
RAPORT RAPORT RAPORT 
O STANIE GMINY

MAGNUSZEW
ROK 2021



1 

 

Informacje ogólne ........................................................................................................................ 3 

Działalność Organów Samorządowych .......................................................................................... 4 

Rada Gminy Magnuszew ............................................................................................................... 4 

Wójt Gminy Magnuszew ............................................................................................................. 12 

Archiwum .................................................................................................................................... 14 

Ludność ..................................................................................................................................... 16 

Rolnictwo ................................................................................................................................... 20 

Szkody w gospodarstwach rolnych ............................................................................................. 20 

Działalność Gospodarcza ............................................................................................................ 20 

Oświata i Edukacja ..................................................................................................................... 22 

Struktura organizacyjna szkół i przedszkoli ................................................................................. 22 

Kadra pedagogiczna .................................................................................................................... 26 

Baza dydaktyczna ........................................................................................................................ 28 

Środki zewnętrzne ....................................................................................................................... 31 

Nauczanie zdalne ........................................................................................................................ 33 

Dowóz uczniów ........................................................................................................................... 38 

Pomoc materialna dla uczniów ................................................................................................... 40 

Pomoc dla pracodawców ............................................................................................................ 41 

Finansowanie oświaty ................................................................................................................. 42 

Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat .......................................................................................... 46 

Gminny Żłobek ,,Maguś” w Magnuszewie .................................................................................. 46 

Kultura, Kultura fizyczna i Sport, Turystyka i Rekreacja ................................................................ 48 

Projekty inwestycyjne ................................................................................................................. 48 

Gminna Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Magnuszewie ............................................. 50 

Skansen Bojowy I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie ............................................................ 57 

Polityka Społeczna...................................................................................................................... 61 

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .................................................................. 61 

Realizacja świadczeń z pomocy społecznej ................................................................................. 63 

Wspieranie rodzin w Gminie Magnuszew, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, profilaktyka 

uzależnień ............................................................................................................................................ 74 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii ...................................................................................................... 78 

Program Współpracy Gminy Magnuszew z Organizacjami Pozarządowymi ................................... 80 



2 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ................................................................ 82 

Obrona cywilna .......................................................................................................................... 85 

Planowanie przestrzenne............................................................................................................ 87 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ............................................................................ 88 

Gospodarka odpadami komunalnymi ......................................................................................... 88 

Plan gospodarki niskoemisyjnej .................................................................................................. 92 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt. . 93 

Wodociągi i Kanalizacja ............................................................................................................... 94 

Inwestycje dotyczące budowy oraz modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnej, oczyszczalni 

ścieków oraz przepompowni. .............................................................................................................. 95 

Mienie Komunalne .................................................................................................................... 100 

Mieszkaniowy zasób Gminy ...................................................................................................... 101 

Infrastruktura drogowa i oświetlenie uliczne .............................................................................. 102 

Wycinka drzew .......................................................................................................................... 113 

Podatki lokalne ......................................................................................................................... 113 

Podatek rolny ............................................................................................................................ 113 

Podatek leśny ............................................................................................................................ 114 

Podatek od nieruchomości........................................................................................................ 115 

Podatek od środków transportowych ....................................................................................... 117 

Ulgi i zwolnienia w podatkach lokalnych .................................................................................. 119 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej w ramach pomocy publicznej dla rolników. ........................................................... 121 

Zaświadczenia ........................................................................................................................... 121 

Nowoczesne technologie informacyjne ...................................................................................... 121 

System powiadomień SMS ........................................................................................................ 121 

Działania informacyjno-promocyjne w mediach społecznościowych ....................................... 122 

Finanse Gminy........................................................................................................................... 123 

Fundusz Sołecki ......................................................................................................................... 129 

  



3 

 

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 
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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. 

 

 

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. 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. 

Na sesji Rady Gminy Magnuszew dnia 9 lutego 2021 r. nastąpiła zmiana na stanowisku 

Przewodniczącego Rady Gminy Magnuszew z funkcji Przewodniczącego został odwołany 

radny Pan Krzysztof Michał Mich. Dnia 9 lutego 2021 r. Rada Gminy bezwzględną większością 

głosów w głosowaniu tajnym ze swojego grona wybrała na Przewodniczącego Rady radnego 

Pana Marka Stefana Kozłowskiego. 

W ślad za wyborem radnej Pani Ireny Korczak do Rady Gminy Magnuszew oraz 

w związku z pisemnym wnioskiem Radnej wyrażającej chęć pracy w Komisji Rewizyjnej, 
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Komisji Rolno-Przemysłowej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu i Finansów, dnia 9 

lutego 2021 r. Radna została powołana w skład tych komisji.  

W związku z ustnym wnioskiem radnego Pana Krzysztofa Michała Micha wyrażającego 

chęć pracy w Komisji Budżetu i Finansów oraz w Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, dnia 

15 marca 2021r. Radny został powołany w skład Komisji.  

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego pana Daniela Grzeszczaka, na skutek 

złożonej rezygnacji skład liczbowy i osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dnia 15 

marca 2021 r. uległ zmianie, komisja obecnie liczy 4 członków.  

 Związku z wyborem na Przewodniczącego Rady Gminy Magnuszew Pana Marka 

Stefana Kozłowskiego, dnia 15 marca 2021 r. uległ zmianie skład osobowy Komisji Oświaty 

i Wychowania oraz Kultury, komisja obecnie liczy 4 członków.  

 

Rada Gminy Magnuszew w 2021 r. obradowała na 11 sesjach zwyczajnych i 2 sesjach 

nadzwyczajnych, na których podjęto 79 uchwał. Szczegółowy ich wykaz obrazuje poniższe 

zestawienie:  

 

L.p. Uchwała 

numer i data podjęcia 

W sprawie : 

1. Uchwała Nr XXXI/190/21 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

powołania Komisji Skrutacyjnej dla 
przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem 
Przewodniczącego Rady Gminy Magnuszew. 

2. Uchwała Nr XXXI/191/21 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

odwołania Przewodniczącego Rady Gminy 
Magnuszew. 

3. Uchwała Nr XXXI/192/21 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

powołania Komisji Skrutacyjnej dla 
przeprowadzenia głosowania nad wyborem 
Przewodniczącego Rady Gminy Magnuszew. 

4. Uchwała Nr XXXI/193/21 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 
Magnuszew. 

5. Uchwała Nr XXXI/194/21 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

powołania Komisji Rewizyjnej. 

6. Uchwała Nr XXXI/195/21 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

powołania Komisji Rolno-Przemysłowej i 
Ochrony Środowiska. 

7. Uchwała Nr XXXI/196/21 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

powołania Komisji Budżetu i Finansów. 
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8. Uchwała Nr XXXI/197/21 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kozienickiego. 

9. Uchwała Nr XXXI/198/21 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia 
należności pieniężnych do których nie stosuje 
się ustawy Ordynacja podatkowa. 

10. Uchwała Nr XXXI/199/21 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

zmian w uchwale budżetowej na rok 2021. 

11. Uchwała Nr XXXI/200/21 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego. 

12. Uchwała Nr XXXI/201/21 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy Magnuszew. 

13. Uchwała Nr XXXI/202/21 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
Magnuszew. 

14. Uchwała Nr XXXII/203/21 

z dnia 15 marca 2021 r. 

przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Magnuszew. 

