenie uczniów 

w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości 

psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia oraz 

ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. W szkołach na terenie gminy Magnuszew  

w nauczaniu on-line nauczyciele wykorzystywali wszelkie platformy i narzędzia dedykowane 

takiemu typowi edukacji jak np. e.podręczniki.pl, aplikacje systemu Microsoft, dzienniki 

elektroniczne (w SP w Rozniszewie oraz w ZSIPO w Magnuszewie- wdrożone od września 

2019 r, zaś w pozostałych placówkach od września 2020 r.), komunikatory na portalach 

społecznościowych. W ramach dwóch konkursów grantowych ,,Zdalna Szkoła” oraz ,,Zdalna 

szkoła plus” finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do wszystkich 

szkół na terenie gminy Magnuszew zakupiono sprzęt komputerowy - 55 laptopów wraz 

z oprogramowaniem oraz 2 tablety, które na czas prowadzenia nauczania na odległość, za 

pośrednictwem dyrektorów szkół zostały użyczone najbardziej potrzebującym uczniom 

i nauczycielom. Wartość zakupionego sprzętu  to 134 974,98 zł. Celem projektów było 

wsparcie realizacji podstawy programowej w formie nauki zdalnej przez zapewnienie dostępu 

do sprzętu uczniom najbardziej go potrzebującym, w szczególności z rodzin wielodzietnych 

oraz nauczycieli. Zakupiony sprzęt wzbogacił zasoby edukacyjne placówek. W roku szkolnym 

2020/2021 w czasie stacjonarnego funkcjonowania placówek był wykorzystywany podczas 

zajęć stacjonarnych, zaś w czasie ponownego ograniczenia stacjonarnego funkcjonowania 

placówek od  24 października 2020 r. został udostępniony uczniom do wykorzystywania 

w czasie nauczania on-line.  

Pomimo trudności spowodowanych ograniczeniem w stacjonarnym funkcjonowaniu 

placówek oświatowych oraz nauczaniem zdalnym szkoły aktywnie brały udział 

w ogólnopolskich projektach i akcjach edukacyjnych takich jak: Akcja Sprzątania Świata, 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, 

Międzynarodowy Dzień Ziemi, Góra Grosza. W szkołach organizowano również 

wewnątrzszkolne konkursy literackie, plastyczne, sportowe m.in.: Ukryte dziedzictwo. Co 

kryje Polska ziemia?; Moja miejscowość, mój kraj za sto lat; Zostań rekordzistą w ‘robieniu’ 

kroków; Mikołajkowy Konkurs Recytatorski. Cieszy także fakt, iż troje uczniów klas siódmych 

Szkoły Podstawowej w Magnuszewie zostało stypendystami ,,Mazowieckiego programu 
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stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” . 

Ponad powyższe w Powiatowych Eliminacjach do trzech konkursów recytatorskich: XXXVII 

Małego Konkursu Recytatorskiego, które odbyły się w Dworku na Długiej w Warce w marcu 

2020 r. jeden wychowanek oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rozniszewie 

zakwalifikował się do dalszego etapu, zaś czworo uczniów i wychowanków tej szkoły 

otrzymało wyróżnienie.  

W związku podjętymi w latach minionych działaniami szkół zmierzającymi do 

uruchomienia w placówkach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) w 2020 r. we wszystkich 

szkołach prowadzono prace montażowe na sieciach internetowych.  OSE to program publicznej 

sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego 

internetu zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem 

Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.  

Uruchomienie internetu szerokopasmowego dostępnego w ramach OSE planowane jest 

na drugą połowę roku 2020. 

  

Dowóz uczniów  
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest 

zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz 

dzieci 5 i 6-letnich uczęszczających do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych bądź zwrot 

kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej. Obowiązkiem Gminy jest 

również zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum, a uczniom niepełnosprawnością 

ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym- także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej. Gmina Magnuszew zapewnia 

dowóz dzieciom niepełnosprawnym do Specjalnego Ośrodka  Szkolno –Wychowawczego 

w Opactwie, jak również ponosi wydatki związane z refundacją kosztów dowozu 2 dzieci 

niepełnosprawnych do szkoły podstawowej w Warszawie. Transport dzieci i uczniów na terenie 

gminy Magnuszew w 2020r. zapewniały zarówno firmy zewnętrzne wyłonione w drodze 

przetargu nieograniczonego ( w roku szkolnym 2019/2020- SANIMAX Transport s.c , w roku 

szkolnym 2020/2021- PKS Kielce Sp. z o.o ), jak również zorganizowany został przy pomocy 

środków transportowych będących własnością Gminy Magnuszew tj. 1 busem  i 2 autobusami.  

Do szkół w Mniszewie, Chmielewie oraz Rozniszewie  uczniowie dowożeni są  

1 autobusem i 1 busem będącym własnością gminy, zaś do szkoły w Przydworzycach 

1 autobusem firmy zewnętrznej. 

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1851_u.htm
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Dowóz uczniów do ZSiPO zapewnia 1 autobus będący własnością gminy oraz 

3 autobusy firmy zewnętrznej. 
 

Koszty związane z dowozem uczniów do szkół  przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

Liczba                          
dzieci dowożonych  
do szkół na terenie 
gminy 

616 574 542 491 

Całkowity koszt 
dowozu uczniów do 
szkół w zł 

598 313,00 634 471,00 672 278,00 472 656,00 

W tym koszt 
realizacji dowozów 
przez firmę 
zewnętrzną 

 

236 673,00 251 680,00 269 457,00 130 767,54 

 

Na całkowity koszt dowozów uczniów składają się zarówno wydatki związane 

z utrzymaniem gminnych autobusów tj. koszty wynagrodzeń kierowców i opiekunów dzieci, 

naprawy i badania okresowe pojazdów, zakup paliwa, jak również koszt usługi zakupionej 

u zewnętrznych przewoźników (bilety miesięczne) Niższe wydatkowanie środków 

przeznaczonych na dowóz dzieci i uczniów do szkół w 2020 r.  wynika z obowiązującego stanu 

pandemii COVID-19 i związanym z tym ograniczeniem w stacjonarnym funkcjonowaniu 

placówek oświatowych przez co gmina w poszczególnych okresach nie ponosiła lub 

zmniejszyła poniesione koszty z powyższych tytułów.  

 

Pomoc materialna dla uczniów 

Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty. Może mieć ona charakter socjalny bądź motywacyjny. 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendium szkolne i zasiłek 

szkolny.  

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 

zamieszkałym na terenie Gminy Magnuszew określa uchwała Rady Gminy Magnuszew 

Nr IV/157/05 z dnia 17 marca 2005 r. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący 

się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,  

w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-06-2020&qplikid=1#P1A6
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długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 

zdarzenie losowe. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy w postaci 

stypendium szkolnego w 2019 r. wynosiło 528 zł netto na członka rodziny. Z tej formy wsparcia 

korzystali uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Zasiłek szkolny zaś 

może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 

z powodu zdarzenia losowego. W roku 2020 przyznano jeden zasiłek szkolny- wypłacona 

kwota z tego tytułu wyniosła 500,00  zł. 

 

Tabela przedstawiająca udzieloną pomoc materialną w formie stypendium w latach 

2017-2020 

 

W budżetach szkół corocznie zabezpieczone zostają środki na stypendia o charakterze 

motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz za osiągnięcia 

sportowe.  

W roku 2017 wysokość przyznanych i wypłaconych stypendiów dla uczniów wyniosła 

22 930,00 zł, w roku 2018 - 23 068,00 zł, w roku 2019 - 19 980,00 zł, zaś w roku 2020 r. 

wypłacono 110 stypendiów w kwocie 14 978,00 zł. Były to stypendia przyznawane zgodnie 

z art. 90g ustawy.o.systemie.oświaty.  

 

Pomoc dla pracodawców  
Zgodnie z art. 122 ust. 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  wójt gmin 

przyznaje dofinansowanie  w formie zwrotu kosztów kształcenia młodocianych uczniów, 

którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

Liczba uczniów 353 211 203 153 

Środki otrzymane w ramach 

dotacji [zł] 
166 847,70 158 322,00 186 424,00 116 872,94 

Środki własne [zł] 41 711,93 27 476,43 46 606,03 12 985,88 

Kwota wypłaconych  

stypendiów [zł] 
208 559,63 185 798,43 233 030,03 129 858,82 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-06-2020&qplikid=1#P1A6
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potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Pracodawcom, którzy zawarli 

z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje 

dofinansowanie w wysokości: 

- w przypadku nauki zawodu – do 8 081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 

miesięcy  (w okresie krótszym kwota wypłacana jest proporcjonalnie), 

- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254,00 zł za każdy 

pełny miesiąc kształcenia. 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 

3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami 

ustawowymi i stanowi pomoc de minimis. 

 

Tabela obrazująca wysokość pomocy udzielonej pracodawcom w związku 

z kształceniem młodocianych uczniów 

 

Środki na realizację zadania pochodziły w całości z Funduszu Pracy i zostały 

przekazane na  wyodrębniony rachunek bankowy gminy za pośrednictwem Wojewody 

Mazowieckiego na mocy zawartych umów  w sprawie wysokości i trybu przekazywania gminie 

środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników  

w 2019 r. oraz ich rozliczania.  

 

Finansowanie oświaty 

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy 

Magnuszew stanowiły w 2020 r. jeden z największych udziałów w wykonaniu wydatków 

ogółem w budżecie gminy. Gmina Magnuszew podobnie jak i inne gminy w Polsce otrzymuje 

na ten cel subwencję z budżetu państwa oraz dotacje , które jednak nie zaspakajają  

w całości potrzeb finansowych.                       

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

Liczba złożonych 
wniosków 

8 10 8 10 

Kwota dofinansowania                
w zł 56 968,00 64 652,00 58 811,72 67 168,52 

Razem kwota : 56 968,00 64 652,00 58 811,72 67 168,52 
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Subwencja oświatowa łącznie z rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej 

przekazana gminie Magnuszew wyniosła w latach:  

- 2017 rok: 6 758 155,00 zł; 

- 2018 rok: 6 697 707,00 zł; 

- 2019 rok: 7 107 247,00 zł; 

- 2020 rok: 7 072 057,00 zł. 
 

Dotacja na realizacje zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przekazana Gminie 

Magnuszew wyniosła w latach:  

- 2017 rok: 250 206,00 zł; 

- 2018 rok: 238 380,00 zł; 

- 2019 rok: 242 256,00 zł; 

- 2020 rok: 232 402,00 zł. 
 

Pozostałe dochody w 2020 r. stanowiły:  

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 17 839,00 zł; 

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych: 

121 610,75 zł; 

- wpływy z opłat za obiady: 65 502,00 zł; 

- wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego za uczęszczanie dzieci zamieszkałych 

poza gminą Magnuszew do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na jej terenie:  

15 171,50 zł; 

- dotacja z programu ,,Aktywna tablica”:  14 000,00 zł; 

- dotacja w ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”: 2 460,00 zł; 

- dotacja na  wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe: 70 129,82 zł; 

- grant w ramach programów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus: 134 974,98 zł; 

- grant z Polskich Sieci Energetycznych w ramach programu WzMOCnij Swoje Otoczenie: 

20 000,00 zł. 

Ponadto w związku z realizacją zadania wieloletniego zaplanowanego na lata 2020-

2022 tj. projektu pn. ,,Umiem, mogę i chcę więcej - podniesienie jakości nauczania 

w gminie Magnuszew” współfinansowanego z przez Unię Europejską w roku 2019 otrzymano 

zaliczkę w kwocie 1 048 446,80 zł, z której pokryto wydatki poniesione z tego tytułu w roku 

2020.   
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Środki finansowe otrzymywane z budżetu państwa na finansowanie zadań oświatowych 

nie są wystarczające na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek 

oświatowych, dlatego różnica wydatków w stosunku do otrzymanych środków jest pokrywana 

ze środków własnych gminy.  
 

Koszty funkcjonowania szkół w latach 2017 - 2020  

Nazwa placówki 

Wydatki 
ogółem w zł  

w roku 
budżetowym 

2017 

Wydatki 
ogółem w zł  

w roku 
budżetowym 

2018 

Wydatki 
ogółem w zł  

w roku 
budżetowym 

2019 

Wydatki 
ogółem w zł  

w roku 
budżetowym 

2020 

ZSiPO Magnuszew 4 805 105,00 5 119 741 ,00 5 313 266,00 5 339 273,14 

SP w Mniszewie 850 507,00 1 163 893,00 1 154 502,00 1 226 667,76 

SP w Chmielewie 968 524,00 1 007 511,00 1 120 610,00 1 114 262,03 

SP w Rozniszewie 1 241 820,00 1 425 869,00 1 652 964,00 1 794 736,28 

SP w Przydworzycach 895 994,00 1 001 491,00 1 208 517,00 1 342 357,78 

Razem: 8 761 950,00 9 747 760,00 10 449 859,00 10 817 296,99 

 

Pozostałe wydatki poniesione w roku 2017 w dziale 801 Oświata i Wychowanie  

• dowóz uczniów do szkół: 598 313,00 zł; 

• opłata za przedszkole dzieci zamieszkałych na terenie gminy Magnuszew 

a uczęszczających do przedszkola w innej gminie: 107 632,00 zł. 

Razem: 705 945,00 zł. 

Pozostałe wydatki poniesione w roku 2018 w dziale 801 Oświata i Wychowanie  

 wydatki na inwestycje oświatowe: 119 310,00 zł; 

 dowóz uczniów do szkół: 634 471,00 zł; 

 opłata za przedszkole dzieci zamieszkałych na terenie gminy Magnuszew, 

a uczęszczających do przedszkola w innej gminie: 94 500,00 zł. 

Razem: 848 281,00 zł. 

Pozostałe wydatki poniesione w roku 2019 w dziale 801 Oświata i Wychowanie  

• dowóz uczniów do szkół: 672 278,00 zł; 

• opłata za przedszkole dzieci zamieszkałych na terenie gminy Magnuszewa 



                Raport o stanie Gminy Magnuszew 

43 

uczęszczających do przedszkola w innej gminie: 103 367,00 zł; 

• ubezpieczenie budynków szkół: 3 193,00 zł; 

• renowacja podłogi w hali sportowej przy ZSiPO Magnuszew: 31 943,10 zł; 

• dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz opinia geotechniczna na rozbudowę  

SP Rozniszew: 31 119,00 zł.  

Razem: 841 900,00 zł 

Pozostałe wydatki poniesione w roku 2020 w dziale 801 Oświata i Wychowanie  

• dowóz uczniów do szkół: 472 656,60 zł; 

• opłata za przedszkole dzieci zamieszkałych na terenie gminy Magnuszew, 

a uczęszczających do przedszkola bądź oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych w innej gminie: 148 580,94 zł; 

• ubezpieczenie budynków szkół:  2 736,85 zł; 

• rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rozniszewie: 986 303,63 zł; 

• zakup materiałów i wyposażenia w ramach 1 % kosztów obsługi zadania: Wyposażenie 

szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r.: 

732,93 zł; 

• zakup laptopów  w ramach grantów ZDALNA SZKOŁA i ZDALNA SZKOŁA 

PLUS- 134 974,98 zł; 

• zakup laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego w ramach grantu z Polskich Sieci 

Energetycznych- 24 600,00 zł; 

• wydatki poniesione na realizację projektu pn. ,,Umiem, mogę i chcę więcej - 

podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew”- 60 940,89 zł ; 

• wykonanie audytu energetycznego budynku ZSiPO w Magnuszewie: 3 997,50 zł; 

• wydatki w ramach funduszu sołeckiego:  

- zadanie sołectwa Mniszew ,,Zakup wyposażenia do pracowni językowej”: 18 437,00 

zł; 

- zadanie sołectwa Przydworzyce ,,Doposażenie placu zabaw”: 8 241,00 zł; 

- wspólne zadanie sołectw: Anielin, Boguszków, Kolonia Rozniszew, Rozniszew, 

Zagroby ,,Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozniszewie”:  

38 615,85 zł. 

Razem: 1 900 085,24 zł. 
 

Łącznie w dziale 801 Oświata i Wychowanie w roku budżetowym 2020 poniesiono 

wydatki w kwocie - 12 718 115,16 zł. 
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Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat 
Budowa Żłobka Gminnego w Magnuszewie 

W 2020 roku rozpoczęto budowę żłobka gminnego „Magnuś”.  

Budynek jest najnowocześniejszą 

placówką tego typu na terenie powiatu 

kozienickiego. Żłobek jest dobudowany do 

istniejącego budynku Zespołu Szkół i Placówek 

Oświatowych 

w Magnuszewie. Posiada osobne wejście, 

własne zaplecze sanitarne. Placówka dysponuje 

również wygodnym parkingiem. Teren wokół 

jest ogrodzony, wyposażony w plac zabaw, 

wybudowany został podjazd dla wózków.  

Żłobek rozpoczął swoją działalność 

1 lutego 2021 r. Pod opieką w żłobku może 

przebywać 32 dzieci. Na dzień dzisiejszy do 

żłobka uczęszcza 24 dzieci. Placówka jest 

czynna w godzinach 6.30 – 16.30, z możliwością 

wydłużenia czasu pobytu. Do żłobka przyjmowane są 

dzieci od ukończenia 1 roku życia do końca roku 

szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata. Zapisy 

trwają cały rok. Budynek wyposażony jest w cztery sale. 

Posiłki dla maluchów przygotowywane są w stołówce 

szkolnej. Koszt inwestycji to kwota 1 489 928,10 zł, 

z której: 1 050 000,00 zł to dotacja z programu 

,,Maluch+”, 244 336,00 zł to środki otrzymane w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji  Lokalnych, zaś kwota 

195 992,10 zł pochodzi z budżetu gminy.  
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Kultura, Kultura fizyczna i Sport, Turystyka i Rekreacja 

Projekty inwestycyjne  

Na rozwój tej dziedziny życia społecznego Gmina rokrocznie ponosi duże nakłady 

finansowe.  

Na terenie Gminy Magnuszew funkcjonują obiekty sportowe przy szkołach i sale 

gimnastyczne w budynkach wszystkich szkół. 

Stan bazy sportowej w gminie jest dobry, jednakże ciągle niewystarczający, bowiem 

wzrasta zainteresowanie sportem,  zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.   

W roku 2020 w tej dziedzinie zrealizowano zadania, jak niżej: 

Budowa pełnowymiarowego boiska sportowego w Magnuszewie 

W 2020 roku w Magnuszewie powstało pełnowymiarowe środowiskowe boisko 

sportowe, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy całej gminy Magnuszew. Zostało ono 

usytuowane przy drodze krajowej nr 79, w pobliżu targowiska Mój Rynek. Będzie ono służyło 

do treningów i organizowania rozgrywek w piłkę nożną, zawodów strażackich oraz 

środowiskowych imprez rozrywkowych.  Budowa boiska została sfinansowana ze środków 

własnych gminy w kwocie 237 710,40 zł  oraz z dotacji  w wysokości 95 000,00 zł,  otrzymanej 

z programu: Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej. 
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„Zagospodarowanie terenu przy Skansenie w Mniszewie” 

W ramach realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu przy Skansenie w Mniszewie” 

Skansen Bojowy został wzbogacony o nową infrastrukturę. Stary budynek został zastąpiony 

nowym estetycznie wyglądającym pawilonem, dopasowanym do istniejącej architektury. 

Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, posiada zaplecze sanitarne, jest 

ogrzewany, zostały w nim zamontowane metalowe żaluzje. Pawilon stanowi dodatkową 

powierzchnię do prowadzenia działalności kulturalnej i wystawienniczej Skansenu.  

Koszt zakupu pawilonu to kwota 81 214,35 zł, w tym dofinasowanie z Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych 30 000,00zł. 

 

Na terenie  Skansenu Bojowego w Mniszewie, został wybudowany sprawnościowy plac 

zabaw. Gmina Magnuszew wygospodarowała  środki w kwocie 49 957,31 zł na zakup i montaż 

ośmiu urządzeń sprawnościowych. Zakupione urządzenia są wysokiej jakości i spełniają  

wszystkie wymogi bezpieczeństwa.  Zgodnie z regulaminem mogą z nich korzystać dzieci i 

młodzież, przebywające pod opieką dorosłych. 
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Wyposażenie wraz z dociepleniem budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej 
w Wilczkowicach Dolnych na kwotę 22 958,07 zł,  w tym  10 000,00 zł w ramach MIAS 2020, 

„Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Kłodzie”, wydatkowano 21 988,07 zł, 

w tym 10 000,00 zł w ramach MIAS 2020.  

 

Gminna Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Magnuszewie 

Zadania Gminy Magnusze 

 w zakresie kultury realizuje  Gminna 

Biblioteka Publiczna- Centrum Kultury 

w Magnuszewie. 

 Celem jej działalności jest 

zaspokajanie potrzeb  edukacyjnych, 

kulturalnych  i informacyjnych mieszkańców 

Gminy Magnuszew. GBP-CK w Magnuszewie 

gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały 

biblioteczne, promuje czytelnictwo, 

upowszechnia wiedzę, kulturę i naukę, 

prowadzi działalność informacyjno-

bibliograficzną, organizuje imprezy kulturalne. 

 GBP-CK sprawuje   nadzór i opiekę 

nad  działalnością Skansenu Bojowego I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie, świetlic 

wiejskich,   częściowo ponosi koszty utrzymania i   eksploatacji  oraz wyposażenia tych 

obiektów. Finansuje  koszty związane  z zatrudnieniem dwóch trenerów środowiskowych. 

Ponosi też koszty organizacji imprez i uroczystości organizowanych na terenie gminy. 

 

Lokal 

  GBP-CK zajmuje lokal o powierzchni 200 m2, składający się z  pomieszczeń 

biblioteki, sali świetlicowo-wystawowej, holu i toalet. W placówce działa dla mieszkańców 

„Czytelnia Internetowa” z dostępem do  komputerów i bezpłatnego Internetu.  Biblioteka    

dysponuje kącikiem  zabaw i czytelnictwa dla dzieci.  
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Zatrudnienie 

GBP-CK  zatrudnia   2 osoby 

w pełnym wymiarze czasu pracy, 

księgową na ¼ etatu oraz 1 osobę na 

umowę zlecenie w wymiarze 10 godzin 

tygodniowo, z których   2 osoby pracują 

w  bibliotece w Magnuszewie i 2 

w Skansenie w Mniszewie. 

GBP-CK zatrudnia 2 trenerów 

sportowych. 

Ponadto GBP-CK w 2020 r. 

posiłkowała się doraźnym zatrudnieniem 

osób skierowanych przez Urząd Pracy, które były zatrudnione na czas określony w ramach 

robót publicznych i stażu. 

 

Godziny pracy placówek 

GBP-CK w Magnuszewie działa 5 dni w tygodniu. W 2020 r. do dnia 10 marca 

placówka była otwarta   4 dni w tygodniu w godzinach 8.00-18.00, w poniedziałek w godzinach  

8.00-17.00. Natomiast w okresie pandemii GBP-CK było czynne 4 dni w tygodniu w godzinach 

8.00-16.00 i jeden dzień od 8.00 do 18.00. Były również okresy, kiedy placówka była nieczynna 

dla użytkowników, co podyktowane było przepisami epidemiologicznymi. 

Skansen Bojowy w Mniszewie funkcjonuje codziennie,  w zależności od pory roku 

i sezonu turystycznego, w  godz.  9.00-17.00 lub10.00-18.00. W 2020 roku zgodnie z decyzją 

Rządu były okresy, kiedy Skansen był zamknięty dla zwiedzających. 

 

Budżet GBP-CK w 2020 r.  

 dotacja Gminy - 280 000,00 zł; 

 inne dochody GBP-CK (m. in. sprzedaż biletów wejściowych na Skansen oraz 

pamiątek, wynajmy sali) - 113 402,01 zł; 

 dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pozyskana na zakup 

książek) - 6 000,00 zł. 
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Działalność GBP-CK 

Głównym, statutowym zadaniem GBP-CK jest gromadzenie, opracowywanie 

i udostępnianie księgozbioru  oraz popularyzacja czytelnictwa. 

Księgozbiór biblioteki w 2020 r. 

liczył 14 025 woluminów. Fundusze  na 

zakup nowości wydawniczych 

pochodzą z budżetu biblioteki- w 2020 

r. była to kwota 6 022,09 zł  Dodatkowo 

Biblioteka w 2020 r. pozyskała na ten 

cel dotację  z Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w ramach  

„Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” w kwocie 6 000,00 zł. 

Księgozbiór wzbogacony został  darami książkowymi od czytelników i instytucji spoza z terenu 

gminy. W trosce  aktualność i  wysoką jakość zbiorów bibliotecznych,  systematycznie 

przeprowadzane są selekcje księgozbioru. Usuwane są egzemplarze zniszczone  

i zdezaktualizowane. W czerwcu  2020 roku rozpoczęliśmy automatyzację wypożyczeni 

i zwrotu  księgozbioru. Zakupiliśmy  kody kreskowe,  elektroniczny czytnik kodów 

i wdrożyliśmy proces wypożyczeń elektronicznych. 
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Działalność Kulturalna 

Biblioteka w Magnuszewie prowadzi działania z zakresu edukacji  kulturalnej, czym 

przyczynia się do rozwoju kultury na terenie gminy Magnuszew. Są to działania  związane 

z popularyzacją literatury i czytelnictwa, wystawy artystyczne, warsztaty artystyczne dla dzieci 

i dorosłych, konkursy czytelnicze, plastyczne i fotograficzne. W ramach biblioteki działa 

Dyskusyjny Klub Książki. GBP-CK organizuje wydarzenia  związane z obchodami rocznic 

patriotycznych, uroczystości okolicznościowe, koncerty muzyczne. Podejmuje działania 

z zakresu  edukacji patriotycznej i regionalnej  oraz  związane z promocją naszej gminy. 

Dokumentuje życie współczesne i dawne mieszkańców. Posiada duże elektroniczne archiwum 

zdjęć i dokumentów historycznych z terenu naszej gminy. Jest organizatorem bądź 

współorganizatorem takich wydarzeń, jak Festyn Gminny, Dożynki Gminne, Dzień sołtysa, 

Gala Przedsiębiorczości, Piknik Militarny, Spotkanie na Przyczółku, Gminny Dzień Kobiet.  

 Od 2010 r. przy bibliotece 

działa Amatorska Grupa teatralna 

„Pasja”, której członkami są 

mieszkańcy Gminy Magnuszew. 

Grupa teatralna wystawia dwa razy 

w roku spektakle teatralne 

o tematyce religijnej, w kościele 

parafialnym w Magnuszewie oraz 

bierze udział w inscenizacjach  

historycznych  organizowanych na 

terenie Skansenu Bojowego, jak też bierze udział w rekonstrukcjach organizowanych przez 

Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych. Przygotowuje spektakle teatralne 

z dziećmi, które są wystawiane z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz spotkania z Mikołajem.  

 

Przy bibliotece funkcjonuje też zespół wokalny seniorów „Melodia”,  występujący na 

wielu lokalnych i ponadlokalnych uroczystościach. 

 GBP-CK w Magnuszewie, w ramach działalności promocyjnej Gminy Magnuszew, 

opracowała publikację  „Gmina Magnuszew wczoraj i dziś”, która wydana została w ramach 

grantu otrzymanego z Lokalnej Grupy Działania  Puszcza Kozienicka. 
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Działania realizowane w 2020 r.  dla których organizatorem i współorganizatorem 

była  GBP-CK w Magnuszewie:   

 

1. Orszak Trzech Króli przygotowany 

we współpracy z  Grupę Teatralną 

„Pasja”- 06.01.2020 r.  

2. Dzień Babci i Dziadka spotkanie 

przy herbatce z okazji  Dnia Babci 

i Dziadka - 22.01.2020 r. 

3. Warsztaty wyplatania papierowej 

wikliny dla seniorów cz.1 - 29.01.2020 r. 

4. Warsztaty wyplatania papierowej 

wikliny dla seniorów cz.2 - 04.02.2020 r. 

5. Ferie zimowe w bibliotece, podczas których dla dzieci zorganizowane zostały  

następujące zajęcia edukacyjne: 

 - „Rakietą przez układ słoneczny” odkrywanie tajemnic układu słonecznego oraz 

wykonywanie rakiet kosmicznych z surowców 

wtórnych - 10.02.2020 r.,  

- „Kosmiczne podróże” - rzeczywistość wirtualna 

w bibliotece przy użyciu okularów VR - 11.02.2020 r. 

- Warsztaty z wyplatania papierowej wikliny dla 

seniorów cz. 3 - 12.02.2020 r. 

-Kwiatek na Walentynki- walentynkowe warsztaty  

plastyczne kwiaty i ramki z papieru -13-14.02.2020 r. 

- „Ahoj Piraci”- biblioteczne poszukiwanie skarbów 

literatury - 17.02.2020 r. 

- „Malowane opowieści” – warsztaty literacko 

plastyczne „Pchła Szachrajka” -18.02.2020 r. 

- Coś pięknego ze zwykłego-warsztaty decoupage - 

19.02.2020 r.  

- Warsztaty wyplatania papierowej wikliny dla 

seniorów  cz.4 - 19.02.2020r.  
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-  Magiczna noc w bibliotece - 20.02.2020 r. 

- Spotkanie integracyjne seniorów -

22.02.2020 r.  

- Warsztaty rękodzieła dla seniorów -

26.02.2020 r.  

6. „Moje życie wierszem”- spotkanie 

poetyckie z Marią Komstą - 

06.03.2020r.  

7. V Spotkanie na Przyczółku w 

rocznicę bitwy o przyczółek warecko-magnuszewski, Obchody 76. rocznicy bitwy 

o przyczółek warecko-magnuszewski oraz rajd pojazdów militarnych i wystawy 

zabytków militarnych towarzyszące uroczystościom - 01-02.08.2020 r.  

8. Narodowe Czytanie  2020 –

Balladyna-  11.09.2020 r. 

9. „Noc Bibliotek - Klimat na 

czytanie”- spotkanie z dziećmi 

w Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Żołnierzy 

Polskich spod Monte Cassino 

w Mniszewie oraz spotkanie 

w GBP-CK poświęcone 

literaturze i czytelnictwu - 09.10.2020 r. 

Podczas pandemii stosownie do zarządzeń Rządu 

biblioteka czasowo była nieczynna dla użytkowników. W tym 

czasie pracownicy GBP-CK organizowali wydarzenia dla 

czytelników on-line oraz szyli i koordynowali szycie maseczek 

dla mieszkańców gminy Magnuszew. Z ich udziałem i za ich 

pośrednictwem zostało uszyte 3000 maseczek bawełnianych, 

z których część trafiła do SPZ ZOZ w Kozienicach.  
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Skansen Bojowy I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie 

 

Skansen Bojowy I Armii Wojska 

Polskiego, został oddany do użytku 

16 października 1977 roku w celu 

upamiętnienia walk stoczonych w 1944 

roku w obronie przyczółku warecko-

magnuszewskiego. Został wykonany 

według projektu artysty plastyka Witolda 

Wiśniewskiego i mgr inż. Krzysztofa 

Brzezińskiego oraz scenariusza 

płk. Włodzimierza Wołoszyna. Skansen wykonali żołnierze wojsk inżynieryjno- saperskich 

Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Położony on jest na zalesionych sosnowych wzgórzach 

i obejmuje teren 8 ha. W okresie od dnia 9 sierpnia do dnia 12 września 1944 r. walczyli 

żołnierze 3 Pomorskiej Dywizji Piechoty oraz I Warszawskiej Brygady Kawalerii. Skansen 

składa się z trzech części: pomnikowej, kompanijnego odcinka obrony oraz ekspozycji sprzętu 

bojowego i inżynieryjno-saperskiego. Na 8 hektarowym terenie usytuowany jest  sprzęt bojowy 

z okresu II Wojny światowej.  

 

Centrum Kultury i Tradycji Historycznej przy Skansenie Bojowym w Mniszewie 

Od 2014 roku pawilon 

wystawienniczy - „Centrum Kultury 

i Tradycji Historycznej w ramach 

Skansenu Militarnego I Armii Wojska 

Polskiego w Mniszewie” o powierzchni 

200m2 jest miejscem organizacji wystaw zbiorów 

z okresu II Wojny Światowej, historycznych 

prezentacji multimedialnych, uroczystości 

rocznicowych i okolicznościowych (przeglądów 

pieśni patriotycznej), prelekcji, konferencji i 

spotkań o charakterze edukacyjnym. 
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 Wyeksponowane jest w nim blisko  100 eksponatów historycznych. W budynku Centrum 

znajduje się ekspozycja  zbiorów regionalnych z ubiegłego stulecia.  

W Skansenie realizowany jest 

patriotyczny program edukacyjny, z którego 

korzysta zwłaszcza młodzież szkolna. 

Skansen cieszy się ogromną popularnością 

wśród  turystów, którzy licznie odwiedzają to 

historyczne miejsce, w 2020 roku liczba 

odwiedzających wyniosła 8 tys. osób. Od  

2019 roku turyści mogą podziwiać widoki 

okolicy z wieży widokowej.   

 

Piknik Militarny 

 Od 2015 roku w lipcu w Skansenie organizowane są w pierwszą niedzielę lipca  Pikniki 

Militarne, z udziałem wojska, muzeów o profilu wojskowym, grup rekonstrukcyjnych oraz 

kolekcjonerów militariów. W 2020 r. z powodu pandemii Covid-19 i panujących obostrzeń  

organizacja pikniku była nie możliwa.    
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Obchody rocznic walk o przyczółek warecko – magnuszewski -„Spotkanie na 

Przyczółku” 

W Skansenie od 2016 roku w sierpniu 

z okazji uroczystości rocznicowych bitwy 

o przyczółek warecko- magnuszewski  odbywa 

się „Spotkanie na Przyczółku”. W ramach 

spotkania organizowany jest rajd zabytkowych 

pojazdów militarnych. W 2020 r. był to rajd 

„Szlakiem historii”. Dnia 2 sierpnia 2020 r. 

odbyły się oficjalne uroczystości rocznicowe 

z udziałem wojska, licznych pocztów 

sztandarowych, delegacji kombatanckich oraz 

przedstawicieli wielu instytucji z regionu 

Mazowsza. Uroczystościom towarzyszyły 

wystawy zabytkowe. 

Corocznie  w Skansenie  z okazji 

obchodów Narodowego  Święta Niepodległości 

organizowany jest Przegląd piosenki i pieśni patriotycznej dzieci i młodzieży oraz seniorów. 

Niestety w 2020 r. ze względu na epidemię koronawirusa uroczystości te nie odbyły się.  

 

 

Wydarzenia organizowane  w Skansenie Bojowym w Mniszewie 

-V Spotkanie na Przyczółku w rocznicę bitwy o przyczółek warecko - magnuszewski 
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-V Rajd pojazdów militarnych szlakiem historii po ziemi magnuszewskiej,  

-Obchody 75. rocznicy bitwy o przyczółek warecko – magnuszewski. 
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Polityka Społeczna 

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie jest jednostką organizacyjną 

Gminy Magnuszew. Celami działalności GOPS jest: 

- umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, 

których   nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, 

- wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb    i umożliwiania im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

- doprowadzenie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin 

oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Osiągniecie powyższych celów odbywa się poprzez  realizację zadań własnych 

i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu 

zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do 

realizacji w drodze uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta. 

Zakres zadań własnych i zleconych gminy wynikający  z ustawy o pomocy społecznej, 

obejmuje w szczególności:  pracę socjalną, przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą 

świadczeń, między innymi: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki celowe 

specjalne, posiłki, usługi opiekuńcze, składka zdrowotna opłacana za niektóre osoby 

pobierające zasiłki stałe. GOPS w Magnuszewie realizuje także inne zadania wynikające                 

z rozeznanych potrzeb społecznych, między innymi: pomoc żywnościowa, pomoc w formie  

teleopieki, działania profilaktyczne m.in.: pośrednictwo w organizacji wypoczynku 

z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych poprzez zatrudnienie asystenta rodziny.  

Jednocześnie GOPS w Magnuszewie realizuje ustawy o:  świadczeniach rodzinnych,  

pomocy państwa w wychowaniu dzieci, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 

programu „Dobry start”, a także ustawę o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawę o Karcie 

Dużej Rodziny. Od 2020 roku w GOPS w Magnuszewie prowadzone są także postępowania  

w sprawach ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na 

jednego członka gospodarstwa domowego i wydawania w tych sprawach zaświadczeń dla osób, 

które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu 
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Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na wdrażanie programów i realizację przedsięwzięć                    

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

W zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych GOPS prowadzi 

postępowania administracyjne o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, do których należą: 

zasiłki rodzinne z dodatkami; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

("becikowe"); świadczenia rodzicielskie, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, 

specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne. 

W zakresie realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci GOPS prowadzi 

postępowania administracyjne o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych powszechnie 

znanych jako świadczenia 500 plus. 

W zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów GOPS  

prowadzi postępowania administracyjne o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego,    a także podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych. 

W zakresie realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” GOPS  

prowadzi postępowania administracyjne w zakresie ustalania prawa do jednorazowego 

świadczenie w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego 

zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie 

zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.  

Jednocześnie, kobiety i rodziny, które oczekują narodzin niepełnosprawnego dziecka 

oraz te, które urodzą niepełnosprawne dziecko i będą go wychowywać, mogą liczyć na 

wsparcie asystenta rodziny.  

W zakresie realizacji ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów GOPS 

prowadzi działania związane z realizacją przyznanych zasiłków dla opiekuna. 

W zakresie realizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” GOPS  prowadzi postępowania 

administracyjne w zakresie ustalania prawa do świadczenia powszechnie znanego jako 300 

plus. 

GOPS realizuje również zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny związane 

z przyznawaniem kart dla uprawnionych członków rodzin wielodzietnych. 

Oprócz wyżej wymienionych działań GOPS zajmuje się m.in.: zapewnieniem 

schronienia dla osób bezdomnych, aktywizacją zawodową podopiecznych GOPS, służy 

pomocą merytoryczną osobom ubiegającym się o świadczenia z ubezpieczenia społecznego, 
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świadczenia alimentacyjne,  o orzeczenie niepełnosprawności, o skierowanie zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych  i opiekuńczo-leczniczych, placówek medycznych. 

GOPS w Magnuszewie zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną  Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pracownicy GOPS-

u  są członkami Zespołu Interdyscyplinarnego, a jednocześnie dwóch pracowników jest 

członkiem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W 2020 roku dodatkowo rozpoczęto realizację usług opiekuńczych w formie teleopieki. 