15. Uchwała Nr XXXII/204/21 

z dnia 15 marca 2021 r. 

 

zasad korzystania z Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych 
zlokalizowanego w Magnuszewie przy ul. 

Partyzantów. 

16. Uchwała Nr XXXII/205/21 

z dnia 15 marca 2021 r. 

 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w Gminie Magnuszew 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, częstotliwości odbierania 
odpadów, ograniczenia ilości odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących 
odpady komunalne przyjmowanych przez 

punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych oraz trybu i sposobu zgłaszania 
przez właścicieli nieruchomości przypadków 
niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości lub 
przez prowadzącego punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 

17. Uchwała Nr XXXII/206/21 

z dnia 15 marca 2021 r. 

przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego za rok 2020. 
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18. Uchwała Nr XXXII/207/21 

z dnia 15 marca 2021 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. 

19. Uchwała Nr XXXII/208/21 

z dnia 15 marca 2021 r. 

wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 
na okres do 4 lat. 

20. Uchwała Nr XXXII/209/21 

z dnia 15 marca 2021 r. 

 

uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2021-2025. 

21. Uchwała Nr XXXII/210/21 

z dnia 15 marca 2021 r. 

rozpatrzenia petycji. 

22. Uchwała Nr XXXII/211/21 

z dnia 15 marca 2021 r. 

rozpatrzenia petycji. 

23. Uchwała Nr XXXII/212/21 

z dnia 15 marca 2021 r. 

powołania Komisji Budżetu i Finansów. 

24. Uchwała Nr XXXII/213/21 

z dnia 15 marca 2021 r. 

powołania Komisji Zdrowia i Opieki 
Społecznej. 

25. Uchwała Nr XXXII/214/21 

z dnia 15 marca 2021 r. 

powołania Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji. 

26. Uchwała Nr XXXII/215/21 

z dnia 15 marca 2021 r. 

powołania Komisji Oświaty i Wychowania 
oraz Kultury. 

27. Uchwała Nr XXXII/216/21 

z dnia 15 marca 2021 r. 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na rok 2021. 

28. Uchwała Nr XXXII/217/21 

z dnia 15 marca 2021 r. 

określenia zasad na jakich przewodniczącemu 
organu wykonawczego jednostki pomocniczej 

będzie przysługiwała dieta. 

29. Uchwała Nr XXXII/218/21 

z dnia 15 marca 2021 r. 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Magnuszew na lata 2021 – 2029. 

30. Uchwała Nr XXXII/219/21 

z dnia 15 marca 2021 r. 

zmian w uchwale budżetowej na rok 2021. 
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31. Uchwała Nr XXXII/220/21 

z dnia 15 marca 2021 r. 

 

zatwierdzenia do realizacji projektu pt. 

,,Żłobek Gminny ,,Maguś”- szansą na 
aktywność zawodową rodziców” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś 
priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, 
Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do 
aktywności zawodowej osób sprawujących 
opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 
8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności 
zawodowej. 

32. Uchwała Nr XXXIII/221/21 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

 

przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Magnuszew w celu przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

33. Uchwała Nr XXXIII/222/21 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

 

planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 

dofinansowania obowiązującej w 2021 roku 
oraz form i specjalności kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane. 

34. Uchwała Nr XXXIII/223/21 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie skargi 

Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w 
Magnuszewie wraz z odpowiedzią na skargę. 

35. Uchwała Nr XXXIII/224/21 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

rozpatrzenia petycji. 

36. Uchwała Nr XXXIII/225/21 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

 

zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców 
prowadzących punkty sprzedaży 
gastronomicznej na terenie Gminy 

Magnuszew i zwrotu tej opłaty. 

37. Uchwała Nr XXXIII/226/21 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

zmian w uchwale budżetowej na rok 2021. 

38. Uchwała Nr XXXIV/227/21 

z dnia 26 maja 2021 r. 

przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 
za rok 2020 dla Gminy Magnuszew. 

39. Uchwała Nr XXXIV/228/21 

z dnia 26 maja 2021 r. 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy Magnuszew. 

40. Uchwała Nr XXXV/229/21 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

udzielenia Wójtowi Gminy Magnuszew 
wotum zaufania. 
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41. Uchwała Nr XXXV/230/21 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

Wójta Gminy Magnuszew z wykonania 
budżetu za 2020 rok i sprawozdania 
finansowego. 

42. Uchwała Nr XXXV/231/21 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

 

udzielenia Wójtowi Gminy Magnuszew 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2020 rok. 

43. Uchwała Nr XXXV/232/21 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

 

przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz przeciwdziałania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Magnuszew na 2021 rok. 

44. Uchwała Nr XXXV/233/21 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Magnuszew na lata 2021 – 2029. 

45. Uchwała Nr XXXV/234/21 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 
zmian w uchwale budżetowej na rok 2021. 

46. Uchwała Nr XXXVI/235/21 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/197/21 Rady 
Gminy Magnuszew z dnia 9 lutego 2021 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Kozienickiego. 

47. Uchwała Nr XXXVI/236/21 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

 

uzupełnienia projektu Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Magnuszew w celu 

przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu. 

48. Uchwała Nr XXXVI/237/21 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

 

określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego. 

49. Uchwała Nr XXXVI/238/21 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w 
Gminie Magnuszew w roku szkolnym 

2021/2022. 

50. Uchwała Nr XXXVI/239/21 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie skargi 

Prokuratora Rejonowego Kozienicach wraz z 

odpowiedzią na skargę. 

51. Uchwała Nr XXXVI/240/21 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie skargi 

Prokuratora Rejonowego w Kozienicach wraz 

z odpowiedzią na skargę. 
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52. Uchwała Nr XXXVI/241/21 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Magnuszew na lata 2021 – 2029. 

53. Uchwała Nr XXXVI/242/21 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

zmian w uchwale budżetowej na rok 2021. 

54. Uchwała Nr XXXVII/243/21 

z dnia 23 września 2021 r. 
regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Magnuszew. 

55. Uchwała Nr XXXVII/244/21 

z dnia 23 września 2021 r. 
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
przesyłu na nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Magnuszew. 

56. Uchwała Nr XXXVII/245/21 

z dnia 23 września 2021 r. 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Magnuszew na lata 2021 – 2029. 

57. Uchwała Nr XXXVII/246/21 

z dnia 23 września 2021 r. 
zmian w uchwale budżetowej na rok 2021. 

58. Uchwała Nr XXXVIII/247/21 

z dnia 7 października 2021 r. 
wyrażenia opinii dotyczącej koncepcji 
rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku 

Magnuszew - Ryczywół. 

59. Uchwała Nr XXXIX/248/21 

z dnia 29 października 2021 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XXIX/175/2020 
Rady Gminy Magnuszew z dnia 15 grudnia 

2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego 

Żłobka w Magnuszewie oraz nadania mu 
statutu. 

60. Uchwała Nr XXXIX/249/21 

z dnia 29 października 2021 r. 
określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego. 