Nadmienić należy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie jest jedyną 

jednostką organizacyjną gminy działająca  w systemie pomocy społecznej. Na terenie gminy 

brak jest organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, działających w obszarze pomocy 

społecznej. 

 

Realizacja świadczeń z pomocy społecznej 
W ciągu kilku ostatnich lat obserwuje się spadek liczby osób korzystających ze 

świadczeń  z pomocy społecznej. Wpływ na tą sytuacje mają liczne czynniki, między innymi: 

dobra sytuacja na rynku pracy, tj. spadek bezrobocia i wzrost wynagrodzeń; wprowadzenie 

licznych świadczeń i uprawnień dla rodzin, miedzy innymi: świadczenia rodzicielskie, 

świadczenia wychowawcze (500 plus), karta dużej rodziny; dodatkowe wsparcie dla osób 

niepełnosprawnych, a także emerytów i rencistów oraz osób pobierających inne świadczenia   

z ubezpieczenia społecznego takie jak: świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do 

samodzielnej egzystencji (500 plus dla niepełnosprawnych) oraz dodatkowe roczne 

świadczenia zwane trzynastą emeryturą. Dystrybucja wielu świadczeń pieniężnych przyczyniła 

się do poprawy jakości życia rodzin i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa 

i stabilizacji. Powyższe  umożliwiło wielu osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych 

sytuacji życiowych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Należy nadmienić, że jednym z warunków uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej jest spełnienie kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy 

społecznej, wobec powyższego wzrost dochodów w gospodarstwach domowych powoduje 

spadek liczy osób i rodzin kwalifikujących się do pomocy pieniężnej z GOPS.  

Ważną rolę w dążeniu beneficjentów GOPS w Magnuszewie do uzyskania 

samodzielności odegrała intensywnie prowadzona praca socjalna, która skierowana była przede 

wszystkim na aktywizację zawodową. Pracownicy socjalni GOPS w Magnuszewie pomagali 

podopiecznym w szukaniu ofert pracy, w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, 

list motywacyjny), dzięki czemu kilku beneficjentów podjęło zatrudnienie i "wyszło" z systemu 
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pomocy społecznej. W ramach prowadzonej pracy socjalnej polegającej między innymi na: 

zgromadzeniu dokumentów, pomocy w wypełnianiu wniosków, towarzyszenie podopiecznym 

w trakcie wizyt w ZUS lub KRUS, kilku beneficjentów uzyskało prawo do świadczeń 

emerytalnych i rentowych oraz innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Niektóre osoby 

przewlekle chore, w wyniku orzeczonej niepełnosprawności  uzyskały prawa do zasiłków 

pielęgnacyjnych, natomiast  osoby sprawujący opiekę nad niepełnosprawnymi członkami 

rodziny uzyskały prawo do świadczeń opiekuńczych.  

Powyższe czynniki spowodowały spadek liczby osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej. Dane o liczbie osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej 

przedstawione są w poniższej tabeli. 

 

Rok 

Liczba osób, którym przyznano 
decyzją świadczenia z pomocy 

społecznej 

Liczba rodzin korzystających ze 
świadczeń z pomocy społecznej 

2016 855 454 

2017 745 423 

2018 660 371 

2019 569 313 

2020 437 253 

 

Na podstawie powyższych danych można również zaobserwować, że wprowadzenie 

stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, nie wpłynęło na wzrost liczby 

osób korzystających ze świadczeń z pomocy, co pozwala domniemywać, że sytuacja 

materialno-bytowa mieszkańców gminy nie uległa pogorszeniu.  

Na przestrzeni lat zmianie uległy powody przyznania pomocy społecznej, 

w poprzednich latach, prócz ubóstwa, dominującą przesłanką było bezrobocie, natomiast 

w 2020 roku powodem trudnej sytuacji życiowej osób korzystających ze świadczeń z pomocy 

społecznej była potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym wielodzietność, a w następnej 

kolejności były: bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba.  

Na podstawie danych z GOPS w Magnuszewie dokonano analizy poszczególnych 

rodzajów świadczeń z pomocy społecznej, z której  wynika, że zmniejsza się liczba 

wypłacanych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych, również liczba 
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wypłacanych zasiłków celowych w latach 2018 - 2020 ma tendencję spadkową  

w stosunku do lat 2016 - 2017. 

 

Rok 
Liczba osób, którym przyznano 

decyzją zasiłki okresowe 

Liczba osób, którym przyznano 

decyzją zasiłki celowe 

2016 143 64 

2017 90 36 

2018 61 14 

2019 43 12 

2020 38 19 

 

Kolejnymi świadczeniami pieniężnymi realizowanymi przez GOPS w Magnuszewie są 

zasiłki stałe.  Zasiłki stałe są to świadczenia, które przysługują osobom niezdolnym do pracy 

z powodu wieku (co oznacza osiągniecie wieku emerytalnego) lub całkowicie niezdolnym do 

pracy w związku z niepełnosprawnością, jeżeli ich dochód jest niższy od ustawowego 

kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia. 

W latach 2016 - 2018 corocznie zwiększała się liczba osób otrzymujących zasiłki stałe, 

natomiast od 2019 roku liczba ta uległa zmniejszeniu, głównie z powodu nabycia prawa do 

emerytury przez część świadczeniobiorców.  

 

Rok Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłki stałe 

2016 40 

2017 45 

2018 48 

2019 41 

2020 36 

 

Liczba świadczeniobiorców za których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie 

zdrowotne zależna jest od liczby osób pobierających zasiłki stałe, gdyż składka zdrowotna 

opłaca jest za osoby pobierające wyżej wymienione świadczenie. 
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Rok 
Liczba osób pobierających zasiłki stałe, za które odprowadzana jest 

składka na ubezpieczenie zdrowotne 

2016 39 

2017 43 

2018 46 

2019 38 

2020 35 

  

Zgodnie z art. 50 ust. 1-3 ustawy o pomocy społecznej  Osobie samotnej, która 

 z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej 

pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych. 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również 

osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący 

małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem. 

W związku z powyższym usługi opiekuńcze kierowane są przede wszystkim do osób 

samotnych, ponieważ nie mogą one liczyć na pomoc najbliższych. Świadczenie w postaci usług 

opiekuńczych mogą również otrzymać osoby mające rodziny, niemniej w tych przypadkach 

ustawodawca odwołuje się do zasady pomocniczości, zwracając uwagę na obowiązki 

opiekuńcze wynikające z więzi rodzinnych.  

Osobie pozostającej w rodzinie, wymagającej opieki można przyznać usługi opiekuńcze 

dopiero wówczas, gdy opieki nie mogą jej zapewnić najbliżsi członkowie jej rodziny, 

obowiązki te ciążą m.in. na małżonku i dzieciach, pomimo że nie zamieszkują oni wspólnie  

z tą osobą.  W związku z powyższym obowiązki dzieci w zakresie opieki istnieją również 

wtedy, gdy nie mieszkają oni wspólnie z rodzicem potrzebującym pomocy. Zazwyczaj osoby 

zobowiązane do opieki wywiązują się ze swoich obowiązków, jednakże ich pomoc często jest 

niewystarczająca. Dotychczas w gminach wiejskich panował model rodzinny 

wielopokoleniowej. Seniorzy mieszkali wspólnie z dziećmi i wnukami, co w większości 

przypadków rozwiązywało problem opieki nad osobami starszymi.  
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Jednakże w ostatnich latach obserwuje się, że coraz więcej osób starszych zamieszkuje 

samotnie. Jeżeli seniorzy posiadają dzieci to zazwyczaj mieszkają oni oddzielnie, 

 w odległości uniemożliwiającej codzienne zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych. 

Dodatkowo opiekunowie bardzo często pracują zawodowo  oraz wychowują małoletnie dzieci, 

co dodatkowo  utrudnia jednoczesne sprawowanie opieki nad osobami starszymi. 

W sytuacji, gdy osoba wymagająca pomocy w formie usług opiekuńczych wykorzysta 

własne zasoby i możliwości, a nadal będzie potrzebowała wsparcia,  zapewnienie pomocy 

w formie usług opiekuńczych będzie należeć do gminy. 

Liczba osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych oraz liczba godzin 

przyznanych usług w Gminie Magnuszew przedstawia się następująco: 

 

Rok 

Liczba osób którym przyznano 
decyzja pomoc w formie usług 

opiekuńczych 

Liczba godzin przyznanych usług 
opiekuńczych 

2016 23 3722 

2017 29 3946 

2018 25 3307 

2019 25 2968 

2020 23 2689 

 

Liczba godzin świadczonych usług zależna jest między innymi od: stanu zdrowia 

i wieku osób wymagających pomocy, możliwości świadczenia pomocy przez członków 

rodziny, okresów świadczonych usług (okres zimowy/okres letni), pobytu podopiecznych                     

w stacjonarnych zakładach leczniczych i opiekuńczych (m.in. szpital, sanatorium, zakład 

opiekuńczo-leczniczy).  

Nadmienić należy, że  organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym usług 

specjalistycznych, jest zadaniem własnym gmin o charakterze obowiązkowym finansowanym 

ze środków własnych. Gmina Magnuszew realizuje  samodzielnie usługi opiekuńcze tj. przez 

pracowników ośrodka pomocy społecznej. 

Na realizację usług opiekuńczych w 2020 roku gmina Magnuszew wydatkowała środki 

finansowe  w wysokości 137 691,00 zł. 
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Od 2018 roku gmina  korzystała z dotacji z budżetu państwa na realizację usług 

opiekuńczych  dla osób w wieku 75 lat i więcej w ramach Programu „Opieka 75+”. 

Program „Opieka 75+” realizowany jest od stycznia 2018 r. i w 2020 roku jest 

adresowany do gmin: miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które 

realizują usługi opiekuńcze samodzielnie, tj. przez pracowników urzędów gmin, ośrodków 

pomocy społecznej lub innych gminnych jednostek organizacyjnych lub zlecają wykonanie 

usług opiekuńczych organizacjom pozarządowym na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie lub zakupują usługi opiekuńcze od podmiotów sektora 

prywatnego. 

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. 

Gminy, które przystępują do realizacji programu uzyskują finansowe wsparcie 

w realizacji  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób 

w wieku 75 lat i więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania.  

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających 

w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej. 

Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 50% 

przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji  usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. 

W 2020 roku pomocą w formie usług opiekuńczych w ramach Programu "Opieka75+"  

objętych zostało 9 osób, natomiast kwota wydatkowanej dotacji na realizacje zadania wynosiła 

10 468,00 zł. 

W dniu 23 stycznia 2020 r. uchwałą Rady Gminy Magnuszew Nr XIX/118/20  został 

przyjęty Program osłonowy „Teleopieka dla mieszkańców gminy Magnuszew".  

Celem Programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości życia osób 

powyżej 60 roku życia, samotnych, schorowanych,  niepełnosprawnych, jak również 

utrzymanie tychże osób w środowisku zamieszkania, między innymi poprzez poprawę 

dostępności i jakości świadczonych usług. Usługa teleopieki ma na celu zapewnienie 

mieszkańcom bezpłatnego dostępu do całodobowego centrum teleopieki, polegającego na 

elektronicznym, całodobowym monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy 

w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia przy użyciu opaski monitorującej. Teleopieka jest 

nowoczesnym systemem opieki w warunkach domowych, daje możliwość całodobowego 
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wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, dzięki czemu niweluje uczucie 

codziennej niepewności i strachu osób niesamodzielnych. Ponadto, pomoc udzielona w ciągu 

kilku minut, zapobiega często powikłaniom, których nie można cofnąć, zmniejsza tym samym 

koszty hospitalizacji, leczenia i rehabilitacji. Ten rodzaj opieki, zapewniającej natychmiastową 

pomoc, podniesie komfort życia i zwiększy uczucie bezpieczeństwa, zarówno osób 

potrzebujących, jak również ich opiekunów. Podtrzymanie dobrej kondycji psychicznej 

i fizycznej osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, pozwoli na ich większą 

samodzielność i na dłuższe pozostanie w dotychczasowych środowiskach zamieszkania. 

Teleopieka skierowana jest do mieszkańców Gminy Magnuszew powyżej 60 roku 

życia, którzy z uwagi na m.in.: wiek, chorobę, niepełnosprawność, ograniczoną zdolność 

samodzielnego poruszania się lub inne obiektywne trudności wymagają wsparcia w tej formie. 

Program jest realizowany w latach 2020-2021 i swoim zasięgiem planuje objąć                              

20 mieszkańców Gminy Magnuszew.  

W ramach Programu zostało zakupionych 20 opasek na nadgarstek monitorujących stan 

zdrowia – Opaska SIDLY CARE oraz opłacana jest comiesięczna opłata abonamentowa za 

dostęp do całodobowego centrum teleopieki. 

W 2020 roku Gmina Magnuszew otrzymała dotację celową  z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w wysokości 6 540,80 zł z przeznaczeniem na realizację w 2020 roku usług 

opiekuńczych w formie teleopieki oraz wydatkowała środki własne w wysokości 13 433,20 zł. 

W 2020 r. z usług teleopieki korzystało 8 osób. 

Należy nadmienić, że świadczenie usług opiekuńczych jest alternatywą dla domów 

pomocy społecznej. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej lub rodzinnym domu 

pomocy przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, 

której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Ale żadna 

placówka, chociażby była w najwyższym standardzie, nigdy nie zastąpi rodzinnego domu 

Większość osób starszych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu chce 

pozostać w swoim miejscu zamieszkania, dlatego istotne jest, aby osobom, które z powodu 

wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, 

umożliwić funkcjonowanie w miejscu zamieszkania, poprzez zapewnienie pomocy w formie 

usług opiekuńczych.  

W 2019 roku Gmina poniosła wydatki na utrzymanie 1 osoby w domu pomocy 

społecznej w wysokości 28 793 zł, natomiast w 2020 roku w domu pomocy społecznej 

przebywały 2 osoby skierowane z gminy Magnuszew (jedna osoba przez cały rok, druga osoba 
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w okresie od maja 2021 r.),  wydatki na utrzymanie w/w osób w placówkach w 2020 roku 

wyniosły 46 073,00 zł.  

Kolejnymi formami pomocy świadczonymi przez GOPS w Magnuszewie jest pomoc              

w formie posiłków dla dzieci i uczniów w szkole oraz pomoc w formie świadczenie pieniężnego 

na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych, udzielana w ramach realizacji Programu "Posiłek w szkole i w domu". 

Pomoc w ramach Programu skierowana jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych 

– spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz 

kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń            

z pomocy społecznej. 

W poszczególnych latach sytuacja przedstawiała się następująco: 

 

Rok 

Liczba dzieci i uczniów 

korzystających   z pomocy w 
formie posiłków na podstawie 

wydanych decyzji 

Liczba rodzin korzystających                    

z pomocy w formie posiłków na 
podstawie wydanych decyzji 

2016 564 310 

2017 511 285 

2018 469 261 

2019 389 208 

2020 291 156 

 

Pomimo, iż liczba osób korzystających z pomocy w formie posiłków corocznie 

zmniejsza się, to nadal z tej formy pomocy korzysta najwięcej mieszkańców gminy 

Magnuszew. 

Pomoc  w formie posiłku realizowana była na podstawie wydanych decyzji 

administracyjnych poprzedzonych przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego celem 

ustalenia sytuacji rodziny. Jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo 

dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola 

informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia 

lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, o której 

mowa  powyżej w przypadku przyjęcia przez gminę, odpowiedniego programu osłonowego,               
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o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie 

wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze 

rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

W Gminie Magnuszew corocznie kilkadziesiąt dzieci i uczniów korzysta z pomocy 

w formie posiłku, na podstawie informacji dyrektora placówki o potrzebie udzielenia takiej 

formy pomocy. 

 

Rok 
Liczba dzieci i uczniów korzystających z pomocy w formie posiłków na 

podstawie informacji dyrektora szkoły 

2016 66 

2017 78 

2018 71 

2019 65 

2020 41 

 

Liczba rodzin w poszczególnych latach korzystających z pomocy w formie świadczenie 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych. 

 

Rok 

Liczba rodzin korzystających                       

z pomocy w formie świadczenia 
pieniężnego na zakup żywności 

Liczba rodzin korzystających 

z pomocy w formie świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych 

2016 160 7 

2017 7 3 

2018 83 3 

2019 83 1 

2020 66 1 
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Nadmienić należy, że na realizację działań przewidzianych Programem "Posiłek 

w szkole  i w domu" gmina może otrzymać dotację,  jeżeli udział środków własnych gminy 

wynosi  nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Na uzasadniony, 

pisemny wniosek wójta, wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział 

środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji 

zadania.  

Na uzasadniony wniosek Wójta Gminy Magnuszew w roku 2020 (tak jak i w ubiegłych 

latach) Wojewoda wyraził zgodę na zwiększenie dotacji na realizację  Programu  "Posiłek      

w szkole i w domu", tym samym udział środków własnych gminy w realizacji Programu został 

zmniejszony.  

Od roku 2016 roku do 2020 roku GOPS w Magnuszewie współpracował ze 

Stowarzyszeniem GEMINI MIM w Kątach k. Góry Kalwarii, które zajmowało się między 

innymi dystrybucją artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym (FEAD). W ramach POPŻ Podprogram 2019 realizowanego w okresie od 

grudzień 2019 r. do czerwiec 2020 r.  wydano 86 skierowań do odbioru żywności, łącznie 

z bezpłatnej pomocy w formie żywności skorzystało 202 osoby, natomiast Podprogram 2020 

w pełni realizowany jest przez GOPS w Magnuszewie. tj.  podpisano umowę z Radomskim 

Bankiem Żywności na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych 

w ramach POPŻ 2014-2020, na mocy której GOPS w Magnuszewie jako Organizacja 

Partnerska Lokalna (OPL) rozpoczął bezpośrednią dystrybucję pomocy żywnościowej na 

terenie gminy Magnuszew,  dzięki czemu mieszkańcy mogą korzystać w bezpłatnej żywności 

w pobliżu miejsca swojego zamieszkania, co znacznie ułatwiło odbiór artykułów 

żywnościowych.  

W 2020 roku GOPS w Magnuszewie dodatkowo włączył się w inicjatywę Fundacji 

Koalicja dla Młodych pod nazwą „Koszyk witamin dla Seniora” skierowanej do seniorów 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, która w ostatnim czasie pogorszyła się przez 

epidemię koronawirusa. W ramach podjętej współpracy w miesiącu grudniu 2020 roku 

świąteczne upominki żywnościowe otrzymało 22 seniorów z gminy Magnuszew. 

W 2020 roku w ramach akcji Szlachetna Paczka, pomoc otrzymała 1 rodzina z terenu 

Gminy Magnuszew. Rodzina otrzymała środki finansowe oraz pomoc rzeczową w formie, 

m.in.: materiałów budowlanych, zastawy stołowej, materaca do rehabilitacji, laptopa.  
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Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Dobry start”, świadczeń z ustawy „Za życiem”, 
zasiłków dla opiekunów,  Karta Dużej Rodziny 

 

Liczba osób, którym przyznano poszczególne świadczenia przedstawia poniższa tabela. 