61. Uchwała Nr XXXIX/250/21 

z dnia 29 października 2021 r. 
 

przyjęcia sprawozdania z działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Magnuszewie w 2020 roku i określenia 
potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 
2021 rok. 

62. Uchwała Nr XXXIX/251/21 

z dnia 29 października 2021 r. 
przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Magnuszew. 

63. Uchwała Nr XXXIX/252/21 

z dnia 29 października 2021 r. 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Magnuszew na lata 2021 – 2029. 

64. Uchwała Nr XXXIX/253/21 

z dnia 29 października 2021 r. 
zmian w uchwale budżetowej na rok 2021. 
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65. Uchwała Nr XL/254/21 

z dnia 6 grudnia 2021 r. 

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego. 

66. Uchwała Nr XL/255/21 

z dnia 6 grudnia 2021 r. 

przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. 

67. Uchwała Nr XL/256/21 

z dnia 6 grudnia 2021 r. 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Magnuszew na lata 2021 – 2029. 

68. Uchwała Nr XL/257/21 

z dnia 6 grudnia 2021 r. 

zmian w uchwale budżetowej na rok 2021. 

69. Uchwała Nr XLI/258/21  

z dnia 8 grudnia 2021 r. - uchwała 
uchylona 

wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki 
tej opłaty. 

70. Uchwała nr XLI/259/21  

z dnia 8 grudnia 2021 r. - uchwała 
uchylona 

określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości. 

71. Uchwała Nr XLII/260/21 

z dnia 13 grudnia 2021 r. 

 

wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki 
tej opłaty. 

72. Uchwała Nr XLII/261/21 

z dnia 13 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę nr XL/254/21 Rady 
Gminy Magnuszew z dnia 6 grudnia 2021 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do 
celów wymiaru podatku rolnego. 

73. Uchwała Nr XLIII/262/21 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

 

określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości. 

74. Uchwała Nr XLIII/263/21 

z dnia 29 grudnia 2021 r.  

 

wyrażenia poparcia dla polskich służb 
mundurowych strzegących granic 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

75. Uchwała Nr XLIII/264/21 

z dnia 29 grudnia 2021 r  

ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 
Magnuszew. 

76. Uchwała Nr XLIII/265/21 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Magnuszew na lata 2021 – 2029. 

77. Uchwała Nr XLIII/266/21 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

zmian w uchwale budżetowej na rok 2021. 
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78. Uchwała Nr XLIII/267/21 

z dnia 29 grudnia 2021 r.  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Magnuszew na lata 2022 – 2029. 

79. Nr XLIII/268/21 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

Uchwała Budżetowa na rok 2022 Gminy 
Magnuszew. 

 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy przy 

pomocy Urzędu realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2021 r., w sposób określony 

w powyższych uchwałach. 

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 

żadnej z uchwał nie stwierdzono niezgodności z prawem, bądź nieważności.  

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 

W podjętych przez Radę Gminy uchwałach organy nadzoru nie dopatrzyły się żadnych 

nieprawidłowości, potwierdzając tym samym fakt, że uchwały są zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami publicznymi. Nie 

zaszła również potrzeba wydawania przez organ nadzoru zarządzeń zastępczych w trybie  

art. 98a ust. 1 i 2 ustawy samorządowej. 

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.  
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Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Magnuszew na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 

33 osoby. 

 

Stan zatrudnienia na koniec 2021 roku zmienił się w stosunku do poprzedniego roku 

o liczbę stanowisk urzędniczych (+1), stanowisk obsługi administracyjnej (-2), stanowisk 

obsługi technicznej (-1). 

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 2021 r. w ramach robót publicznych zatrudnił 3 osoby, 

a prace społecznie użyteczne wykonywało 2 osoby. 

 Dodatkowo możliwość odbycia stażu w Urzędzie Gminy w Magnuszewie miały 

3 osoby.  

 

Nazwa 

instrumentu 

rynku pracy 

ROK 

Liczba skierowanych 

osób bezrobotnych 

w ramach 

umowy/umów 

Liczba osób zatrudnionych na 
czas określony po zakończeniu 

umowy 

Roboty 

publiczne 

2020 6 6 

2021 3 3 

Staże 
2020 1 1 

2021 3 2 

Prace 

społecznie 

- użyteczne 

2020 3 - 

2021 2 - 

 

 

Zatrudnienie Rok 2020 Rok 2021 

Urzędnicy 22 23 

Pracownicy obsługi administracyjnej 2 0 

Pracownicy obsługi technicznej 11 10 
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Archiwum  

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 grudnia 2021 r. obejmował: 

dokumentację własną aktową : 

 kat. „A” – lata 1990-2019 – 11 m.b., 

 kat. „B” – lata 1990-2020 – 200 m.b., 

 kat. „B50” – lata 1990-2017 – 3 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 2021 zapewniał Bank Spółdzielczy Piaseczno – PS Bank. 

Ochronę Ubezpieczeniową Gminy w roku 2021 zapewniała firma Compensa 

Towarzystwo Ubezpieczeń SA, zarówno w zakresie ubezpieczenia pojazdów, mienia gminy, 

jak i od następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej.  

Dostawę oleju opałowego do Urzędu, szkół i innych gminnych obiektów w sezonie 

grzewczym 2021-2022 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 2021 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 2021 roku zapewniała firma ATK Recykling Radom, wybrana również 

w drodze przetargu nieograniczonego. 
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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. 

 Gminny  Żłobek „Maguś” w Magnuszewie 

 

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 2018 – 

2021 przedstawia się, jak niżej: 

 

 

Jak z powyższej tabeli wynika, większą część populacji stanowią mężczyźni 

(odpowiednio więcej od kobiet o 132, 103, 64, 71). 
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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. 

rok 2021 – urodzenia 60 dzieci w tym chłopcy – 28, dziewczynki 32, 

   zgony – 79 osób w tym mężczyźni 40, kobiety - 39. 
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Na terenie gminy utrzymuje się tendencja zawierania ślubów konkordatowych. 

 

 

Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest przede wszystkim dowód osobisty. 

W latach 2018 - 2021 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. 

W 2021 roku ze względu na obowiązujący stan epidemiczny i ograniczenia z tym 

związane odbyły się dwie narady z sołtysami tj. 5 marca oraz 22 lipca. Narady sołeckie były 

poświęcone głównie sprawom rolnictwa na terenie gminy, realizacji funduszu sołeckiego oraz 

procedurze i zasadach zwrotu podatku akcyzowego. Za pośrednictwem Urzędu Gminy 

w Magnuszewie i sołtysów przekazane były mieszkańcom komunikaty Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Kozienicach o planowanych akcjach szczepienia lisów wolno żyjących 

przeciwko wściekliźnie.  

 

Szkody 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 2021 rolnicy występowali z wnioskami o ich szacowanie bezpośrednio 

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

 

 

Działalność Gospodarcza  

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

według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, 

które mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Magnuszew obejmowała 594 

pozycji, z czego status „aktywny” posiadały 297 podmioty, status „wykreślony” posiadało 230 



21 

 

podmiotów, status „zawieszony” posiadało 53 podmiotów, a liczba podmiotów do prowadzenia 

działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 12 pozycji. Na dzień 31 grudnia 

2021 r. złożonych i przetworzonych wniosków w systemie CEIDG było 75, a rok wcześniej 

107. W 2021 roku działalność gospodarczą zarejestrowało 27 osób, a wyrejestrowało 14 osób. 

Dla porównania, w 2020 roku działalność gospodarczą zarejestrowało 17 osób, 

a wyrejestrowało 6. 

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 Magnuszew 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku na terenie gminy Magnuszew zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych posiadało 15 punktów sprzedaży (sklepów spożywczo-

przemysłowych) i 2 punkty gastronomi. Ogólna liczba zezwoleń ważnych na koniec roku 2021 

wynosiła 49, w tym 17 zezwoleń na sprzedaż alkoholu poniżej 4.5%, 17 zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu od 4,5% do 18% i 15 zezwoleń na sprzedaż alkoholu powyżej 18%.  

W roku 2021 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 2021 r. na terenie gminy Magnuszew funkcjonowało 5 placówek oświatowych tj.:  

 Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino w Mniszewie 
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 Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie 

 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chmielewie 
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 Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” 

w Przydworzycach 

 

 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Hetmana Jana Zamoyskiego 

w Magnuszewie 
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Według stanu na dzień 30.09.2021 r. w roku szkolnym 2021/2022 dzieciom w liczbie 

192 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 77 dzieci 

w wieku 6 lat. Dla porównania 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 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, 

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 według danych na dzień 30 września danego 

roku budżetowego 

L.p. Wyszczególnienie 
Rok szkolny 
2018/2019 

Rok szkolny 

2019/2020 

Rok szkolny 

2020/2021 

Rok szkolny 

2021/2022 

Szkoła Podstawowa w Mniszewie 

1. Liczba uczniów 49 49 38 37 

Liczba oddziałów 8 8 8 7 

Szkoła Podstawowa w Rozniszewie 

2. Liczba uczniów 120 123 127 130 

Liczba oddziałów 9 9 9 9 

Szkoła Podstawowa w Chmielewie 

3. Liczba uczniów 30 25 39 37 

Liczba oddziałów 6 6 7 7 

Szkoła Podstawowa w Przydworzycach 

4. Liczba uczniów 51 55 56 57 

Liczba oddziałów 7 7 7 7 

Szkoła Podstawowa w ZSiPO w Magnuszewie 

5. Liczba uczniów 344 347 342 340 

Liczba oddziałów 18 18 18 18 
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Razem: 

Liczba uczniów: 594 599 602 601 

Liczba oddziałów: 48 48 49 48 

 

 

Tabela przedstawiająca liczebność uczniów w szkołach podstawowych 

w poszczególnych oddziałach według danych na dzień 30 września 2021. 

L.p. Wyszczególnienie I II III IV V VI VII VIII 

Razem 

uczniów  
w szkole 

2021 r. 

Razem 

uczniów 
w szkole 

2020 r. 

Razem 

uczniów 
w szkole 

2019 r. 

Razem 

uczniów 
w szkole 

2018 r. 

1. SP Chmielew 6 12 4 1 3 0 5 6 37 39 25 30 

2. SP Mniszew 4 3 2 4 7 0 10 7 37 38 49 49 

3. SP Przydworzyce 4 6 11 8 10 0 6 12 57 56 55 51 

4. SP Rozniszew 15 16 20 11 12 9 29 18 130 127 123 120 

5. ZSiPO 
Magnuszew 

36 47 38 50 44 39 31 55 340 342 347 344 

Razem uczniowie 
danej klasy : 

65 84 75 74 76 48 81 98 601 602 599 594 

 

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 2021 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 

doskonalenia zawodowego nauczycieli była realizowana zgodnie z potrzebami szkół 

zgłoszonymi przez dyrektorów. W roku 2021 na doskonalenie zawodowe nauczycieli  

w szkołach wydatkowano kwotę w wysokości 22 190,68 zł. Dobór kadry pedagogicznej to 

przede wszystkim rola dyrektorów placówek. Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym 
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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 przedstawiająca zatrudnienie nauczycieli w poszczególnych placówkach 

w etatach według stopnia awansu zawodowego na dzień 30 września 2021 r.  

Nazwa placówki Nauczyciel 
dyplomowany 

Nauczyciel 
mianowany 

Nauczyciel 
kontraktowy 

Nauczyciel 
stażysta 

Razem 

ZSiPO 
Magnuszew 

32,56 4 4 2 42,56 

SP Chmielew 3,11 3,94 5,72 1 13,77 

SP Rozniszew 10,85 3,33 1,67 0,33 16,18 

SP 
Przydworzyce 

5,55 4,55 3,26 1 14,36 

SP Mniszew 4,60 3,5 5,15 0 13,25 

Razem 56,67 19,32 19,80 4,33 100,12 

 

W roku 2021 przeprowadzono: 1 postępowanie kwalifikacyjne na stopień awansu 

zawodowego nauczyciela kontraktowego, 5 postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego. Żaden z nauczycieli nie ubiegał się o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego- nauczyciele w trakcie odbywania stażu.  

We wrześniu 2021 r trzech nauczycieli rozpoczęło staż na stopień nauczyciela 

kontraktowego, dlatego zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół i obowiązującymi przepisami 

w tym zakresie wypłacono jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1 000 zł dla każdego 

z nauczycieli. W styczniu 2021 r. dokonano analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w 2020 r. 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.  
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Baza dydaktyczna  

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. Wygląd zewnętrzny budynków szkół jest estetyczny,  

a ich bezpośrednie otoczenie uporządkowane.    

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

gimnastyczne i boiska sportowe do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. We wszystkich 

szkołach uruchomione zostały usługi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). OSE to 

program publicznej sieci telekomunikacyjnej, dający szkołom w całej Polsce możliwość 

podłączenia szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Program został zaprojektowany 

przez Ministerstwo Cyfryzacji, a jego założenia realizuje Państwowy Instytut Badawczy NASK 

– operator OSE. 

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

szkół zlokalizowano siłownie zewnętrzne. W dwóch szkołach na terenie gminy tj. ZSiPO  

w Magnuszewie i SP w Rozniszewie funkcjonują gabinety profilaktyki zdrowotnej. 

Z początkiem roku szkolnego 2021/2022 do przestronnych pomieszczeń  

w nowo wybudowanym w 2020 roku skrzydle szkoły w Rozniszewie przeniesione zostały 

oddziały przedszkolne wraz z szatnią, biblioteka szkolna oraz sala lekcyjna, dzięki czemu 

poprawiły się warunki nauki dzieciom oraz pobytu przedszkolaków w tej placówce.  

 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 2021 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

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

SP Przydworzyce 

1) Malowanie dachu na budynku szkoły 

 koszt usługi 51 414,00 zł; 

2) Wymiana oświetlenia na terenie szkoły  



29 

 

 koszt usługi 3 242,80 zł; 

3) Zakup zabawek do oddziału przedszkolnego 

 koszt zakupów 718,00 zł. 