Rok 

Liczba osób, którym przyznano: 

zasiłki 
rodzinne z 

dodatkami 

jednorazowa 

zapomoga 

z tytułu 
urodzenia się 

dziecka 

(becikowe) 

świadczenia 
rodzicielskie 

zasiłek 
pielęgnacyjny 

specjalny 

zasiłek 
opiekuńczy 

świadczenie 
pielęgnacyjne 

zasiłek dla 
opiekuna 

Świadczenie 

z ustawy 

"Za życiem" 

Świadczenie 
z funduszu 

alimentacyjnego 

2016 1020 67 21 141 19 26 8 0 45 

2017 1008 68 35 148 18 26 5 1 38 

2018 979 53 34 146 19 26 2 2 34 

2019 898 73 35 144 22 25 2 2 16 

2020 811 46 38 139 23 31 1 1 15 

 

 

Liczba dzieci i rodzin pobierających świadczenia wychowawcze.  

Rok Liczba dzieci Liczba rodzin 

2016 1111 647 

2017 1211 700 

2018 1111 663 

2019 1396 835 

2020 1409 807 

 

Z danych sprawozdawczych GOPS w Magnuszewie wynika, że świadczeń 

wychowawczych korzysta ponad 85 % dzieci zamieszkujących teren gminy Magnuszew. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie prowadził także postępowania 

wobec dłużników alimentacyjnych. 
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Rok 
Liczba dłużników wobec których GOPS w Magnuszewie podejmował 

działania 

2016 46 

2017 44 

2018 43 

2019 48 

2020 42 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie zajmuje się także 

rozpatrywaniem wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.  

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla 

rodzin posiadających troje lub więcej dzieci, w instytucjach publicznych i w firmach 

prywatnych. Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu. Jej posiadacze mają 

możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie 

całego kraju, to zniżki  np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość 

tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni, zniżki na 

zakup żywności, ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa.  

Od 1 stycznia 2019 r. resort rodziny poszerzył uprawnienia do zniżek dla dużych rodzin          

o rodziców, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, bez względu na aktualny wiek dzieci. 

Powyższe zmiany spowodowały gwałtowny wzrost liczby osób ubiegających się 

o Kartę Dużej Rodziny w 2019 roku. W roku 2020 liczba osób ubiegających się o wydanie 

KDR ustabilizowała się na poziomie lat 2017 - 2018. 

 

Rok Liczba osób którym wydano kartę dużej rodziny 

2017 89 

2018 72 

2019 224 

2020 91 
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Wspieranie  rodzin w Gminie Magnuszew, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

profilaktyka uzależnień 

W ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Magnuszew, Gminnego 

Programu  Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy, Gminnego 

Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowane są 

następujące działania: 

- zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny (tj. objęcie 

dożywianiem dzieci wymagających pomocy w formie gorących posiłków na terenie placówek 

oświatowych, dofinansowanie wydatków związanych z dożywianiem dzieci i młodzieży,  

zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom wymagającym wsparcia), 

- zapobieganie powstaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 

rozwiązywanie już istniejących (tj. systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych 

kryzysem przez pracowników socjalnych, asystenta rodziny oraz przedstawicieli innych 

instytucji współpracujących z rodziną m.in. kuratora, Policji), 

- zapobieganie uzależnieniom od środków psychoaktywnych, tj. profilaktyka poprzez 

edukację oraz wczesna interwencja w rodzinach zagrożonych uzależnieniami. 

Realizacja Programów odbywa się dzięki  współpracy Gminy  Magnuszew z partnerami        

tj. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Magnuszewie, Gminną Komisją Profilaktyki    

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  Gminną Biblioteką Publiczną – Centrum Kultury 

w Magnuszewie oraz placówkami oświatowymi. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie realizuje usługi na rzecz rodzin 

dotkniętych problemami i dysfunkcjami  poprzez świadczenie pracy socjalnej, jak również  

udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego dla rodzin i dzieci. Oprócz świadczeń 

wynikających z ustawy o pomocy społecznej, GOPS dodatkowo udzielał wsparcia w ramach 

innych programów.  

W ramach działań profilaktycznych od kilku lat dzieci z rodzin niewydolnych 

wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu brało udział w obozie wypoczynkowym 

w ramach programu profilaktyczno- terapeutycznego POGODNE LATO.   

W 2020 roku z uwagi na wprowadzony stan epidemii program miał być realizowany 

w innej niż dotychczas formie, obejmującej trzy elementy: spotkanie informacyjne, cykl zajęć 

zdalnych i spotkanie podsumowujące. Jednakże nie udało się zrealizować żadnego                            

z elementów programu pn. POGODNE LATO, jednakże 6 uczestników z gminy Magnuszew 

zakwalifikowanych do  uczestnictwa w programie  otrzymało dresy i buty.  
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 Od 2015 roku GOPS w Magnuszewie pośredniczy w organizacji wypoczynku                      

z programem zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników  z dofinansowaniem KRUS.  

W 2020 roku, 10 dzieci rolników wzięło udział w zimowisku z dofinansowaniem KRUS 

zorganizowanym w Białym Dunajcu w okresie od 10 - 19 lutego 2020 r., a następnie 11 dzieci 

rolników uczestniczyło  w koloniach odbywających się w Rzucewie w dniach   2 - 11 sierpnia 

2020 r.  

Opierając się na założeniach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

Gmina Magnuszew zatrudnia asystenta rodziny. Praca asystenta polega między innymi na 

systematycznym badaniu środowisk zagrożonych wykluczeniem i udzielanie im 

odpowiedniego wsparcia. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci 

od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Celem pracy 

asystenta  rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, 

która umożliwi jej wychowywanie dzieci.  

Wsparciem asystenta rodziny mogą być objęte także kobiety i rodziny, które oczekują 

narodzin niepełnosprawnego dziecka oraz te, które urodzą niepełnosprawne  dziecko i będą go 

wychowywać.   

W 2020 roku w zakresie realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem” GOPS w Magnuszewie wypłacił 1 świadczenie jednorazowe w wysokości 4 000,00 

zł, jednakże żadna z w/w rodzin nie ubiegła się w GOPS w Magnuszewie o inne formy 

wsparcia, np.: wsparcia asystenta rodziny. 

Od  2015 roku Gmina Magnuszew korzysta z dofinansowania udzielanego  w ramach 

programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na zatrudnienie 

asystenta rodziny.   

W 2020 roku Gmina Magnuszew otrzymała dotację w wysokości 1 700,00 zł, która 

zgodnie  z programem „Asystent rodziny na rok 2020” została przeznaczona na dofinansowanie 

dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania 

pandemii Covid-19. 

W 2020 roku  wsparciem asystenta rodziny objętych było 9 rodzin. 

Problemem przemocy w rodzinie na terenie Gminy zajmuje się Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

Członkami Zespołu są przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Magnuszewie, Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Magnuszewie, Policji, Sądu Rejonowego w Kozienicach (kurator sądowy) oraz placówek 

oświatowych działających na terenie Gminy.  
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Rok Liczba rodzin, w których wszczęto procedurę „niebieska karta” 

2016 10 

2017 9 

2018 5 

2019 6 

2020 14 

   

W ramach realizowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie            

w szkołach na terenie gminy Magnuszew prowadzone są pogadanki dla uczniów na temat 

przemocy oraz zachowań agresywnych, realizowano programy wychowawczo-profilaktyczne, 

organizowano spotkania z policją, indywidualne spotkania dla osób podejrzanych                             

o stosowanie przemocy oraz osób podejrzanych o doznawanie przemocy jak również grupowe 

rozmowy na godzinach wychowawczych i innych jednostkach lekcyjnych,  prowadzono 

obserwację mającą na celu diagnozę zagrożeń w środowisku szkolny, m.in. w formie ankiet 

wśród uczniów na temat agresji i uzależnień, prowadzono obserwację w kontekście zaniedbań 

środowiskowych.  Umożliwiono uczniom swobodne zgłaszanie swoich problemów m.in. 

poprzez umieszczenie na korytarzu w części szkół anonimowej skrzynki na sygnały.              

Szkoły podejmują współpracę z kuratorami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, 

Ośrodkami Zdrowia, GOPS oraz innymi podmiotami zajmującymi się problematyką przemocy 

w rodzinie. Przedstawiciele szkół są członkami Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W ramach działań profilaktycznych w placówkach 

oświatowych rozpowszechniane są informacje dotyczące przemocy w rodzinie w postaci tablic 

informacyjnych, ulotek, plakatów, mających na celu propagowanie telefonu zaufania oraz 

innych źródeł udzielających profesjonalnej pomocy dla ofiar przemocy. Organizowane zajęcia 

pozalekcyjne i warsztaty profilaktyczne dla dzieci. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie w ramach realizowanych działań 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozpowszechnia informacje o punktach 

pomocy oraz numerach telefonów zaufania dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Pracownicy socjalni prowadzą pracę socjalną w rodzinach, w których występuje przemoc lub 

istniej podejrzenie wystąpienia przemocy. Pracownicy GOPS, którzy są członkami Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzą 

monitoring w rodzinach, w których realizowana jest  procedura Niebieski Karty. 
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Należy nadmienić, że w większości rodzin, w których prowadzona jest Procedura 

"Niebieska Karta" występuje problem alkoholowy. Osoby, wobec których istniej podejrzenie, 

że stosują przemoc w rodzinie często zmagają się z nadużywaniem alkoholu, natomiast dostęp 

do wsparcia terapeutycznego oraz pomocy lekarskiej, szczególnie w okresie epidemii jest 

mocno ograniczony. Powyższe czynniki spowodowały nasilenie się w 2020 roku zarówno 

problemu alkoholowego , jak również problemu przemocy w rodzinie.   

Rodziny, w których występuje problem alkoholowy mogły korzystać z pomocy 

Gminnej Komisji  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która prowadziła 

działania interwencyjno - wpierające dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich 

rodzin.  

Jednakże wzrost liczby rodzin wymagających pomocy z powodu problemu 

alkoholowego i przemocy wskazuje na konieczność zwiększenia działań profilaktycznych. 

Od marca 2015 roku z inicjatywy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Magnuszewie odbywają się spotkania Anonimowych 

Alkoholików.  Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się 

nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać 

innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.   

Spotkania grupy AA odbywają się w każdy wtorek o godz. 17.00 w Gminnej Bibliotece 

Publicznej - Centrum Kultury w Magnuszewie.   

Z uwagi na obowiązujący w Polsce stan epidemii w 2020 roku zostały odwołane 

ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe  w Częstochowie oraz  w Licheniu, w których                    

uczestniczyli mieszkańcy gminy Magnuszew.  

Reasumując, Gmina Magnuszew realizuje szereg działań w zakresie polityki społecznej. 

Swoim działaniem obejmuje dzieci, osoby w wieku aktywności zawodowej oraz w podeszłym 

wieku, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, rodziny wymagające wsparcia 

w wypełnianiu swoich podstawowych funkcji. 
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
Narkomanii 

W celu realizacji GPPiRPA powołana została na mocy art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminna 

Komisja.   

Realizowała zadania wyznaczone  w w/w ustawie, zgodnie z założeniami Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016-2020 oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w zakresie polityki  rozwiązywania problemów uzależnień w szczególności: 

 opiniowała zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem 

zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, zgodnie z Uchwałą Nr VII/304/18 Rady Gminy 

Magnuszew z dnia 10 lipca 2018 roku w  sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Magnuszew; 

 prowadziła postępowanie wobec osób zgłoszonych do Komisji, mające na celu podjęcie 

dobrowolnego leczenia odwykowego wykorzystując metodę dialogu motywującego; 

 monitorowała etap kontynuacji leczenia odwykowego w/w osób; 

 prowadziła rozmowy z członkami rodzin osób uzależnionych od alkoholu, wskazując 

możliwe formy pomocy. 
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Lp. Wyszczególnienie 2019 2020 

1 Liczba posiedzeń 6 6 

2 Liczba wydanych postanowień administracyjnych 

w sprawie wydania opinii dot. zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych 

3 7 

3 Wnioski skierowane do komisji, w tym: 

-Sąd 

- Komisariat policji 

- Rodzinę 

-GOPS 

- Zespół Interdyscyplinarny 

 

3 

2 

5 

4 

0 

 

1 

7 

11 

0 

0 

4 Liczba osób zaproszonych/ analizowanych na 

komisji 

16 20 

5 Liczba przeprowadzonych rozmów 10 20 

 

W ramach inicjowania i realizacji zadań ustawowych dotyczących rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu przemocy, Komisja współpracowała 

z następującymi Instytucjami: 

 Komisariatem Policji w Grabowie nad Pilicą w przedmiocie wymiany informacji 

dotyczących interwencji domowych w stosunku do osób będących pod wpływem 

alkoholu jak również pozyskiwania informacji dotyczących ukarań i mandatów 

karnych wobec osób zgłoszonych do Komisji ; 

 Prokuraturą Rejonową w Kozienicach w formie udzielania informacji na temat osób 

wobec których toczy się postępowanie wyjaśniające w przedmiocie  skierowania 

wniosku 

o przymusowe leczenie odwykowe; 

 Biegłymi Sądowymi w sprawie wydania opinii psychiatryczno-psychologicznej 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; 

 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Magnuszewie w zakresie wymiany 

informacji na temat procedury wobec osób zgłoszonych przez tę instytucję; 

 Inspektorem Urzędu w zakresie opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych; 
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 Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach w zakresie obozów profilaktycznych dla 

dzieci z rodzin z problemem alkoholowym; 

 Kuratorską Służbą Sądową w zakresie kurateli nad osobami nadużywającymi alkoholu; 

 Placówkami Oświatowymi oraz Ośrodkami Zdrowia poprzez przekazanie materiałów 

informacyjnych i profilaktycznych celem rozpowszechnienia wśród mieszkańców; 

 Stowarzyszeniem Abstynenckim ,,Cisza” w Kozienicach w celu realizacji spotkań 

,,AA” dla mieszkańców Gminy . 

Na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz Narkomanii 

w 2020 roku ogółem wydatkowano środki w wysokości 58 386,00 zł. 

Realizacja Programu finansowana jest ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku na terenie Gminy 

Magnuszew zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych posiadało 17 punktów sprzedaży 

(sklepów spożywczo-przemysłowych) i 3 punkty gastronomii. 

 

Program Współpracy Gminy Magnuszew z Organizacjami 
Pozarządowymi 

Program Współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok został przyjęty 

Uchwałą Nr XVIII/113/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

Realizacja głównego celu Programu opierała się na zaspakajaniu potrzeb mieszkańców 

gminy Magnuszew, oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez 

budowanie 

i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą Magnuszew a organizacjami pozarządowymi. 

Natomiast główny cel programu współpracy realizowany był na podstawie celów 

szczegółowych zawartych w programie tj.: 

1. upowszechnianie modelu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi; 

2. budowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju 

społeczności lokalnej, w tym: 

 wykorzystywanie potencjału mieszkańców gminy w realizacji inicjatyw oddolnych; 
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 rozwijanie i wzmacnianie poczucia przynależności do lokalnej społeczności, czyli 

odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie; 

 wzmacnianie aktywności młodzieży; 

 aktywizowanie osób starszych. 

Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest realizowanie zadań publicznych 

określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile zadania te są zadaniami własnymi Gminy oraz 

zgodnymi z jej dokumentami strategicznymi. 

Współpraca Gminy z organizacjami: 

1. będzie się odbywać w pierwszej kolejności w obszarach priorytetowych wskazanych 

w niniejszym programie, takich jak: 

 edukacja, oświata i wychowanie – wspieranie aktywności obywatelskiej i postaw 

patriotycznych oraz pomoc uczniom w nauce, organizacja szkolnych przedstawień 

teatralnych, organizowanie półkolonii dla dzieci, wspieranie wyjazdów wakacyjnych 

dzieci i młodzieży, wspieranie organizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych 

mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i zapewnienie 

opieki nad dziećmi z rodzin ubogich niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych 

patologią społeczną; 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym –  realizacja zadań 

z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Społecznych; 

 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – realizacja zadań 

z zakresu rozwoju i promocji kultury, w tym organizacja konkursów, wystaw, 

przedstawień teatralnych dla mieszkańców gminy. 

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – realizacja zadań 

dotyczących wychowania patriotycznego i pobudzania aktywności obywatelskiej, 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu – organizacja 

współzawodnictwa sportowego i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez 

organizację masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów i zabaw dla 

mieszkańców gminy, propagowanie sportu, jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy 

spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych, wspomaganie zawodów 

sportowych i rozgrywek w piłkę nożną, ręczną i siatkową. 

2. będzie się opierać na zasadach wynikających z ustaw tj. pomocniczości, suwerenności 

stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 
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Współpraca Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 odbywała się w formie 

pozafinansowej. Nie zlecano organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych. 

W ramach współpracy pozafinansowej w roku 2020 organizacje pozarządowe 

korzystały z pomieszczeń i sprzętu Gminy do realizacji swoich zadań statutowych m.in. na 

prowadzenie różnorakich zajęć z dziećmi i młodzieżą, spotkania z mieszkańcami. Informowane 

były również o planowanych działaniach Gminy, organizowanych imprezach, w tym instytucji 

kultury – GBP-CK, np. poprzez zamieszczanie odpowiednich informacji na stronie 

internetowej Gminy. Ponadto przekazywano instytucją informacje o możliwych źródłach 

pozyskania środków finansowych z poza budżetu gminy. 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy czuwają odpowiednie służby tj. policja 

i straże. Gmina Magnuszew objęta jest działaniem Komisariatu Policji w Grabowie nad Pilicą 

wchodzącego w strukturę Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach. Gminę Magnuszew 

obsługuje 2 dzielnicowych. 

W ramach zabezpieczenia przeciwpożarowego czuwają Powiatowa Państwowa Straż 

Pożarna w Kozienicach oraz 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gm. Magnuszew 

tj. OSP Magnuszew, OSP Chmielew, OSP Rozniszew, OSP Anieli, OSP Mniszew, OSP 

Wilczkowice Dolne. Wszystkie jednostki OSP skupiają łącznie 250 druhów, z których 119 

może brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych tj. posiada odpowiednie 

przeszkolenie. Jednostki OSP Magnuszew i Chmielew należą do Krajowego Systemu 

Ratownictwa Gaśniczego. Wszystkie jednostki posiadają system selektywnego alarmowania, 

system ten posiada moduł do wysyłania SMS (zawiadomień o zdarzeniu), z wyłączeniem 

jednostki OSP Wilczkowice Dolne. 

Wszystkie jednostki OSP dysponują własną bazą lokalową w postaci remiz strażackich. 

W celach zabezpieczenia przeciwpożarowego jednostki te wyposażone są odpowiednio: 

 OSP Magnuszew: samochód do ratownictwa drogowego marki Mercedes, samochód 

ratowniczo – gaśniczy, beczkowóz marki Star, samochód ratowniczo-gaśniczy, 

beczkowóz marki MAN (wyposażone w sprzęt do ratownictwa drogowego); 

 OSP Wilczkowice Dolne : samochód GAZ z podstawowym wyposażeniem do akcji 

ratowniczej; 
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 OSP Chmielew: samochód marki Star, beczkowóz,  ratowniczo – gaśniczy, samochód 

marki Opel przeznaczony do ratownictwa drogowego wyposażony w sprzęt 

specjalistyczny, samochód marki Renault – ratowniczo-gaśniczy wyposażony w sprzęt 

specjalistyczny; 

 OSP Mniszew: samochód marki Star, ratowniczo-gaśniczy –  beczkowóz, wyposażony 

w sprzęt specjalistyczny; 

 OSP Rozniszew: samochód marki Star, ratowniczo – gaśniczy, beczkowóz 

wyposażony w sprzęt specjalistyczny; 

 OSP Anielin: samochód marki Star, ratowniczo – gaśniczy, beczkowóz 

z podstawowym wyposażeniem. 

Ponadto na wyposażeniu jednostek znajduje się:  

 1 łódź na przyczepie, 

 18 motopomp,  

 8 szlamowych, 4 pływające,  

 4 zestawy ratownictwa technicznego, 

 2 zestawy ratownictwa medycznego, 

 11 pilarek do drewna, 

 1 pilarka do stali,  

 6 agregatów prądotwórczych, 

 23 stacje nasobne, 

 9 radiostacji samochodowych, 

 12 aparatów podciśnieniowych, 10 czujników bezruchu. 

Jednostki posiadają także na swym wyposażeniu odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. 

Należyty poziom działania jednostek i ich wyposażenie to skutek m.in. ponoszonych przez 

Gminę Magnuszew nakładów finansowych. 

W 2020 roku w ramach wydatków bieżących na utrzymanie gotowości bojowej 

w jednostkach OSP wydatkowano -  343 781,00 zł na cele, jak niżej: 

 wynagrodzenia, 

 zakup paliwa, 

 zakup części wymiennych do samochodów strażackich,  

 wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, 

 zakup energii, 
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 zakup usług zdrowotnych, 

 zakup mundurów bojowych, 

 zakup ubezpieczenia samochodów strażackich, budynków i strażaków 

 zakup materiałów i usług na remonty strażnic w OSP Chmielew, Mniszew, Rozniszew 

i Magnuszew 

W 2020 roku gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 

20 000,00 zł z przeznaczeniem na remont posadzki i drzwi garażowych w OSP Rozniszew. 

W ramach MIAS MAZOWSZE 2020 OSP Anielin otrzymała kwotę 10 000,00 zł 

na wyposażenie budynku strażnicy oraz budowę altany. Przekazano dotację dla OSP Chmielew 

na zakup samochodu strażackiego w kwocie 200 000,00 zł,  w tym z budżetu gminy 

100 000,00 zł i pozyskanych środków z Województwa Mazowieckiego 100 000,00 zł, oraz na 

montaż paneli fotowoltaicznych - 3 500,00 zł, dla OSP Rozniszew na montaż paneli 

fotowoltaicznych - 2 460,00 zł.  

 

Przekazano również 20 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na 

dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP  w Kozienicach, dotację dla 

SPZOZ Kozienice na zakup niezbędnego sprzętu ratującego życie i zdrowie w kwocie 

16 000,00 zł. 

Każdego roku druhowie strażacy biorą udział w ćwiczeniach gminnych 

i powiatowych. 
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Na terenie Gminy znajduje się 6 sal należących do OSP, które udostępniane są na 

różnego rodzaju imprezy i spotkania, w tym dla organizacji społecznych. Mieszkańcy gminy 

oczekują efektywnej pracy policji i straży działających na terenie gminy w sferze szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Poziom spełnienia tych oczekiwań jest wypadkową 

wielu czynników, które w zróżnicowanym stopniu zależą od samorządu lokalnego oraz 

bezpośrednich realizatorów tych działań. 

Ilość zdarzeń w 2020 roku w gminie Magnuszew obrazują poniższe tabele: 

Pożary 

OGÓŁEM 

Obiekty 

użyteczności 
publicznej 

Obiekty 

mieszkalne 

Obiekty 

produkcyjne 

Obiekty 

magazynowe 

Środki 
transportu 

Lasy 

(państwowe i 

prywatne) 

Uprawy, 

rolnictwo 
Inne obiekty 

71 0 6 3 0 3 5 34 20 

 

Miejscowe zagrożenia 

OGÓŁEM 

Obiekty 

użyteczności 
publicznej 

Obiekty 

mieszkalne 

Obiekty 

produkcyjne 

Obiekty 

magazynowe 

Środki 
transportu 

Lasy 
Uprawy, 

rolnictwo 

Inne 

obiekty 
Wybuchy 

46 1 10 0 1 12 0 0 22 0 

 

Nazwa 

jednostki 

Rodzaj prowadzonych działań 

Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe 

Na terenie 

własnego 

działania 

Pozostały 

teren 

Na terenie 

własnego 

działania 

Pozostały 

teren 

Na terenie 

własnego 

działania 

Pozostały 

teren 

OSP Magnuszew 44 0 22 0 2 0 

OSP Chmielew 39 0 24 2 2 0 

OSP Rozniszew 26 6 3 1 3 0 

OSP Anielin 16 5 4 1 2 1 

OSP Mniszew 16 1 1 1 0 0 

OSP 

Wilczkowice 
0 0 0 0 0 0 

RAZEM 141 12 54 5 9 1 

 

Porównanie ilości zdarzeń 2014 – 2020 (bez fałszywych alarmów) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

77 127 103 116 108 144 117 
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Obrona cywilna  

Obrona Cywilna zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 ze zm.) ma na celu 

ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, 

ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie 

w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i w usuwaniu ich skutków. Funkcję 

Szefa Obrony Cywilnej Gminy Magnuszew pełni ustawowo Wójt Gminy Magnuszew. Do 

zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy należy kierowanie i koordynowanie 

przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej poprzez instytucje państwowe 

i samorządowe, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne działające na terenie 

gminy, a w szczególności:  

 dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz opiniowanie planów 

działania OC; 

 organizowanie i koordynowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej; 

 przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz 

systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach; 

 tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej; 

 przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania 

masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na terenie gminy;  

 zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy 

przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności; 

 zapewnienie ochrony i ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia 

zniszczeniem; 

 zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu 

spożywczego; 

 integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno – 

epidemiologicznych, społecznych i organizacji ratowniczych, do prowadzenia akcji 

ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.  

Na podstawie oceny zagrożenia i potrzeb zabezpieczenia ludności na administrowanym 

terenie oraz możliwości technicznego zabezpieczenia działań formacji OC Wójt Gminy 

Magnuszew Zarządzeniem Nr 3/OC z dnia 19 kwietnia 2001 r. postanowił utworzyć w Gminie 

system wykrywania i alarmowania Obrony Cywilnej.  W ramach systemu utworzone zostały:  
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 2 Drużyny Wykrywania i Alarmowania; 

 1 Radiofoniczna Drużyna Alarmowa; 

 1 Drużyna Porządkowo-Ochronna.  

Bazę służącą realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej stanowią:  

 Magazyn główny sprzętu OC, będący w gestii Urzędu Gminy;  

 6 syren alarmowych, w tym 3 uruchamiane ręcznie i 3 uruchamiane zdalnie.  

Przy pomocy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wójt Gminy realizuje zadania 

z zakresu zarządzania kryzysowego, do których w szczególności należy:  

 ocena występujących i potencjalnych zagrożeń, mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń; 

 przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Wójtowi wniosków dotyczących 

wykonania, zmiany lub odstąpienie od działań ujętych w Gminnym Planie Reagowania 

Kryzysowego; 

 przekazywanie do publicznej wiadomości informacji związanych z zagrożeniami; 

 opiniowanie Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego oraz realizowanie 

wynikających 

z niego zadań. 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzono w celu zapewnienia obsługi 

i merytorycznego wsparcia Zespołu Gminnego, pełnienia całodobowego dyżuru oraz realizacji 

innych przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Magnuszew 

w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej. 

Do zadań Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:  

 pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby 

zarządzania kryzysowego; 

 współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, 

 nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu 

wczesnego ostrzegania ludności; 

 współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;  

 współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze 

i humanitarne; 

 dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum; 
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 realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej 

państwa. 

Planowanie przestrzenne 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenna gminy, 

w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Magnuszew. Na terenie gminy 

obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Magnuszew, które zostało przyjęte Uchwałą Rady Gminy Magnuszew Nr III/138/2000.  

W gminie Magnuszew obowiązują 2 miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego dla części obrębów Anielin Kępa oraz Trzebień. Dla obszarów nieobjętych 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w 2020 r. Wójt Gminy Magnuszew 

wydał 79 decyzje o warunkach zabudowy, w tym 3 decyzje celu publicznego. Przeciętny czas 

oczekiwania na decyzje o warunkach zabudowy wynosił 180 dni. W 2020 r. Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w Radomiu nie uchyliło żadnej decyzji o warunkach zabudowy.  

Zabytki i Ochrona Konserwatorska 

Na terenie Gminy Magnuszew zlokalizowane są obiekty znajdujące się w Wojewódzkiej 

Ewidencji Zabytków, do których należą m.in.: 

Nr Miejscowość Obiekt, czas powstania, forma ochrony Adres 

1   Gruszczyn Kapliczka słupowa z latarnią, XIX w. 
W pobliżu drogi nr 79 od 

strony zachodniej,                        
dz. ewid. nr 227/1      

2 Magnuszew Układ urbanistyczno- przestrzenny, XIII/XX w.  26- 910 Magnuszew 

3 Magnuszew 
Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela,  
2 poł. XVIII w. nr rej. 86/A/81 

ul. Saperów,                         
26- 910 Magnuszew 

4 Magnuszew Brama kościelna,  2 poł. XIX w. ul. Saperów, 
26- 910 Magnuszew 

5 Magnuszew Dzwonnica, 1864 r. dec. MWKZ nr 1906/05 
ul. Saperów, 

26- 910 Magnuszew 

6 Magnuszew Dawny zajazd, XVIII/XIX w. nr rej. 116/A/81 
Ul. I Armii WP, 
26- 910 Magnuszew 

7 Magnuszew Figura św. Jana Nepomucena, 2 poł. XVIII w. 26- 910 Magnuszew 
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8 Magnuszew 
Budynek dawnego Sądu Mirowego,  
2 poł. XIX w. 

ul. Partyzantów 5, 
26- 910 Magnuszew 

9 Magnuszew Młyn, 2 ćw. XX w. ul. I Armii WP,                   
26- 910 Magnuszew 

10 Magnuszew Brama cmentarna, 1 ćw. XX w. ul. Bohaterów Września,                    
26- 910 Magnuszew 

11 Magnuszew Cmentarz rzymsko- katolicki,  1poł. XIX w.  ul. Bohaterów Września,                    

26- 910 Magnuszew 

12 Magnuszew Kapliczka- krzyż na cokole, 1900 
ul. I Armii WP,                   
(przy drodze Magnuszew- 
Kozienice nr 79) 

13 Magnuszew Kapliczka- z figurą MB, 1902 

przy drodze nr 79 przy 

skrzyżowaniu ulic: I Armii 
WP i Bohaterów Września 

14 Mniszew  Cmentarz rzymsko- katolicki, 1 poł. XIX w. 

Przy drodze nr 79 ( w 
pobliżu kościoła p.w. św. 
Rocha) , 26- 910 
Magnuszew 

15 

 

Przewóz    

Tarnowski 
Kapliczka, 2 poł. XIX w. 

Na skraju wsi od strony 
wschodniej, 26- 910 

Magnuszew 

16 Rozniszew 
Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP, 1880- 
1885   nr rej. A- 897 

Rozniszew 33, 26- 910 
Magnuszew 

17 Rozniszew Dzwonnica, 1880- 85 nr rej. A- 897 
Rozniszew 33, 26- 910 
Magnuszew 

18 Rozniszew 
Brama kościelna wraz z ogrodzeniem, 4 ćw. XX 
w. nr rej. A- 897 

Rozniszew 33,                       
26- 910 Magnuszew 

19 Rozniszew Dawna plebania,4 ćw. XIX w. Rozniszew 33,                     

26- 910 Magnuszew 

20 Rozniszew Cmentarz rzymsko- katolicki, 1 poł. XIX w. Na płd.- zach. od kościoła 
parafialnego 

21 Rozniszew Kapliczka- krzyż na cokole, 1897 

(na skrzyżowaniu dróg 
gminnych Rozniszew- 
Zagroby- kolonia 

Rozniszew), 26- 910 
Magnuszew 

22 Rozniszew Kapliczka z figurą MB 
Naprzeciwko dawnej 
plebanii,                                

26-910 Magnuszew 

23 Rozniszew Kapliczka- krzyż na cokole, 1924 
Przy drodze gminnej 
Rozniszew- Zagroby, 26-
910 Magnuszew 
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24 Trzebień Pałac, poł. XIX w. nr rej. A- 897 
Trzebień nr 2,                            
26-910 Magnuszew 

25 Trzebień Park, 1 poł. XIX w. nr rej. A- 897 
Trzebień nr 2,                            
26-910 Magnuszew 

26 Trzebień Oficyna, 1 poł. XIX w. nr rej. A- 897 
Trzebień nr 2,                            

26-910 Magnuszew 

27 Trzebień Dawny dworek, lata 20- te XX w. 
Trzebień nr 80,                          

26-910 Magnuszew 

28 Trzebień Fabryka- Gorzelnia, ok. 1920 r. 
Trzebień nr 85,                          
26-910 Magnuszew 

29 Trzebień Kapliczka z figurą MB, 1937 
Przy domu nr 8 ,                        
26-910 Magnuszew 

30 Zagroby 
Kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena,  
XIX w. 

Przy drodze gminnej 

Zagroby w stronę drogi nr 
79 , 26-910 Magnuszew 

32 Zagroby Kapliczka- krzyż na cokole, 1 poł. XX w. 
Przy drodze gminnej 
Zagroby w stronę drogi nr 
79, 26-910 Magnuszew 

33 Zagroby Kapliczka- krzyż na cokole, poł. XX w. 
Przy drodze gminnej 

Zagroby w stronę drogi nr 
79, 26-910 Magnuszew                 

 

Trwałe upamiętnienie  

Na podstawie Porozumienia zawartego 

w dniu 21 października 2020 r.  w Warszawie 

pomiędzy, Gmina Magnuszew, a Skarbem 

Państwa – Instytutem Pamięci Narodowej – 

Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu, zrealizowane zostało 

zadanie polegające na trwałym upamiętnieniu 

w formie pomnika mieszkańców Magnuszewa 

oraz osób z innych części Polski 

zamordowanych przez okupanta niemieckiego w dniach 27 do 28 października 1943 r. Pomnik 

umieszczony został w przestrzenie publicznej miejscowości Magnuszew, na skwerze pomiędzy 

ulicami Żołnierzy I AWP i ulicy Saperów, nieopodal pomnika Braterstwa Broni wzniesiony 

został pomnik. 

Koszt inwestycji, sfinansowany w całości przez IPN wyniósł 40 000,00 zł. 
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

W związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

Gmina Magnuszew zorganizowała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Firmą wyłonioną w przetargu, z którą Gmina 

zawarła umowę na odbiór  i zagospodarowanie odpadów na 2020 r. było -  PPUH „RADKOM” 

Spółka z o. o. z siedzibą 26-600 Radom, ul. W. Witosa 76. 

 

Rada Gminy Magnuszew ustaliła szczegółowy sposób i zakres świadczenia w/w usług. 

Ustalono, iż odpady komunalne będą odbierane z określoną częstotliwością. 

 

Na terenie Gminy Magnuszew funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, do którego właściciele nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi mogą dostarczyć następujące frakcje odpadów komunalnych: papier 

i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, przeterminowane 

leki, zużyte baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, opony, odpady zielone, chemikalia, odpady zawierające rtęć, odpady 

budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne(z remontu prowadzonego we 

własnym zakresie), popiół. PSZOK znajduje się w Magnuszewie przy ul. Partyzantów 3. 

 

Rada Gminy Magnuszew uchwaliła w drodze uchwały nr XVII/110/19 z dnia 19 

grudnia 2019 r. metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – od gospodarstwa domowego. 

Ustalono stawki opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny od 

gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości 25,00 zł miesięcznie. Ustalono stawki 

opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny od gospodarstwa 

wieloosobowego w wysokość 53,00 zł. miesięcznie oraz zryczałtowaną stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 

w wysokości 169 zł rocznie. 
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Uchwałą nr XX/131/20 z dnia 3 marca 2020 r. ustalono podwyższoną stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – w wysokości trzykrotnej 

stawki opłaty określonej dla: 

 dla gospodarstwa 1 osobowego – 75,00 zł; 

 dla gospodarstwa wieloosobowego  - 159,00 zł; 

 dla nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjne – 507,00 zł. 

 

Ilość osób w gospodarstwie domowym zamieszkujących daną nieruchomość ustalana 

jest na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Na dzień 31 

grudnia 2020 r. złożonych zostało: 

 297 deklaracji za odpady komunalne od gospodarstwa domowego 1 osobowego;   

 1 445 deklaracji za odpady komunalne od gospodarstwa wieloosobowego; 

 801 deklaracji za odpady komunalne od gospodarstw zamieszkujących w budynku do 

rekreacji indywidualnej. 

 

Zapisy art. 3b oraz 3c u.c.p.g. obligują gminy do ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz do osiągnięcia 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 

2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania 

masy tych   odpadów,   określa   poziomy   ograniczenia   masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. Poziom, którego nie można było przekroczyć w roku 2020 wynosił 

35%. 

Gmina Magnuszew osiągnęła poziom ograniczenia  - 15,93 %.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych, poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, dla 2020 roku wynosił 50%.  
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Osiągnięty przez Gminę Magnuszew poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia ww. frakcji odpadów wynosi za 2020 r. – 35,36 %. 

 

Informacja  o odebranych odpadach komunalnych 

Lp. Nazwa odpadu Kod odpadu 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

[Mg] 

1 Odpady wielkogabarytowe 200307 44,100 

2 Tworzywa sztuczne 200139 143,660 

3 
Niesegregowane odpady 

komunalne 
200301 769,280 

4 Opakowania ze szkła 150107 145,480 

5 Papier i tektura 200101 14,580 

6 Zużyte opony 160103 36,840 

 

Masa odpadów przetworzonych w procesie mechanicznego przetwarzania – 769,280 

Mg. 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania, 

które zostały przekazane do instalacji – 1 139,360 Mg 

 

Informacja o zebranych odpadach komunalnych w PSZOK  

Lp. Nazwa odpadu Kod odpadu 
Masa  odpadów  

[Mg] 

1 Odpady wielkogabarytowe 200307 27,540 

2 Zużyte opony 160103 6,880 

3 Łączna masa 34,420 

 

Roczna analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, 

recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

 dochody (wpływy) z opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

wraz z odsetkami – 1 078 076,99 zł; 
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 koszty obsługi selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych z terenu gminy  - 

1 358 417,80 zł, w tym: 1 348 174,80 zł – na rzecz firmy odbierającej odpady,  

10 243,00 zł – koszty obsługi administracyjnej. 

 

Posiadaczom nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. 

W roku 2020 wystawiono 488 upomnienia z tytułu nieuiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na łączną kwotę 121 951,80 zł oraz 19 tytułów wykonawczych na 

łączną kwotę 10 205,80 zł. W dalszym ciągu 408 posiadaczy nieruchomości zalega z opłatą za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wszyscy mieszkańcy gminy winni dołożyć starań aby dokładniej segregować odpady, 

bowiem z każdym rokiem wzrastają koszty gospodarowania odpadami i poziomy recyklingu 

(dla roku 2018 było - 30%, dla 2019 - 40%, zaś w 2020 - 50%), a koszty te muszą przekładać 

się na kształtowanie opłaty ustalanej za odbiór i gospodarowanie odpadami od mieszkańców. 