SP Mniszew 

1) Naprawa i malowanie elewacji na budynku szkoły 

 koszt usługi 13 500,00 zł; 

2) Zakup i montaż bramy wjazdowej 

 koszt usługi 8 100,00 zł; 

3) Remont zadaszenia i montaż podbitki przy wejściu do szatni 

 koszt usługi 3 064,81 zł; 

4) Wymiana paneli, wykładziny i listew przypodłogowych na korytarzu 

 Koszt materiałów 1 680,61 zł (prace wykonał pracownik szkoły) 

5) Zakup regału bibliotecznego oraz zabawek do oddziału przedszkolnego  

i na wyposażenie świetlicy 

 koszt zakupów 2 973,19 zł; 

6) Konserwacja kotłowni oraz przegląd elektryczny (pięcioletni) 

 koszt usług 5 018,40 zł. 

SP Rozniszew 

1) Remont posadzki w pomieszczeniu po przeniesionej bibliotece  

 koszt usługi 8 000,01 zł; 

2) Malowanie dwóch sal lekcyjnych 

 koszt usługi 3 000,00 zł; 

3) Modernizacja wentylacji wyciągowej 

 koszt usługi 13 776,00 zł; 

4) Remont schodów, boiska utwardzonego, dziedzińca, miejsca przystankowego kostka 

brukową oraz chodników  

 koszt usługi 6 420,00 zł; 

5) Remont instalacji hydraulicznej oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do 

dobudowanego skrzydła szkoły 

 koszt materiałów i usługi 4 766,56 zł; 

6) Czyszczenie rynien na budynku szkoły i uzupełnienie ubytków w elewacji 

 koszt usługi 861,00 zł; 
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7) Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego oraz dwóch 

segmentów mebli do szatni oddziałów przedszkolnych 

 koszt zakupów 1 567,50 zł; 

8) Konserwacja kotłowni wraz z wymianą zużytych części  

 koszt usługi 4 354,20 zł. 

SP Chmielew  

1) Malowanie dwóch sal lekcyjnych i gabinetu dyrektora  

 koszt usługi 4 991,00 zł; 

2) Zakup tablic suchościeralnych do 7 sal lekcyjnych, szaf do składnicy akt, 

 zabawek i pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego, osłon na kaloryfery 

oraz odkurzacza 

 koszt zakupów 12 745,00 zł; 

3) Konserwacja kotłowni wraz z wymianą zużytych części  

 koszt usługi 1 359,15 zł. 

ZSiPO Magnuszew 

1) Remont podłogi w dwóch salach lekcyjnych  

 koszt z usługą 14 442,14 zł; 

2) Remont dwóch łazienek na parterze z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych 

 koszt usługi 48 932,76 zł; 

3) Zakup mebli do sal przedszkolnych oraz klasopracowni historycznej  

 koszt zakupów 14 297,90 zł; 

4) Zakup dywanów do sal przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych 

 koszt zakupów 8 598,52 zł; 

5) Zakup sprzętu AGD oraz innych elementów wyposażenia stołówki (garnki, wózek 

kelnerski, deski do krojenia itp.) 

 koszt zakupów 3 410,17 zł; 

6) Zakup tablic suchościeralnych magnetycznych do 12 sal lekcyjnych 

 koszt zakupów 2 508,00 zł;  

7) Naprawa kserokopiarek 

 koszt usługi 2 530,00 zł; 

8) Wykonano przegląd elektryczny (pięcioletni) oraz wymieniono zabezpieczenia oraz 

okablowanie w skrzynce elektrycznej przy stołówce 

 koszt usług 13 899,00 zł; 
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9) Malowanie korytarza i sal lekcyjnych 

 koszt materiałów 4 227,71 zł (prace wykonali pracownicy szkoli). 

 

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

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

sprzęt audiowizualny. 

 

Środki zewnętrzne  
Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej 
W roku 2021 dzięki otrzymanemu wsparciu w ramach podziału 0,4% rezerwy części 

oświatowej subwencji ogólnej doposażono pracownie matematyczną w nowo dobudowanej 

części budynku w Szkole Podstawowej w Rozniszewie. Za kwotę 9 996,70 zł zakupiono 

pomoce dydaktyczne, które zaspokoją potrzeby edukacyjne uczniów i wzbogacą warsztat pracy 

nauczycieli.  

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  

W 2021 r. Gmina Magnuszew otrzymała również dotację na zakup nowości 

wydawniczych, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań 

promujących czytelnictwo. Środki finansowe pochodzą z Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa na lata 2021-2025 Priorytet 3, którego celem jest wspieranie i rozwijanie 

zainteresowań dzieci i uczniów przez promocje czytelnictwa. Dzięki uzyskanemu wsparciu 

księgozbiory w Szkole Podstawowej w Rozniszewie, Szkole Podstawowej w Mniszewie, 

Szkole Podstawowej w Chmielewie oraz Szkole Podstawowej w Przydworzycach wzbogaciły 

się o nowe pozycje, a do bibliotek szkolnych w Rozniszewie i w Mniszewie zostały zakupione 

dodatkowo elementy wyposażenia. Koszt całości zadania wyniósł 18 123,74 zł, z czego 

pozyskana dotacja to kwota 14 498,99 zł, a środki własne - 3 624,75 zł. 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 wspierające rozwój 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży m.in Dzień Książki, Przerwa na czytanie, Tydzień 

Głośnego Czytania, Mała książka-wielki człowiek czy spotkania autorskie.  
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Poznaj Polskę  
W roku 2021 Gmina Magnuszew otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu 

państwa w wysokości 18 459,20 zł na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra 

Edukacji i Nauki pod nazwą: ,,Poznaj Polskę”, którego celem jest wsparcie i uatrakcyjnienie 

procesu dydaktycznego poprzez umożliwienie uczniom poznawania Polski, jej środowiska 

przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. W ramach 

realizowanego zadania uczniowie klas VIII ze Szkoły Podstawowej w Magnuszewie wzięli 

udział w trzydniowej wycieczce na trasie Chęciny-Tyniec- Kraków-Wieliczka- Wąchock, zaś 

uczniowie klas I-III oraz IV-VIII ze Szkoły Podstawowej w Chmielewie w jednodniowych 

wycieczkach do Warszawy. Trasy wycieczek zaplanowano zgodnie z priorytetowymi 

obszarami edukacyjnymi obowiązującymi w konkursie w 2021 r. wskazanymi przez Ministra 

Edukacji i Nauki co było jednym z warunków kwalifikowalności wniosków szkół.  

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 23 824,00 zł , a wkład własny stanowiły wpłaty 

rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach w wysokości 5 364,80 zł.  

 

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

Pomimo pandemii i ograniczeń w stacjonarnym funkcjonowaniu placówek 

oświatowych w 2021 r. kontynuowano realizację projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ,,Umiem, mogę i chce więcej- podniesienie jakości 

nauczania w gminie Magnuszew” we wszystkich szkołach na terenie gminy Magnuszew. 

Zrekrutowani uczniowie uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych i rozwijających 

zainteresowania. Łącznie w powyższym okresie zrealizowano 2 818 godzin takich zajęć. 