 

Usuwanie azbestu 

Usuwanie azbestu w  2020  r.  z  dachów  budynków  mieszkalnych  i  gospodarczych 

z terenu gminy Magnuszew odbywało się w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Magnuszew". W 2020 r. z terenu Gminy Magnuszew odebrano 

azbest (płyty  azbestowo  -  cementowe  stosowane  w  budownictwie) w łącznej ilości 124,500 

Mg czyli 8 300 m³. W związku z tym poniesione zostały koszty w wysokości 49 800,00 zł.  

Środki pochodziły z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. Firma, która została wybrana do realizacji zadania to HUBERT 

Wieczorek Hubert, ul. Powiśle 29, 24-100 Góra Puławska. 

Wszystkie prace były wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 

 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 
Zadanie w całości sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (zwrot nastąpił w 2021 roku). Koszty usuwania folii rolniczej i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Magnuszew w 2020 to 

73 516,80 zł.  
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Wykonawcą usługi była Firma LOBO RECYKLING SP Z o.o. ul. Sportowa 4, 26-700 

Zwoleń.  

Łącznie odebrano z terenu Gminy Magnuszew 153,160 Mg folii ogrodniczej. 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Na terenie gminy Magnuszew obowiązuje Plan gospodarki niskoemisyjnej. 

Plan ten jest jednym ze strategicznych dokumentów. Celem przedmiotowego Planu jest 

przejście samorządu na  gospodarkę niskoemisyjną poprzez  działania możliwe do realizacji  

w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach na terenie gminy, 

a co za tym idzie z redukcją emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2. Osiągnięcie tego celu 

winno bezpośrednio wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców gminy. Cel główny 

będzie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 

 promowanie gospodarki niskoemisyjnej; 

 zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 

 redukcję gazowych i pyłowych zanieczyszczeń do powietrza, w tym CO2; 

 podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ich wpływ na lokalną 

gospodarkę ekoenergetyczną i jakość powietrza. 

 

Ze względu na wyznaczone w nim cele, a także działania do realizacji obejmujące teren 

należący administracyjnie do gminy Magnuszew, wraz ze wskazaniem tendencji rozwojowych 

oraz dobór działań, które mogą zostać podjęte w przyszłości, należy dokonać aktualizacji 

powyższego Planu gospodarki niskoemisyjnej. W ramach ograniczenia niskiej emisji Gmina 

podejmowała działania w kierunku wsparcia  organizacyjnego  i  finansowego  dla  wymiany  

indywidualnych  źródeł   ciepła. W ramach realizacji zadania przeprowadzono kompletną 

inwentaryzację źródeł ciepła, które występują na terenie Gminy Magnuszew. Szczegółowa 

inwentaryzacja dotyczyła źródeł ciepła zainstalowanych w budynkach mieszkalnych 

i nieruchomościach niezamieszkałych (tj. obiekty usługowe, produkcyjne, budynki publiczne). 

Zakres informacji, który pozyskiwany był na terenie jest zgodny z wymogami 

Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 

MAZOWSZE 2020”. 



                Raport o stanie Gminy Magnuszew 

93 

Inwentaryzacja przeprowadzona była w oparciu o metodę kombinowaną tj. połączenia 

metody rejestrowej z metodą wywiadu bezpośredniego. Podczas realizacji zadania kładziony 

był nacisk na aktualność danych .  

W przypadku budynków mieszkalnych i usługowych została zastosowana metoda 

wywiadu bezpośredniego. Zadanie zlecone zostało firmie zewnętrznej (wynagrodzenie 

ekspertów), która wybrana została w drodze zapytania ofertowego na realizację zadania. 

Całkowity koszt brutto realizacji zadania wyniósł 35 900,00 zł i w pełni stanowił koszty 

kwalifikowane. 

Na zadanie „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła oraz budowa instalacji OZE”  

wydatkowano 29 520,00 zł na aktualizację dokumentacji. Trzykrotnie ogłaszano przetarg na 

realizację zadania, jednak z uwagi na znaczne przewyższenie kwoty zaplanowanych środków, 

umowa na realizację nie została zawarta. Postanowiono więc przedłużyć termin realizacji 

zadania do 2021 roku. Planowane  łączne nakłady -  2 051 090,00 zł. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności 
zwierząt. 

Do zadań własnych gminy należy zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, co 

realizowane było w 2020 roku m.in. w ramach umowy przez „Schronisko dla zwierząt Strzelce” 

z siedzibą w Strzelcach. W 2020 r. oddano do schroniska 16 psów, co w porównaniu do roku 

2019 stanowi wzrost o 5 szt. Koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2020 łącznie 

z dokarmianiem dziko żyjących kotów wyniósł – 21 351,87 zł. Należy zauważyć, iż 

utrzymujący się wzrost liczby bezdomnych psów oddawanych do schroniska co roku będzie 

generował coraz większe wydatki. Zasadnym jest więc podjęcie działań w kierunku nawiązania 

współpracy z towarzystwem opieki nad zwierzętami lub fundacją zajmującą się adopcją 

bezdomnych zwierząt. Należy także podjąć działania zmierzające do ograniczenia rozrodczości 

zwierząt domowych. 

 

 

Wodociągi i kanalizacja 

Urząd Gminy w Magnuszewie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Gmina eksploatuje infrastrukturę 

wodociągową i kanalizacyjną obejmującą: 4 ujęcia i 2 stacje uzdatniania wody z siecią 

wodociągową, 3 oczyszczalnie ścieków z siecią kanalizacyjną, na której zlokalizowanych jest 
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50 głównych sieciowych przepompowni ścieków oraz 80 przydomowych przepompowni 

ścieków. 

Z sieci wodociągowej korzysta ponad 61,5% mieszkańców, zaś z kanalizacji sanitarnej 

ok. 56,6%. 

Długość sieci wodociągowej wynosi 64,5 km, zaś kanalizacyjnej 60 km. 

Ujęcia wód podziemnych zlokalizowane są:  

 w Magnuszewie - 2, 

 w Mniszewie - 2, 

gdzie również znajdują się stacje uzdatniania wody.  

 

Roczne wydobycie wody ze wszystkich ujęć doprowadzających wodę do SUW 

wyniosło w 2020 roku 254 tys. m3.  Każda ze stacji uzdatniania wody posiada 2 ujęcia w postaci 

studni głębinowych pracujących naprzemiennie. Dzięki takiemu rozwiązaniu sieć 

wodociągowa gminy zabezpieczona jest na wypadek awarii lub potrzeby konserwacji jednego 

z ujęć. Ogólny stan techniczny sieci wodociągowej jest dobry. Obecnie zaopatrywani są 

w wodę mieszkańcy następujących miejscowości: Anielin, Boguszków, Chmielew, Gruszczyn, 

Grzybów, Kłoda, Kurki, Magnuszew, Mniszew, Ostrów, Przydworzyce, Rękowice, Rozniszew, 

Trzebień (bloki), Wilczkowice Dolne, Zagroby,  

 

Dostarczenie wody odbiorcom oraz odbiór ścieków realizowane jest w ramach  I i II 

grupy taryfowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  

 

 Grupa I  to gospodarstwa domowe oraz podmioty prowadzące działalność oświatowo 

– wychowawczą, opiekuńczą, rekreacyjno – sportową i w zakresie ochrony zdrowia. 

 Grupa II  to przemysłowi odbiorcy usług oraz podmioty prowadzące działalność 

niewymienioną w grupie I. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. gmina posiada umowy w ilości: 

- na zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków – 1 065; 

- na zaopatrzenie w wodę – 234; 

- na odprowadzanie ścieków (ryczałt) – 10. 

W 2020 r. zakupiono od zewnętrznego przedsiębiorcy – Kozienickiej Gospodarki 

Komunalnej 7 917 m3 wody dla mieszkańców m. Kłoda oraz Przydworzyce, oraz 

odprowadzono 7 893 m3 ścieków do oczyszczalni ścieków w Ryczywole. 
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Inwestycje dotyczące budowy oraz modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnej, 

oczyszczalni ścieków oraz przepompowni 
W roku 2020 zrealizowano rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji 

sanitarnej systemu grawitacyjno-ciśnieniowego wraz z przyłączami w miejscowości Ostrów. 

 W ramach zawartej ugody z firmą Wodmar Tomasz Markowski zrealizowano zadanie 

– Budowa sieci wodociągowej w m. Ostrów o wartości – 452 725,87 zł.  

Dodatkowo w związku z przeprojektowaniem sieci zaszła konieczność budowy odcinka 

pomiędzy m. Magnuszew a m. Ostrów o wartości 28 249,21 zł. 

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Magnuszewie wraz z budową sieci 
kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Magnuszewie została wybudowana w 1997 r. 

Ograniczona przepustowość wymusiła konieczność jej rozbudowy. Wiązało się to z wymianą 

urządzeń m. in. z powodu zużycia technicznego oraz budowy nowego zbiornika buforowego 

oraz  komory stabilizacji osadów, co umożliwi doprowadzenie do oczyszczalni zwiększonych 

ładunków w ściekach surowych z rozbudowywanej infrastruktury kanalizacji sanitarnej. Jest to 

oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości 250 m3/d. 

 

Koszty przebudowy i modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie wraz 

z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów wyniosły w 2020 roku - 2 061 453,40 

zł.  

W ramach inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla 

miejscowości Ostrów zostały wykonane: 

 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 981 m 

 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  ciśnieniowej – 1 803 m 
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 przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o łącznej długości – 10 m 

 betonowe studnie rewizyjne – 33 szt. 

 studnie rozprężone – 2 szt. 

 studzienki kanalizacyjne – 54 szt. 

 przepompownie sieciowe – 2 szt. 

 przepompownie przydomowe – 1 szt. 

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie 

Oczyszczalnia ścieków w Mniszewie nie spełniała swojej roli i ścieki zrzucane przez 

nią do rzeki Wisły przestały spełniać założone parametry, a stężenie szkodliwych substancji 

wielokrotnie przekraczała przewidziane przepisami normy. W celu przywrócenia oczyszczalni 

do poprawnego działania należało wymienić wyeksploatowane urządzenia oraz rozważyć 

zmianę procesu oczyszczania w celu poprawienia efektywności oczyszczania ścieków poprzez 

zapewnienie równomiernego obciążenia osadu w dobie oraz utrzymanie stałej koncentracji 

osadu wraz z właściwą recyrkulacją wewnętrzną w komorze niedotlenionej. Do czasu ustalenia 

programu naprawy przedmiotowej oczyszczalni ścieki były odwożone taborem asenizacyjnym 

do pozostałych oczyszczalni gminnych po odłączeniu podmiotów zatruwających proces 

biologicznego oczyszczania ścieków. 

Na zadanie Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie wydatkowano kwotę  

347 741,69 zł, w całości pochodzącą z budżetu gminy. 

 

Modernizacja przepompowni ścieków w Grzybowie 

Zadanie w całości zrealizowane ze środków  budżetu gminy w kwocie 40 392,69 zł. 

Wykonawcą była firma Metalchem  wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.  

 

Budowa stacji meteorologicznej 

Jesienią ubiegłego roku w Magnuszewie powstała stacja meteorologiczna, która 

monitoruje i odczytuje pagodę na terenie naszej gminy. Dla mieszkańców, a w szczególności 

rolników oznacza to, że  maja aktualne i dokładne informacje pogodowe, dzięki którym będą 

mogli ochronić swoje uprawy. Stacja ma za zadanie szacowanie skali występowania suszy  

w rolnictwie.   Pomoże  ona rolnikom nie tylko w procesie uzyskania odszkodowań, ale też 

w wyborze rodzaju upraw w gospodarstwie. Poza suszą rolniczą obecność mierników może 

pomóc w dokumentowaniu występowania innych niekorzystnych dla upraw zjawisk 

pogodowych, takich jak nawałnice czy przymrozki.   Inwestycja ta była możliwa dzięki 
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wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckiego. W ramach konkursu 

dofinansowano zakup i montaż 1 stacji na terenie 

powiatu kozienickiego spośród 17 stacji 

meteorologicznych na terenie Mazowsza.  

Fundusze dla powiatów na zakup i montaż 

stacji automatycznych wraz z wykonaniem 

ogródków meteorologicznych, zostały przyznane w 

ramach autorskiego programu samorządu 

Mazowsza:  „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej Mazowsze 

2020”. Koszt zakupu i montażu automatycznej stacji 

meteorologicznej, wraz z ogródkiem 

meteorologicznym, na terenie Gminy Magnuszew  to 

kwota  47 376,00 zł. 

 

Wycinka drzew 

W 2020 roku do Urzędu Gminy w Magnuszewie wpłynęło 123 zgłoszenia zamiaru 

usunięcia drzew od osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. Wójt Gminy Magnuszew w 2020 roku wydał 2 decyzje administracyjne 

w sprawie usunięcia drzew. 
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Mienie Komunalne 

Na majątek gminy składa się m.in. wartość nieruchomości i mienia ruchomego.  

Na  dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina posiadała: 

 grunty o powierzchni 53,19 ha o wartości 1 172 137,13 zł; 

 budynki o wartości 16 396 981,79 zł; 

 budowle i urządzenia techniczne o wartości 54 889 552,82 zł. 

Zagospodarowanie gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2020 r. obrazuje poniższa 

tabela: 

Lp. 

Rodzaj 

gruntów / 
wykorzystan

ie 

Ogółem 
pow. [ha] 

Przekazane 

w zarząd  
trwały [ha] 

Przekazane 

w 

użytkowanie 
wieczyste 

[ha] 

Przekazane 

w 

dzierżawę 

[ha] 

Pozostałe 
(zasób) 

[ha] 

1 Użytki rolne 18,9219   18,9219  

2 Drogi 5,5082    5,5082 

3 

Kulturalno-

rekreacyjne  

(Skansen, 

Orlik) 

8,9357    8,9357 

4 

 

Inne i 

zabudowane: 

w tym m.in. 

19,8239 8,1773 1,0828  10,5638 

3 świetlice     0,9626 

Urząd Gminy     0,2400 

3 

oczyszczalnie 
    2,5068 

2 Stacje 

Uzdatniania 

Wody 

    0,8804 

2 ośrodki 
Zdrowia 

    1,2395 

5 szkół  8,1773    

Razem 53,1897 8,1773 1,0828 18,9219 25,0077 
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Tabela obejmuje nieruchomości położone w miejscowościach: Magnuszew, Mniszew, 

Rozniszew, Trzebień, Przydworzyce, Chmielew, Kępa Skórecka, Kurki, Przewóz Tarnowski, 

Osiemborów, Dębowola, Basinów, Anielin, Boguszków, Rękowice, Gruszczyn, Wilczkowice 

Dolne. 

Grunty rolne przekazane w dzierżawę:  

- w m. Kępa Skórecka - 1,0110 ha; 

- w m. Wólka Tarnowska - 0,3200 ha; 

- w m. Trzebień –5,5557 ha; 

- w m. Przewóz Tarnowski - 0,7211 ha; 

- w m. Kurki – 1,0000 ha; 

- w m. Bożówka – 0,2400 ha. 

Roczny dochód Gminy z tyt. dzierżawy gruntów rolnych w 2020 r. wyniósł -  

2 735,59 zł. 

Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste: 

- w m. Mniszew- 0,0926 ha; 

- w m. Magnuszew- 0,6702 ha; 

- w m. Wólka Tarnowska- 0,3200 ha. 

Roczny dochód Gminy z tyt. użytkowania wieczystego w 2020 r. wyniósł - 3 266,00 zł.  

Gmina otrzymuje również dochody z tytułu dzierżawy gruntów przez koła łowieckie, 

które w roku 2020 wyniosły 3 576,96 zł. 

Ogółem kwota dochodu Gminy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, użytkowanie 

wieczyste oraz dzierżawę terenów łowieckich w 2020 r. wyniosła - 9 578,55 zł.  

W roku 2020 Wójt Gminy Magnuszew wydał 11 decyzji zatwierdzających podziały 

nieruchomości. Przeciętny czas oczekiwania na decyzje zatwierdzającą podział wynosił ok. 30 

dni. W 2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu nie uchyliło żadnej decyzji 

zatwierdzającej podział nieruchomości. 
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Mieszkaniowy zasób Gminy 

Mieszkaniowy zasób Gminy Magnuszew składa się z 19 lokali znajdujących się w 5 

budynkach.  

W Gminie Magnuszew brak jest wolnych mieszkań socjalnych dla  rodzin o niskich 

dochodach. Aktualne potrzeby mieszkaniowe w Gminie szacuje się na ok 15 mieszkań. 

Dane o gminnych zasobach mieszkaniowych przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Adres budynku 
Powierzchnia 

ogólna w m2 

Liczba lokali 

mieszkalnych 

Porównanie ze 

stanem z 2019 r. 

1 

Magnuszew, ul. 

Partyzantów 1 tzw. 

„Czworaki” 

114 6 Bez zmian 

2 
Mniszew 18 

(Ośrodek Zdrowia) 
176 3 

według umów z 

najemcami zgodnie 

z obmiarem 

3 
Mniszew 41 

(szkoła) 
80 2 Bez zmian 

4 
Rozniszew (dom 

nauczyciela) 
268 4 Bez zmian 

5 

Rozniszew 

(budynek 

wielofunkcyjny) 

128 4 

Zgodnie z umowami 

najmu i ponownym 

obmiarem 

Razem 746 19  
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Infrastruktura drogowa i oświetlenie uliczne 

Przez teren gminy na osi północ - południe przebiega droga krajowa nr 79, łącząca 

miejscowość Magnuszew z leżącą w odległości 63 km na północ Warszawą, Kozienicami – 

odległymi o 24 km w kierunku południowym oraz Sandomierzem i Tarnobrzegiem. W kierunku 

zachodnim biegnie droga wojewódzka nr 736 zapewniająca połączenie z Warką, a dalej drogą 

E77 relacji Warszawa – Kraków. Uzupełnieniem sieci komunikacyjnej są drogi powiatowe i 

gminne, które w sposób bezpośredni, bądź pośredni stanowią powiązania wewnątrz gminy oraz 

łączą teren gminy z sąsiednimi ośrodkami gminnymi. 

Drogi w poszczególnych kategoriach na terenie Gminy Magnuszew: 

 droga krajowa - 21,94 km; 

 drogi wojewódzkie - 12,35 km; 

 drogi powiatowe -  34,44 km; 

 drogi gminne 80,47 km, oraz drogi wewnętrzne będące własnością Gminy 

Magnuszew i nie zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych. 

Powierzchnia dróg gminnych wynosi ogółem: 319 470,90 m2. 

Rokrocznie gmina realizuje inwestycje w zakresie budowy i modernizacji dróg, 

prowadzone są również prace polegające na bieżącej poprawie ich stanu. 

 

 Realizację zadań w latach 2017 - 2020 obrazuje poniższa tabela. 