Zajęcia odbywały się zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnie (sposób realizacji zajęć 

zależny był od trybu nauki dla poszczególnych klas). W ramach realizacji projektu do szkół 

zakupiono i dostarczono pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny oraz oprogramowanie o 

łącznej wartości 777 092,47 zł. Ponadto z końcem roku 41 nauczycieli rozpoczęło udział 

w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe, w tym m.in. z zakresu posługiwania się 

technikami komputerowymi, wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu, metod 

zapamiętywania, koncentracji i efektywnego uczenia się. Na 2022 rok zaplanowano 

kontynuację zajęć dla uczniów, w tym także zajęć pn. Zasady bezpieczeństwa w sieci, 

realizowanych zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, jako usługę zleconą. Zakończenie realizacji 

projektu – 30 czerwca 2022 r. 
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Wartość całego projektu to 1 527 814,80 zł, w tym dofinansowanie z UE - 

1 222 251,84 zł.  

 

Laboratoria Przyszłości 
Laboratoria przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz 

ogólnokształcących szkół artystycznych, którego celem jest budowanie kompetencji 

kreatywnych i technicznych wśród uczniów oraz wsparcie procesu dydaktycznego i uczynienie 

go bardziej interdyscyplinarnym i innowacyjnym. W ramach otrzymanego wsparcia  

w wysokości 252 000 zł do wszystkich pięciu szkół podstawowych na terenie gminy 

Magnuszew zakupione zostanie wyposażenie potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu 

umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, 

zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, 

technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również 

pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia 

sobie w życiu codziennym. Szkoły wzbogacą swoją bazę dydaktyczną m.in. o drukarki 3D wraz 

z akcesoriami, mikrokontrolery z czujnikami, stacje lutownicze, zestawy audio-wizualne, czy 

gogle wirtualnej rzeczywistości. Dzięki wyposażeniu szkół w nowoczesny sprzęt uczniowie 

będą mogli rozwijać swoje zainteresowania nie tylko w ramach obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, czy kół zainteresowań. Przetarg na 

dostawę wyposażenia rozstrzygnięty został w 2022 r. (termin dostawy do 30 czerwca 2022 r.).  

 

Nauczanie zdalne  

W związku z pandemią COVID-19 w 2021 roku na mocy decyzji władz państwowych 

czasowo ograniczano stacjonarne funkcjonowanie jednostek systemu oświaty. Tryb nauczania 

w szkołach i funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego uzależniony był od 

sytuacji epidemicznej w kraju.  

 4 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r. ferie zimowe dla uczniów z całego kraju; 

 18 stycznia 2021 r. do 16 maja 2021 r. uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz 

uczniowie szkół ponadpodstawowych: kształcenie na odległość; 

 od 18 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej: 

nauczanie stacjonarne; 

 od 1 marca 2021 r. zróżnicowanie form nauki klas I-III szkoły podstawowej w regionach  

(woj. mazowieckie: 15 do 28 marca 2021 r.- nauka hybrydowa); 
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 od 22 marca 2021 r. do 25 kwietnia 2021 r. uczniowie wszystkich klas szkół 

podstawowych w całym kraju: kształcenie na odległość; 

 od 29 marca 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.: zamknięcie przedszkoli;  

 od 26 kwietnia 2021 r. do 2 maja 2021 r. klasy I-III szkoły podstawowej: nauka 

hybrydowa; 

 od 3 maja 2021 uczniowie klas I-III szkoły podstawowej: nauczanie stacjonarne; 

 od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej 

i uczniowie szkół ponadpodstawowych: nauka hybrydowa;  

 od 31 maja 2021 r. uczniowie powrócili do regularnej nauki stacjonarnej; 

 od 20 grudnia 2021 r. wszyscy uczniowie: kształcenie na odległość. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało elastyczne przepisy, dzięki którym 

dyrektorzy szkół i placówek mogli swobodnie organizować naukę  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dyrektor otrzymał możliwość 

podejmowania decyzji o zawieszeniu zajęć tradycyjnych stosownie do skali zagrożenia 

epidemicznego i związanych z tym potrzeb oraz możliwości organizacyjnych po uzyskaniu 

pozytywnej opinii sanepidu oraz zgody organu prowadzącego. W roku 2021 zawieszenie zajęć 

stacjonarnych ze względu na COVID-19 miało miejsce ośmiokrotnie. Bez pomocy nie zostali 

też uczniowie z niepełnosprawnościami. Dyrektorzy zostali zobowiązani, aby na prośbę 

rodziców organizować nauczanie stacjonarne lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość na terenie szkoły. W celu usprawnienia kontaktu pomiędzy szkołą, a uczniami 

i rodzicami w roku 2021 we wszystkich szkołach na terenie gminy Magnuszew działał dziennik 

elektroniczny. Na czas nauczania zdalnego udostępniano uczniom laptopy i tablety zakupione 

przez Gminę Magnuszew w roku 2020 w ramach programów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła 

plus.  

Od września 2021 r. w celu utrwalenia wiadomości i umiejętności z wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w szkołach organizowane 

były w trybie stacjonarnym zajęcia wspomagające przeznaczone dla chętnych uczniów klas IV-

VIII. Na ten cel gmina Magnuszew otrzymała środki finansowe w kwocie 31 500,00 zł  

z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, dzięki którym w szkołach 

zrealizowano 450 godzin dodatkowych zajęć wspomagających.  

 

Pomimo trudności spowodowanych ograniczeniem w stacjonarnym funkcjonowaniu 

placówek oświatowych w 2021 r. szkoły aktywnie brały udział w ogólnopolskich projektach 

i akcjach edukacyjnych wspierających proces dydaktyczno-wychowawczy w tym. m.in:  
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1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chmielewie: 

 Akademia Bezpiecznego Puchatka - ogólnopolski program edukacyjny skierowany do 

uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną  

z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole  

oraz w Internecie.  

 Kubusiowi Przyjaciele Natury - ogólnopolski program edukacyjny skierowany do 

uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz przedszkoli, którego celem jest zachęcanie 

najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, 

kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu 

i ruchu. 

 Dzwonek na obiad - projekt, w ramach którego przeprowadzana jest akcja pod nazwą 

„Grosz do grosza” polegająca na zbiórce monet dla głodujących dzieci. 

 Prozdrowotne programy edukacyjne realizowane we współpracy z Powiatową Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Kozienicach: czyste powietrze wokół nas, nie pal przy 

mnie proszę, znajdź właściwe rozwiązanie, kleszcz mały czy duży nic dobrego 

nie wróży, skąd się biorą produkty ekologiczne. 

 Sprzątanie świata i światowy Dzień Ziemi- akcje, których celem jest promowanie 

postaw proekologicznych w społeczeństwie. 

 Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci - projekt, którego celem jest podniesienie 

świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi 

na prawidłowe gospodarowanie odpadami. 

 Akademia Mocy - projekt edukacyjny, którego celem było zaznajomienie uczniów klas 

7 i 8 szkół podstawowych z wykorzystaniem eksperymentów z takimi pojęciami 

i zagadnieniami, jak: prąd elektryczny, energia, energetyka, przesył prądu na duże 

odległości, bezpieczeństwo oraz podzielenie się różnymi ciekawostkami związanymi 

z prądem. 