Lp. 
Drogi: 

gminne, lokalne, publiczne, 
wewnętrzne 

Rok 2017 

długość 
odcinka 

w 
metrach 

Rok 2018 

długość 
odcinka 

w 
metrach 

Rok 2019 

długość 
odcinka 

w 
metrach 

Rok 2020 

długość 
odcinka 

w 
metrach 

Rodzaj 
nawierzchni 

1 Kłoda   285  asfalt 
2 Przez wieś Przydworzyce     asfalt 

3 
Przydworzyce 

tzw. Kresy 
 800   asfalt 

4 Kępa Skórecka   1 790  destrukt 
6 Zagroby   1 200 334 destrukt 

7 
Magnuszew 

ul. Bohaterów Studzianek 
200    

asfalt 
modernizacja 

ulicy 

8 
Magnuszew 

9. ul. Kolonia Magnuszew 
  475  

destrukt 
modernizacja 

ulicy 
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10 
Magnuszew 

ul. Przyjaźni 130    

asfalt 
modernizacja 

ulicy 

11 
Magnuszew 

ul. Partyzantów 
   589 asfalt 

12 Kolonia Rozniszew   340 650 asfalt 
13 Osiemborów – Urszulin  1 100   asfalt 
14 Osiemborów – Wojtasówka     destrukt 

15 
Wojtasówka – Wilczkowice 

Dolne 
 800   destrukt 

16 Wilczkowice Dolne 460    destrukt 
17 Kłoda   910  destrukt 
18 Anielin Folwark 700 550   destrukt 
19 Do wsi Kurki   664  asfalt 
20 Wilczowola – Tyborów  600   destrukt 
21 Mniszew  850   destrukt 
22 Żelazna Nowa – Żelazna Stara     asfalt 
23 Zagroby     asfalt 
24 Wilczowola     asfalt 
25 Gruszczyn  1 100   destrukt 

26 
Kurki – Grzybów – Przewóz 

Stary 
    destrukt 

27 Kurki – Grzybów 920    asfalt 
28 Grzybów – Przewóz Stary 450    destrukt 
29 Grzybów  250   asfalt 
30 Przewóz Stary 350    destrukt 
31 Boguszków     destrukt 
32 Boguszków 1 000   950 asfalt 
33 Rozniszew 930    destrukt 
34 Dębowola – Trzebień 1 580    destrukt 
35 Trzebień  250  600 asfalt 
36 Wólka Tarnowska 750  421  asfalt 
37 Bożówka 800    destrukt 
38 Latków  700   destrukt 
39 Wola Magnuszewska  850   destrukt 

Razem 8 270 7 850 6 085 3 123  
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Do najważniejszych zadań zrealizowanych w roku 2020 należą: 

 modernizacja drogi w Zagrobach –  destrukt asfaltowy – 334 mb, wartość 49 892,43zł, 

w tym inspektor nadzoru 477,03zł; 

 

 przebudowa drogi gminnej w Trzebieniu -  destrukt asfaltowy – 600 mb, wartość  

61 566,36 zł., w tym inspektor nadzoru 583,36 zł; 

 

 przebudowa drogi gminnej w Kolonii Rozniszew - destrukt asfaltowy – 650 mb, 

wartość 66 618,14 zł, w tym inspektor nadzoru 634,15 zł; 
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 modernizacja drogi gminnej nr 170617W na odcinku od wsi Boguszków do drogi 

powiatowej 1709W - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – 950 mb, 

wartość 234 986,35 zł, w tym inspektor nadzoru 2 270,40 zł, zadanie zostało 

dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach pomocy 

finansowej udzielanej w formie dotacji celowej w kwocie 116 357,97 zł; 

 

 poprawa komunikacji do posesji 4B i 4C przy ulicy Partyzantów w Magnuszewie – 

nawierzchnia bitumiczna - 84 mb - wartość 22 000,00 zł; 

 ułożenie chodnika w miejscowości Żelazna Stara – nawierzchnia z kostki betonowej 

grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 130 mb, wartość 35 500,00 zł, 

zadanie dofinansowane z MIAS  Mazowsze 2020 w kwocie 10 000,00 zł, z funduszu 

sołeckiego – 12 500,00 zł, w tym inspektor nadzoru 1 845,00 zł; 
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 ułożenie chodnika w miejscowości Chmielew -  nawierzchnia z kostki betonowej 

grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 87 mb, wartość 20 080,00 zł,  

w tym inspektor nadzoru 1 845,00 zł. Środki z całości pochodzą z funduszu sołeckiego; 

 

 Przebudowa drogi w Magnuszewie ul. Partyzantów na długości 589,45 mb, wartość 

733 163,64 zł, zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie  

409 371,98 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie  

323 791,66 zł, zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2019 - 2020, plan wydatków 

758 450,00 zł, wydatkowano 751 613,64 zł, w tym inspektor nadzoru 8 693,64 zł; 
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Ponadto w roku 2020 wyrównano gminną koparką oraz utwardzono drogi gruntowe 

kruszywem i tłuczniem w ilości 2 700 ton, o wartości 187 714,10 zł, w tym w ramach funduszu 

sołeckiego wydatkowano 109 732,48 zł (miejscowości: Bożówka, Grzybów, Kępa Skórecka, 

Kurki, Przewóz Stary, Wilczkowice Dolne, Gruszczyn, Aleksandrów, Przydworzyce). Materiał 

ten służył przede wszystkim do uzupełnienia ubytków w nawierzchni, jak również do poprawy 

przejezności dróg na odcinku 20 km na terenie całej gminy. 
 

 

Podatki lokalne 

Sprawy podatków w Urzędzie Gminy Magnuszew prowadzi referat podatków i opłat, 

w którym pracuje trzy osoby na stanowiskach urzędniczych.  

Decyzją Rady Gminy Magnuszew stawki podatkowe na rok 2020 utrzymane zostały na 

niezmienionym poziomie (od roku 2012). Jedyne zmiany w wysokości podatków jakie 

wystąpiły w roku 2020 (w niewielu przypadkach) były następstwem  przeprowadzonej w  latach 

2012-2014 modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w  wyniku której nastąpiła zmiana 

m.in. oznaczeń gruntów.  

W gminie Magnuszew na koniec 2020 roku było 6 810 podatników, w tym: 

 podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego: 

- osoby prawne - 44; 

- osoby fizyczne - 6 694. 

 podatku od środków transportowych 

- osoby prawne - 3; 

- osoby fizyczne - 69. 

 

W roku 2020 referat podatków i opłat realizując swoje obowiązki wydał 4 368 decyzji 

wymiarowych, 580 decyzji zmieniających, 26 decyzji ws. udzielenia, bądź nieudzielenia ulgi 

o umorzeniu zaległości, 1 decyzję ws. rozłożenia na raty oraz 3 decyzje ws. zastosowania ulgi 

z tytułu nabycia gruntów. 

 

Podatek rolny 

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji 

gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach 
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rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż 

działalność rolnicza.  

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:  

 dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na 

podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji 

gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Gmina Magnuszew - II 

okręg podatkowy); 

 dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów 

i budynków. 

Stawki podatku:  

 od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5q żyta wg obniżonej 

ceny skupu żyta do kwoty 48,00 zł za 1q żyta - stawka 120,00 zł (od gruntów 

wchodzących w skład gospodarstw rolnych); 

 od 1ha fizycznego gruntów - równowartość pieniężną 5q żyta wg obniżonej ceny skupu 

żyta do kwoty 48,00 zł za 1q żyta - stawka 240,00 zł (od gruntów rolnych nie 

stanowiących gospodarstw rolnych).  

W gminie Magnuszew w roku 2020 dokonano wymiaru podatku rolnego na łączną 

kwotę 634 133,00 zł, w tym:  

- od osób prawnych – 1 905,00 zł; 

- od osób fizycznych - 632 228,00 zł. 

 

Podatek leśny 

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji 

gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności 

gospodarczej niż działalność leśna. 

Podatnikami podatku leśnego, są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 

organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: 

 właściciele lasów; 

 posiadacze samoistni lasów; 

 użytkownicy wieczyści lasów; 

 posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego. 
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Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej 

podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, 

a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. 

Stawki podatku leśnego: 

 podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 

drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez 

nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy; 

 dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka 

podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. 

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m3 

drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 

pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy - za 2020 rok stawka podatku 

wynosiła 42,7328 zł za 1ha. 

Wyliczony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 

18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej 

ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r. 

poz. 1018 z dnia 18 października 2019 r. - średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według 

średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wyniosła 

194,24 zł za 1 m3. 

W gminie Magnuszew w roku 2020 dokonano wymiaru podatku leśnego na łączną 

kwotę 93 286,00 zł, w tym:  

- od osób prawnych    – 40 795,00 zł; 

- od osób fizycznych  – 52 491,00 zł. 
 

Podatek od nieruchomości 
Podatkowi od nieruchomości podlegają: 

 grunty; 

 budynki lub ich części; 

 budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
 

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 

organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: 

 właściciele; 

 użytkownicy wieczyści; 
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 samoistni posiadacze; 

 w niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości lub ich części 

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 
 

Stawki podatku:  

1. od gruntów: 

a. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł za 1 m2 

powierzchni, 

b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni, 

c. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 zł za 1 m2 

powierzchni 

d. niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777) i położonych na 

terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo 

zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje 

zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych 

gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni 

2. od budynków lub ich części: 

a. mieszkalnych – 0,70 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej, 

b. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne 

lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,00 zł za 

1 m2 powierzchni użytkowej, 

c. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,24 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej, 

d. związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 

o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń– 

4,45 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,36 zł za 1 m2 
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powierzchni użytkowej, - zajętych na własne cele gospodarcze: garaży, 

komórek, wiat – 6,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej  

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

wyżej wymienionej ustawy  

W gminie Magnuszew w roku 2020 dokonano wymiaru podatku od nieruchomości na 

łączną kwotę 2 390 815,00 zł, w tym: 

- od osób prawnych – 1 150 786,00 zł; 

- od osób fizycznych - 1 240 029,00 zł. 

 

Podatek od środków transportowych 

Podatnikami podatku od środków transportowych są właściciele posiadający: 

    - samochód ciężarowy o masie 3,5 lub wyższej, 

    - ciągnik siodłowy lub balastowy, 

   -  przyczepę 

    - naczepę, 

    - autobus. 

 

Stawki podatku (od pojazdów objętych podatkiem na terenie gminy Magnuszew): 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie  całkowitej pojazdu powyżej 3,5 

tony a poniżej 12 ton: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  - 448,00 zł; 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       - 462,00 zł; 

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton              - 694,00 zł. 

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 

ton: 

a) o liczbie osi dwie; 

od 12 ton, a mniej niż 15 ton oraz od 15 ton i powyżej  - 1 232,00 zł; 

b) o liczbie osi trzy; 

od 12 ton, a mniej niż 17 ton   - 1 232,00 zł; 

od 17 ton, a mniej niż 23 ton   - 1 540,00 zł; 

c) o liczbie osi cztery i więcej; 

od 12 ton, a mniej niż 27 ton    - 1 848,00 zł. 
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3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie 

z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 

za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub 

wyższej niż 12 ton: 

a) liczbie osi dwie; 

od 31 ton i powyżej          - 2 302,00 zł; 

b) liczbie osi trzy; 

od 12 ton do 36 ton włącznie -  2 302,00 zł. 

4. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, 

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 

wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

a) o liczbie osi dwie; 

od 33 ton, a mniej niż 38 ton   - 1 540,00 zł; 

b) o liczbie osi trzy; 

od 12 ton do 36 ton włącznie   - 1 540,00 zł; 

powyżej 36 ton           - 1 848,00 zł. 

5. Od autobusów  w zależności od liczby miejsc do siedzenia 

a) mniejszej niż 22 miejsca         -  1 540,00 zł; 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc -  1 540,00 zł; 
 

W gminie Magnuszew w roku 2020 dokonano wymiaru podatku od środków 

transportowych na łączną kwotę 287 028,00 zł, w tym: 

- od osób prawnych – 8 008,00 zł; 

- od osób fizycznych – 279 020,00 zł. 
 

Łączny wymiar podatków lokalnych w roku 2020 wyniósł 3 405 262,00 zł.  
Stan zaległości wg decyzji wystawionych w roku 2020 wyniósł 159 773,64 zł (od osób 

fizycznych ) oraz 109 803,00 zł (od osób prawnych). Łącznie zaległości wyniosły 269 576,64 

zł, co stanowi 7,92% w stosunku do wysokości wymiaru podatku, w 2019 roku zaległości 

wynosiły 8,56% w stosunku do wymiaru. 

Referat podatków i opłat dbając o realizację dochodów z podatków w roku 2020 

wystawił 467 upomnień na łączną kwotę 279 472,97 zł. Wystawiono również 141 tytuły 

wykonawcze, w tym 139 tytułów wykonawczych osobom fizycznym na kwotę 154 779,51 zł 
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i 2 tytuły wykonawcze osobom prawnym na kwotę 2 464,00 zł. Łącznie wystawiono tytuły na 

kwotę 157 243,51 zł (81 989,21 zł za okres styczeń – listopad, 75 254,30 zł za miesiąc 

grudzień). Ponadto w jednym przypadku należności gminy zostały zabezpieczone hipoteką na 

kwotę 70 729,16 zł. 

W większości, tak jak w latach ubiegłych zaległości podatkowe w podatku od 

nieruchomości osób prawnych to zaległości z tytułu działalności grup producentów owoców 

i warzyw, natomiast w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynikają z przypisu na 

skutek modernizacji ewidencji gruntów i budynków za lata ubiegłe. Ponadto dużą kwotę 

zaległości podatkowych w dalszym ciągu  stanowią zaległości Wspólnot Gruntowych oraz 

osób, które ogłosiły upadłość konsumencką. 
  

Ulgi i zwolnienia w podatkach lokalnych 

Referat podatków i opłat w zakresie swoich obowiązków rozpatruje  wnioski w sprawie 

ulg i zwolnień w podatkach lokalnych: 

Ulga z tytułu nabycia gruntu w podatku rolnym ma zastosowanie do gruntów 

przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już 

istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: 

a) będących przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte 

w drodze umowy sprzedaży; 

b) będących przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste; 

c) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe 

zagospodarowanie. 

Okres zwolnienia z tytułu nabycia gruntu wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa 

wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto 

grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. Ulgę stosuję się tylko od nabycia od osób 

obcych nie spokrewnionych.  

Po upływie okresu zwolnienia tj. 5 lat, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 6, stosuje się 

ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku: w pierwszym roku o 75% i w drugim 

roku o 50%. 

 Zwolnienie i ulga z tytułu nabycia gruntów stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, 

o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9). 
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W 2020 roku udzielono ulgi z tytułu nabycia gruntu w podatku rolnym tylko 3 rolnikom 

ze względu na wyczerpanie już w miesiącu sierpniu krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de 

minimis.  

 

 

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym przysługuje podatnikom podatku rolnego na 

mocy przepisów ustawy o podatku rolnym. 

 Ulga inwestycyjna przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na: 

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli 

i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, 

2) zakup i zainstalowanie: 

a) deszczowni; 

b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę; 

c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, 

biogazu, słońca, spadku wód) – jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub 

w części z udziałem środków publicznych. 

Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość 

zobowiązania podatkowego. Ulga ta jest udzielana na wniosek podatnika. Do wniosku 

o przyznanie ulgi należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz 

z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków. 

W 2020 roku nie było wniosków o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, ale 

2 rolników korzysta z tej ulgi w oparciu o wnioski złożone w latach ubiegłych.  
 

 

Referat podatków i opłat rozpatrywał również ulgi uznaniowe w spłacie 
zobowiązań podatkowych stosowane na podstawie Ordynacji podatkowej. 

 Podatnikom przysługuje prawo do ubiegania się o zastosowanie ulg w spłacie 

zobowiązań podatkowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa w formie: 

 odroczenia terminu płatności podatku; 

 rozłożenia na raty zapłaty podatku; 

 odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę; 

 rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę; 

 umorzenia w części lub w całości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę 

lub tylko odsetek za zwłokę. 
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Przy czym udzielenie ulgi następuje w formie indywidualnej decyzji Wójta Gminy 

i zależy od wystąpienia przesłanek ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu 

publicznego. 

 Wydanie decyzji w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 

jest poprzedzone wnioskiem strony, który inicjuje wszczęcie postępowania. 

 W 2020 roku  wpłynęło 44 wnioski o umorzenie zaległych podatków, z których 14 

wniosków nie spełniało wymogów formalnych, w związku z tym organ wydał postanowienia 

o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia. W jednym przypadku umorzono postępowanie ze 

względu na śmierć podatnika. Udzielono ulgi w postaci umorzenia podatku 13 podatnikom na 

łączną kwotę 11 780,20 zł (wraz z odsetkami i kosztami upomnień), z czego podatek - 

11 042,00 zł, odsetki – 715,00 zł i koszty upomnienia – 23,20 zł. Wszystkie umorzenia były 

udzielane osobom fizycznym.  

Z uwagi na wyczerpany limit kwoty de minimis w sierpniu 2020 r., bądź złożony 

charakter sprawy, w stosunku do 4 wniosków o umorzenie podatku, złożonych w listopadzie 

i grudniu 2020 r. decyzje wydano w styczniu 2021 r. 

Ulgę w postaci rozłożenia na raty zaległego podatku udzielono 1 podatnikowi, 

natomiast nie było wniosków o zastosowanie ulgi w odroczenia terminu zaległego podatku. 

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach pomocy publicznej dla rolników. 

Tak, jak w latach ubiegłych, w roku 2020 w dwóch terminach tj. w m-cu lutym i sierpniu  

przyjmowane i weryfikowane były wnioski rolników w zakresie zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2020 (w I i II 

terminie) złożono 951 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszyscy wnioskodawcy otrzymali zwrot 

akcyzy. Łącznie w roku 2020 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymało 538 rolników na łączną kwotę  

500 735,73 zł. 

 

Zaświadczenia 

W 2020 roku referat podatków i opłat na wniosek podatników wystawił 662 szt.  

różnego rodzaju zaświadczeń dotyczących podatków i opłat lokalnych, w tym zaświadczenia 

o posiadaniu lub nieposiadaniu gospodarstwa rolnego, o dochodowości z tytułu posiadania 

gospodarstwa rolnego, czy też o niezaleganiu w opłatach podatku. Ponadto w ramach 
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obowiązków referat podatków i opłat wydawał oświadczenia i wyjaśnienia do KRUS i ZUS 

ws. składek na ubezpieczenie rolników z lat ubiegłych oraz wielkości hektarów 

przeliczeniowych. 

Nowoczesne technologie informacyjne 

W roku 2020 Gmina Magnuszew zakończyła realizację umowy dotacji na kwotę 

15 000,00 euro z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci Komisji Europejskiej na 

realizację programu WIFI4EU a tym samym uruchomiła sieć bezpłatnych hot-spotów na terenie 

gminy. Inwestycja została w 100% sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej. 

 

Miejscami z bezpłatnym dostępem do internetu są: 

 Urząd Gminy w Magnuszewie; 

 Targowisko "Mój Rynek" w Magnuszewie; 

 Park/Przystanek autobusowy w Magnuszewie; 

 Teren nad jeziorem w Magnuszewie; 

 Skansen I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie. 

 

Nowa strona internetowa oraz Biuletyn Informacji Publicznej 

W roku 2020 uruchomiliśmy nową stronę internetową oraz została przebudowana szata 

graficzna BIP. 