 Narodowe Czytanie 2021 - akcja, której celem jest promocja czytelnictwa, jako 

podstawowej formy kontaktu z kulturą, propagowanie dzieł polskiej literatury 

oraz wzmacnianie kulturowej i narodowej wspólnoty Polaków poprzez dobór ważnych 

utworów oraz ich prezentację w atrakcyjnej oprawie artystycznej. 

 Razem na święta - akcja MEiN, której celem jest zachęcenie uczniów do niesienia 

pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. 

 Szkoła Pamięta - akcja MEiN, której celem jest zorganizowanie działań 

upamiętniających ważne postaci historyczne, rocznice oraz wydarzenia.  
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 Szkoła do Hymnu - akcja MEiN polegająca na wspólnym odśpiewaniu hymnu 

narodowego "Mazurka Dąbrowskiego" w ostatni dzień roboczy przed Narodowym 

Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11. 

 Piknik z okazji Dnia Dziecka - zorganizowany przez Radę Rodziców. Celem 

tej imprezy było zintegrowanie społeczności szkolnej i wspólna zabawa nauczycieli 

i uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej.  

2.  Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie  
 Eliminacje do konkursów recytatorskich w Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na 

Długiej” - wyróżnienie w 44.Warszawskiej Syrence ( kategoria przedszkola).  

 Sprzątanie Świata - Polska 2021" pod hasłem "Myślę, więc nie śmiecę". 

 "Akademia Mocy" w ramach akcji edukacyjnej PSE. 

 Zajęcia z programowania - zajęcia edukacyjne z nowych technologii IT for SHE,  

w ramach którego studentki kierunków informatycznych i technicznych prowadziły 

zajęcia online z programowania i nowych technologii. Projekt edukacyjny, którego 

operatorem jest PROJEKTOR to cykl 3 spotkań, w czasie których uczniowie 

programowali grę w Scratch, grali w gry interaktywne m.in. Tabu oraz poznali 

podstawy języka programowania Python. 

 

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

 Akcja ,,Noc Bibliotek".  

 Filtrujemy dla Bałtyku – program BRITA i partnerów: Fundacja Rozwju Uniwersytetu 

Gdańskiego oraz Stację Morską im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

 „Ja nie widzę, Ty zobacz mnie” – Kampania społeczna z okazjii Międzynarodowego 

Dnia Białej Laski. Szkoła uzyskała certyfikat „Placówka przyjazna osobom 

niewidomym”. 

 Spotkanie z osobą niewidomą. 

 „Mutyzm wybiórczy” – o lęku bez lęku – ogólnopolski Projekt Edukacyjny 

Stowarzyszenia „Polskie Stowarzyszenie Mutyzmu Wybiórczego”. 

 Projekt edukacyjny PAH ,,Wiem i Działam" - cykl zajęć o mądrym pomaganiu „Być 

jak Ignacy” – program Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. 

 Konkurs ortograficzny ,,Dyktando Niepodległościowe". 

 Akcja UNICEF dot. Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. 
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 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. 

 Dzień Postaci z Bajek. 

 Konkurs plastyczno-techniczy „Dyniowe inspiracje”. 

 Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. 

 Akcja „Przerwa na czytanie. Bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. 

 Konkurs Poezji Patriotycznej. 

 Dyktando Niepodległościowe. 

 Międzynarodowy dzień Klocków Lego (budowanie z klocków i szkolna wystawa prac 

uczniów),działanie "Klubu Ortograffiti" (klasy IV-V) pod patronatem wydawnictwa 

Operon i Polskiego Towarzystwa Dysleksji. 

 Szkolne Koło Wolontariatu.  

 

4. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie  
 Szkoła pamięta. 

 XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 

 Udział w projekcie społecznym skierowanym na pomoc bezdomnym zwierzętom - 

"Płynie w nas pozytywna energia" - zorganizowanym przez I LO w Kozienicach, 

 I miejsce chóru w XII Konkursie Kolęd i Pastorałek " Na ten Nowy Rok" – 

organizatorem było Kozienickie Centrum Kultury. 

 Akademia Mocy - projekt edukacyjny realizowany przez PSE. 

 Akcja edukacyjna przeprowadzona przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego " 

Widoczny i bezpieczny przedszkolak". 

 Rajd patriotyczny we współpracy z Nadleśnictwem Dobieszyn. 

 Organizacja Gminnego Konkursu Poezji Patriotycznej. 

 Współpraca z Oddziałem Rejonowym PCK w Kozienicach - udział w warsztatach oraz 

XXVIII Etapie Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy (odbędzie się 27 maja, 

jesteśmy zgłoszeni), udział w obchodach 100-LECIA MŁODZIEŻY PCK. 

 Zbiórka plastikowych nakrętek. 

 Zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt. 

 Przygotowanie dla 28 dzieci paczek Mikołajkowych we współpracy z GOPS 

w Magnuszewie. 

 Dzień Ziemi i Sprzątanie świata. 

 Światowy Dzień Książki - konkurs plastyczny na wykonanie plakatu promującego 

czytanie, napisanie recenzji do wybranej książki oraz przebranie się za postać literacką. 
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 Dzień liczby Pi. 

 Udział w akcji Narodowe Czytanie we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną – 

Centrum Kultury w Magnuszewie. 

 Spotkanie z autorem książek. 

 Żywa lekcja historii - spotkanie klas VIII z sybirakiem ks. kanonikiem Florianem 

Rafałowskim.  

 Spotkanie z Pawłem „Dazzle” Kidoniem – MISTRZEM ŚWIATA w freestyle 

Basketball – udział w projekcie „Szkoła z pasją”, którego twórcą jest Krystian Herba. 

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

 Udział oddziału przedszkolnego 3,4,5 latków w Międzynarodowym Projekcie 

Edukacyjnym -,,Piękna Nasza Polska Cała”. Celem projektu było kształtowanie 

szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej. Rozwijanie  

u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi. 

 Zdrowo i sportowo – projekt edukacyjny promujący zdrowy styl życia. 

 II miejsce w Plebiscycie Edukacyjnym -,,Przedszkole na medal 2021” w powiecie, 

organizowanym przez magazyn Radomskie Echo Dnia. 

 Zbieraj baterie i telefony oraz udział w zbiórce nakrętek dla chorego dziecka z powiatu 

kozienickiego. 

 Sprzątanie Świata. 

 Szkoła OD-NOWA- kampania propagująca bezpieczny powrót uczniów do nauczania 

stacjonarnego po pandemii COVID- 19. 

 Szkoła do Hymnu. 

 Świąteczna paczka- akcja wolontariatu dla Domu Samotnej Matki Wiktoria  

w Majdanach koło Kozienic. 

 Liczba PI- konkurs matematyczno plastyczny. 

 Ale zielnik – akcja promująca działania ekologiczne i zagospodarowanie terenu zieleni 

wokół szkoły. 

 

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 
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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 z niepełnosprawnością 

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

znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej. Gmina Magnuszew zapewniała 

dowóz dzieciom niepełnosprawnym do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego 

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

niepełnosprawnych do szkoły podstawowej w Warszawie.  

Transport dzieci i uczniów na terenie gminy Magnuszew w 2021 r. zapewniała zarówno 

firma zewnętrza wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego w roku 2020, z którą na mocy 

przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz przepisów Prawa zamówień publicznych przedłużono umowę 

na kolejny rok szkolny. Dowóz uczniów do szkół odbywał się również 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. 