Strony zostały dostosowane do aktualnych standardów stron internetowych. Są również 

w pełni responsywne, co ma znaczenie przy korzystaniu z nich z innych urządzeń takich jak 

smartfony, czy tablety. Nowe portale dostosowane są również do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

 

Nowoczesna Cyfrowa Gmina 

W 2020 roku zakończono cykl szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy oraz 

przystąpiono do realizacji kolejnych zadań w ramach projektu „Nowoczesna Cyfrowa Gmina”, 

realizowanego na podstawie umowy nr WNDPOWR.02.18.00-00-0037/18, w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa II. 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej 

jakości usługi edukacyjne. Przez cały rok trwały intensywne prace nad uruchomieniem 
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rozbudowanego systemu e-Obywatel.pl który jest bezpiecznym i pewnym mechanizmem do 

wymiany informacji i płatności miedzy Obywatelem, a Urzędem Gminy. Wspiera bezpieczne 

systemy płatności elektronicznych oraz ePUAP i podpisy kwalifikowane. Niestety w wyniku 

pandemii nie udało się ukończyć projektu w założonym czasie i jego realizacja została 

przesunięta na 2021 r. 

W czwartym kwartale ubiegłego roku rozpoczęliśmy również wdrożenie 

zaawansowanego systemu obiegu dokumentów. Umożliwi on prowadzenie dowolnej sprawy 

w formie elektronicznej od momentu jej zarejestrowania na odpowiednim stanowisku pracy do 

jej zakończenia. Wesprze on również obieg dokumentów papierowych m.in. poprzez 

możliwość dodawania odwzorowanego w formie cyfrowej dokumentu papierowego oraz jego 

podglądu na każdym etapie realizacji sprawy. Do budowy systemu obiegu dokumentów 

wykorzystano najnowsze technologie, dzięki temu możliwa jest integracja z systemami 

zewnętrznymi i dziedzinowymi. 

 

System powiadomień SMS 

Kolejny rok prężnie działa system powiadamiania SMS dla mieszkańców Gminy 

Magnuszew, który w czasie pandemii COVID-19 okazał się jeszcze bardziej potrzebny 

ponieważ pozwolił na sprawne dotarcie z ważnymi informacjami. Tak jak i w ubiegłych latach 

wysyłane były SMS-owe informacje o odbiorze odpadów, alertach pogodowych, wydarzeniach 

sportowych i kulturalnych na terenie naszej Gminy oraz inne ważne informacje i komunikaty. 

 

Działania informacyjno-promocyjne w mediach społecznościowych 

Aby jeszcze sprawniej i szybciej dotrzeć z ważnymi informacjami do mieszkańców 

w latach ubiegłych gmina Magnuszew rozpoczęła swoją działalność na portalach 

społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube). Z naszych obserwacji wynikło 

że największą popularnością cieszy się nasz fanpage na portalu Facebook, dlatego też w roku 

ubiegłym swoją działalność w mediach społecznościowych skupiliśmy właśnie na tym portalu. 

 

Projekt ASI 

Nasza Gmina bierze udział w Projekcie ASI realizowanym w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II 

- Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 - E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 - E-usługi dla 

Mazowsza, Typ projektów: e-administracja. 
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W Projekcie przewidziano wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) 

do świadczenia elektronicznych usług publicznych na poziomie dojrzałości 3 i 4 przez jednostki 

samorządowe z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja Projektu stworzy warunki 

efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-

przedsiębiorca-obywatel. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji 

w województwie mazowieckim.  

Elektroniczne usługi, które będą rezultatem Projektu ASI oraz systemy 

teleinformatyczne towarzyszące im jako tzw. back-office, będą realizowane 

w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, w szczególności 

w zakresie interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym (zarówno interesantów 

zewnętrznych tj. obywateli, przedsiębiorców, pracowników podmiotów publicznych, jak 

i pracowników administracji publicznej świadczących te usługi). 

W ramach Projektu zostaną opracowane i udostępnione również usługi danych 

przestrzennych i metadanych wynikające z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 

informacji przestrzennej oraz towarzysząca im cyfryzacja danych przestrzennych. 

 

 

 

 

 

 

Finanse Gminy 

Budżet na 2020 rok przyjęty został uchwałą nr XVIII/117/19 Rady Gminy Magnuszew                     

z dnia 30 grudnia  2019 r. Zmiany w budżecie w trakcie 2020 roku wprowadzone zostały 

dziesięcioma uchwałami Rady Gminy oraz trzydziestoma sześcioma zarządzeniami Wójta 

Gminy. 

 Budżet gminy za 2020 r wykonany został po stronie dochodów w wysokości  

38 389 361,10  zł na plan 38 540 678,44  zł, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 

39 583 981,74 zł na plan 41 435 922,39 zł. 
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Realizację budżetu w  2020 r w porównaniu do poprzednich dwóch lat przedstawia 

poniższa tabela. 

BUDŻET W LATACH  2018/ 2019/2020 

 2018 rok 2019 rok 2020 rok 

DOCHODY 

w tym : 
31 897 648,68 37 196 755,65 38 389 361,10 

dotacje UE 20 281,22 2 308 877,16 134 974,98 

dotacje celowe 11 845 916,86 12 523 885,60 15 865 980,26 

udziały PIT 3 572 059,00 4 222 149,00 3 964 564,00 

subwencja ogólna 11 313 585,19 11 730 407,00 12 055 143,00 

podatek od 

nieruchomości 
2 081 832,48 2 296 149,19 2 242 298,83 

WYDATKI 

w tym: 
33 422 445,78 32 564 602,32 39 583 981,74 

wydatki bieżące, 

w tym: 
28 253 759,64 30 543 688,44 32 404 726,61 

w ramach Funduszu 

Sołeckiego 
0,00 0,00 277 039,54 

wydatki majątkowe, 

w tym: 
5 168 686,14 2 020 913,88 7 179 255,13 

w ramach Funduszu 

Sołeckiego 
0,00 0,00 200 644,15 

WYNIK 

(nadwyżka/deficyt) 
-1 524 797,10 4 632 153,33 -1 194 620,64 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet Gminy zamknął się deficytem budżetowym  

w wysokości 1 194 620,64 zł, który został sfinansowany pożyczką zaciągniętą 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  
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Na mniejsze wykonanie deficytu, niż planowano wpłynęło oszczędne  zarządzanie 

środkami własnymi oraz pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych. Poniższy wykres 

przedstawia strukturę dochodów budżetu Gminy Magnuszew w 2020 roku. 

          

 

Największą pozycję dochodów budżetu stanowią dotacje  z budżetu państwa na 

realizację zadań zleconych i zadań własnych, głównie na pomoc społeczną (zasiłki, 

świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne), które wynoszą 12 880 118,36 zł, 

następnie   subwencje, które wpłynęły w łącznej wysokości 12 055 143,00 zł, w tym subwencja 

oświatowa w kwocie 7 072 057,00 zł. Trzecią co do wielkości pozycją  dochodową są dochody 

własne, w skład których wchodzą podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, 

podatek od środków transportu, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych oraz  

opłaty lokalne.  Realizacja dochodów własnych wyniosła 10 333 262,71 zł.  

 

31%

34%

27%

8%

Źródła dochodów w 2020 r.

subwencje

dotacje celowe z budżetu państwa

dochody własne

UE+ środki na projekty inwestycyjne
i bieżące
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Pozyskane środki zewnętrzne na współfinansowanie projektów  inwestycyjnych oraz 

bieżących  przedstawia poniższa tabela. 

L

Lp. 
Nazwa zadania 

Kwota 

dofinansowania 
Źródło 

1

1 

Zakup nowego średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla OSP 

Chmielew 

100 000,00 zł Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego 

w Warszawie 

2

2 

Transport i utylizacja wyrobów 
azbestowych z terenu gminy 

49 800,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie Ogólnopolski program 
finansowania usuwania wyrobów 

zawierających azbest 
3

3 

Budowa pełnowymiarowego boiska 
sportowego 

95 000,00 zł Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego 

w Warszawie 

Mazowiecki Instrument Wsparcia 

Infrastruktury Sportowej 

MAZOWSZE 2020 

4

4 

Zakup interaktywnego monitora dla 

ZSiPO w Magnuszewie 

14 000,00 zł Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Rządowy Program „Aktywna 
tablica” 

5

5 

Zakup książek do biblioteki szkolnej 
dla SP w Mniszewie 

2 480,00 zł Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 

6

6 

Przebudowa drogi w Magnuszewie 

ul. Partyzantów 

409 371,98 zł Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
w Warszawie 

Fundusz Dróg Samorządowych 

7

7 

Inwentaryzacja indywidualnych 

źródeł ciepła na terenie gminy 

 

35 900,00 zł Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego 

w Warszawie 

Mazowiecki Instrument Wsparcia 

Ochrony Powietrza MAZOWSZE 

2020 

8

8 

Modernizacja drogi gminnej nr 

170617W na odcinku od wsi 

Boguszków do DP 1709W 

116 357,97 zł Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego 

w Warszawie 

 

9

9 

Remont posadzki oraz drzwi 

garażowych w OSP Rozniszew 

20 000,00 zł Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego 

w Warszawie 

Mazowieckie Strażnice OSP-2020 

1

10 

Budowa  żłobka gminnego 1 050 000,00 zł Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
w Warszawie 

MALUCH+ 
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1

11 

Zakup i montaż energooszczędnych 
lamp solarnych przy drodze w 

ramach zagospodarowania 

przestrzeni publicznej sołectwa 
Chmielew 

5 670,30 zł Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego 

w Warszawie 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji 

Sołectw MAZOWSZE 2020 

1

12 

Ułożenie chodnika przy drodze 

gminnej w ramach 

zagospodarowania przestrzeni 

publicznej w sołectwie Żelazna Stara 

10 000,00 zł Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego 

w Warszawie 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji 

Sołectw MAZOWSZE 2020 

1

13 

Wyposażenie budynku strażnicy oraz 

budowa altany rekreacyjnej na 

potrzeby OSP Anielin 

10 000,00 zł Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego 

w Warszawie 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji 

Sołectw MAZOWSZE 2020 

1

14 

Adaptacja istniejącego budynku 
użyteczności publicznej na świetlicę 

wiejską w sołectwie Kłoda 

10 000,00 zł Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego 

w Warszawie 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji 

Sołectw MAZOWSZE 2020 

1

15 

Wyposażenie wraz z dociepleniem 
budynku społeczno-kulturalnego na 

potrzeby świetlicy wiejskiej w 
Wilczkowicach Dolnych 

10 000,00 zł Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego 

w Warszawie 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji 

Sołectw MAZOWSZE 2020 

1

16 

Wdrożenie usług opiekuńczych w 
formie teleopieki 

6 540,80 zł Mazowieckie Centrum Polityki 

Społecznej 
1

17 

Zakup 55 laptopów i 2 tabletów dla 
placówek oświatowych w celu 

realizacji nauczania na odległość 

134 974,98 zł Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 

Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ 

1

18 

Asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej 

1 700,00 zł Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
w Warszawie 

1

19 

Budowa  żłobka gminnego, 
Przebudowa drogi w Magnuszewie 

ul. Partyzantów, 
Rozbudowa szkoły w Rozniszewie 

1 055 521,00 zł Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych 

2

20 

Zagospodarowanie terenu przy 

Skansenie w Mniszewie 

30 000,00 zł Polskie Sieci Energetyczne 

  

Jak wynika z powyższej tabeli Gmina Magnuszew pozyskała środki ze źródeł 

zewnętrznych w wysokości 3 167 317,03 zł.  
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Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy za 2020 rok w ujęciu 

procentowym. 

 

 Największą pozycję wydatków gminy stanowią wydatki na pomoc społeczną oraz 

świadczenia na rzecz rodziny, które wyniosły 13 981 116,86 zł.  Wzrost tych wydatków do 

roku poprzedniego  spowodowany jest realizacją zadania inwestycyjnego  - budowa żłobka 

gminnego. Na podobnym poziomie kształtują się wydatki na oświatę, które wyniosły  

12 718 115,16 zł. Trzecia co do wielkości pozycja wydatków w strukturze to wydatki na 

gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, które stanowią 3 802 524,95 zł. Następnie 

wydatki na administrację,  które wynoszą 2 779 195,96 zł. Kolejną pozycją są wydatki na drogi, 

które stanowią 4% wydatków ogółem tj. 1 501 127,95 zł. Obsługa długu stanowi zaledwie 

0,11% wydatków ogółem  tj. 42 406,37 zł. 

          

Wydatki majątkowe zostały  wykonane w wysokości 7 179 255,13 zł., co stanowi 

96,23% planu, w tym na gminne zadania inwestycyjne 6 842 511,19 zł.  Pozostałe to dotacje  

dla Powiatu Kozienickiego 85 304,60 zł. (realizacja inwestycji drogowych i zakup stacji 

meteorologicznej), na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 20 000,00 zł, dla 

32%
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Województwa Mazowieckiego w wysokości 9 479,34 zł  na realizację projektu pn. „Regionalne 

partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie 

e-administracji i geoinformacji’, dla OSP Chmielew i Rozniszew w wysokości 205 960,00 zł 

na dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego i montaż paneli fotowoltaicznych na 

budynkach oraz dotacja dla SPZOZ Kozienice w kwocie 16 000,00 zł na zakup sprzętu 

medycznego. 

 

Najważniejszą kwestią w racjonalnym wydatkowaniu publicznych środków  

i zarządzaniu finansami gminy jest  uzyskanie najlepszych i najbardziej trafnych informacji, 

które pomagają w podejmowaniu właściwych decyzji.   W roku budżetowym 2020 gmina 

realizowała różnego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne 

uwarunkowane były przede wszystkim bieżącymi potrzebami mieszkańców. Dotyczyły one 

głównie infrastruktury drogowej, komunalnej oraz kulturalnej. Gmina stara się w pierwszej 

kolejności realizować inwestycje, na które można pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych. 

Przeprowadzona analiza rocznych sprawozdań z wykonania budżetu za 2020 rok obrazuje 

wzrost wydatków bieżących gminy w stosunku do lat poprzednich. 

 

Stan zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytu na przestrzeni 5 lat przedstawia 

poniższa tabela: 

 Kwota zadłużenia 

31.12.2016 1 318 343,50 

31.12.2017 1 124 343,50 

31.12.2018 930 343,50 

31.12.2019 736 343,50 

31.12.2020 2 151 406,06 

  

Realizacja dużych zadań inwestycyjnych przez gminę  wymaga niekiedy zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki. W 2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu 

gospodarki wodno-ściekowej Gmina Magnuszew zaciągnęła pożyczkę w wysokości 

1 801 838,56 zł. Na obecną chwilę posiadamy trzy pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie. 

W całym okresie spłaty zadłużenia prognozowany wskaźnik obsługi zadłużenia mieści 

się w granicach wskaźnika dopuszczalnego ustalanego wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych. 
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Uwzględniając powyższe informacje dotyczące  wzrostu wydatków bieżących  i stanu 

zadłużenia,  jak  i duże potrzeby w zakresie realizacji inwestycji, chociażby wodociągowo-

kanalizacyjnych, drogowych,  zachodzi konieczność  ograniczenia kosztów bieżącej 

działalności Gminy. Wynika to z potrzeby posiadania własnych środków przy ubieganiu się   

o dofinansowaniu zadań ze środków zewnętrznych np. funduszy europejskich oraz obowiązku 

spełnienia ustawowych wskaźników, wynikających z ustawy o finansach publicznych. 

 

Fundusz Sołecki 
Uchwalony przez Radę Gminy  Magnuszew Uchwałą nr XVIII/117/19 z dnia 30 grudnia 

2019 roku plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 wynosił 544 181,18 zł. 

Zrealizowano 38 przedsięwzięć na kwotę 477 683,69 zł. 

 

Poza wydatkami związanymi z poprawą stanu dróg i chodników z  funduszu 

poszczególnych sołectw zrealizowano: 

- Trzebień – doposażono świetlicę gminną na kwotę 17 009,71 zł (zakupiono regał 

kuchenny, lodówkę, garnki, krzesła, stoły), wyremontowano świetlicę na kwotę 3 040,00 zł 

(pomalowano wewnątrz i na zewnątrz) oraz zagospodarowano teren wokół świetlicy (zakup 

ławek i stołów zewnętrznych oraz krzewów) – 5 950,00 zł; 

 

- Osiemborów – na wyposażenie świetlicy gminnej wydatkowano 8 704,35 zł 

(zakupiono krzesła i stoły, garnki, patelnię, lodówkę, zmywarkę i inne),  za kwotę 10 491,90 zł 

zakupiono urządzenia na plac zabaw; 
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-  Dębowola -  na zagospodarowanie terenu przy świetlicy gminnej, na zakup huśtawki 

wydatkowano 3 757,70 zł. W sierpniu ogrodzono teren świetlicy siatką za kwotę 14 000 zł;  

 

-  Przewóz Tarnowski na doposażenie placu zabaw przy świetlicy wydatkowano 

11 045,40, na utrzymanie terenu wokół świetlicy – 3 149, 00 zł; 

-  Kłoda - na remont budynku świetlicy wydatkowano 8 007, 20 zł (na zakup materiałów 

i wykonanie prac remontowych), wykonanie  przyłącza wodno – kanalizacyjnego do świetlicy 

w Kłodzie na kwotę 9 000, 00 zł; 

-  Wólka Tarnowska - na zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjno – sportowych 

wydatkowano 18 000,00 zł; 

-  Basinów - zagospodarowano plac wokół altany za kwotę 12 530,00 zł (utwardzono 

teren, zakupiono ławki i stoliki); 

 

-  Mniszew - wykonano remont budynku OSP (położono gładzie w sali głównej, 

pomalowano pomieszczenie, wymieniono instalacje elektryczną) – wartość zadania  

14 573,80 zł; 

-  Wilczowola - wydatkowano 12 000,00 zł na oczyszczono zbiornik wodnego na cele; 
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-  Wola Magnuszewska - wydatkowano 15 900,00 zł na oczyszczono zbiornik wodny 

na cele ppoż i zagospodarowano teren wokół niego; 

-  Przydworzyce - wydatkowano 8 241,00 zł na urządzenie placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej, zakupiono i zamontowano również 3 lampy solarne za kwotę 8 505,45 zł; 

-  Aleksandrów - wydatkowano 8 505,45 zł na zakup i montaż 3 lamp solarnych; 

-  Bożówka - wydatkowano  5 670,30 zł, na zakup i montaż 2 lamp solarnych; 

-  Gruszczyn - wydatkowano 11 340,60. na zakup i montaż 4 lamp solarnych; 

-  Grzybów - wydatkowano 8 505,45 zł na zakup i montaż 3 lamp solarnych; 

-  Rękowice - wydatkowano 14 175,75 zł na zakup i montaż 2 słupów wraz z  lampami 

solarnymi; 

-  Mniszew - wydatkowano 18 437,00 zł na doposażanie sali w szkole podstawowej  

(zakupiono słuchawki z mikrofonem, jednostkę centralną, monitor dotykowy, okablowanie, 

głośnik do zabudowy w biurku, stolik uczniowski i biurko nauczycielskie); 

-  Magnuszew – wydatkowano 46 215,30 zł na realizację zadania pn. Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku. 
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