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 2021 

Liczba  dzieci 
dowożonych do 
szkół na terenie 

gminy 

616 574 542 491 490 

Całkowity koszt 
dowozu uczniów do 

szkół [zł] 
598 313,00 634 471,00 672 278,00 472 656,00 629 015,66 

W tym koszt 
realizacji dowozów 

przez firmę 
zewnętrzną [zł] 

 

236 673,00 251 680,00 269 457,00 130 767,54 188 871,48 
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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 zewnętrznego przewoźnika (bilety miesięczne) Niższe wydatkowanie środków 

przeznaczonych na dowóz dzieci i uczniów do szkół z tytułu realizacji usługi przez firmę 

zewnętrzną w latach 2020 i 2021 wynika z obowiązującego wówczas stanu pandemii COVID-

19 i związanym z tym ograniczeniem w stacjonarnym funkcjonowaniu placówek oświatowych.  

 

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 

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 2021 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 2021 przyznano dwa zasiłki szkolne - wypłacona kwota 

z tego tytułu wyniosła 1 000,00 zł i sfinansowana została ze środków własnych i otrzymanej 

dotacji. Wypłacono również dwa zasiłki losowe w łącznej wysokości 2 000,00 zł ze środków 

rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele 

edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno- edukacyjnych oraz pomocy 

dzieciom i uczniom w formie zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021.  

 

 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-06-2020&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-06-2020&qplikid=1#P1A6
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Tabela przedstawiająca udzieloną pomoc materialną w formie stypendium w latach 

2017-2021 

W budżetach szkół corocznie zabezpieczane 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, w roku 2020 r.- 14 978,00 

zł, zaś w roku 2021 wypłacono 117 stypendiów za wyniki w nauce oraz 13 stypendiów za 

wyniki w sporcie na łączną kwotę 15 530,00 zł. Były to stypendia przyznawane zgodnie  

z art. 90g ustawy .o .systemie .oświaty. Ponadto w Szkole Podstawowej w Magnuszewie 

uczennica klasy VIII została stypendystką Mazowieckiego programu stypendialnego dla 

uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 

2021/2022.  

 

 

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

przyznaje dofinansowanie w formie zwrotu kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy 

ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin 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); 

 

Wyszczególnienie 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba uczniów 353 211 203 153 126 

Środki otrzymane w ramach 

dotacji [zł] 
166 847,70 158 322,00 186 424,00 116 872,94 54 588,50 

Środki własne [zł] 41 711,93 27 476,43 46 606,03 12 985,88 13 647,13 

Kwota wypłaconych 

stypendiów [zł] 
208 559,63 185 798,43 233 030,03 129 858,82 68 235,63 
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 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 zawartej umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania gminie 

środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników  

w 2021 r. oraz ich rozliczania.  

 

Finansowanie oświaty 

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy 

Magnuszew stanowiły w 2021 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 pięciu placówek.  

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; 

 2021 rok: 7 122 256,00 zł. 

 

Wyszczególnienie 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba złożonych 
wniosków 

8 10 8 10 6 

Kwota 
dofinansowania [zł] 56 968,00 64 652,00 58 811,72 67 168,52 48 486,00 

Razem kwota: 56 968,00 64 652,00 58 811,72 67 168,52 48 486,00 
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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; 

 2021 rok: 267 751,00 zł. 
 

Pozostałe dochody w 2021 r. stanowiły:  

 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 27 643,50 zł; 

 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i oddziałach 

przedszkolnych: 208 879,00 zł; 

 wpływy z opłat za obiady: 103 406,00 zł; 

 wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego za uczęszczanie dzieci 

zamieszkałych poza gminą Magnuszew do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na 

jej terenie: 40 679,06 zł; 

 dotacja w ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”: 14 498,99 zł; 

 dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe:  83 116,57 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 2021 otrzymano 

zaliczkę w kwocie 300 936,00 zł. Z otrzymanej zaliczki oraz środków, które pozostały na 

rachunku bankowym projektu z 2020 r. w kwocie 987 505,91 zł pokryto wydatki poniesione  

z tytułu realizacji projektu w roku 2021. Do wydatkowania w 2022 r. ze środków z lat ubiegłych 

pozostało 219 320,69 zł.  

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.  
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Koszty funkcjonowania szkół w latach 2017 - 2021  

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 

Wydatki 
ogółem w zł  

w roku 
budżetowym 

2021 

ZSiPO Magnuszew 4 805 105,00 5 119 741 ,00 5 313 266,00 5 339 273,14 5 825 495,24 

SP w Mniszewie 850 507,00 1 163 893,00 1 154 502,00 1 226 667,76 1 336 571,40 

SP w Chmielewie 968 524,00 1 007 511,00 1 120 610,00 1 114 262,03 1 301 058,66 

SP w Rozniszewie 1 241 820,00 1 425 869,00 1 652 964,00 1 794 736,28 2 056 190,59 

SP w 
Przydworzycach 

895 994,00 1 001 491,00 1 208 517,00 1 342 357,78 1 466 079,92 

Razem: 8 761 950,00 9 747 760,00 10 449 859,00 10 817 296,99 11 985 395,81 

 

 

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 

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  
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 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. 

Pozostałe wydatki poniesione w roku 2021 r. w dziale 801 Oświata i Wychowanie  

 dowóz uczniów do szkół: 629 015,66 zł; 

 opłata za przedszkole dzieci zamieszkałych na terenie gminy Magnuszew, 

a uczęszczających do przedszkola bądź oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych w innej gminie: 151 777,47 zł; 

 ubezpieczenie nowodobudowanego skrzydła szkoły w Rozniszewie: 3 632,12 zł; 

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

szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2021 r.: 

829,12 zł; 

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

podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew”- 1 069 121,22 zł ; 
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 wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w postępowaniu egzaminacyjnym na 

stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego: 2 400,00 zł. 

Łącznie w dziale 801 Oświata i Wychowanie w roku budżetowym 2021 poniesiono 

wydatki w kwocie – 13 842 171,40 zł. 
 

Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat 

Gminny Żłobek ,,Maguś” w Magnuszewie  

 

Dnia 1 lutego 2021 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/175/2020 Rady Gminy Magnuszew 

z dnia 15 grudnia 2020 r. działalność statutową rozpoczął pierwszy na terenie gminy 

Magnuszew żłobek ( wpis do rejestru w dniu 28-01-2021 r. nr wpisu 18361/Z). Jest to 

nowoczesna placówka, zlokalizowana przy budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych, 

posiada osobne wejście i wygodny parking dla rodziców dowożących dzieci. Teren żłobka 

został dodatkowo ogrodzony. Żłobek dysponuje 4 przestronnymi salami pobytu z węzłem 

sanitarnym, rozdzielnią posiłków, zmywalnią, szatnią. Posiłki dla dzieci przygotowywane są 

bezpośrednio w szkolnej stołówce. Żłobek dysponujący 32 miejscami zapewnia opiekę 

dzieciom od 1 roku życia w dni robocze w godzinach 6.30-16.30 z możliwością wydłużenia 

czasu ich pobytu. Zapisy trwają cały rok.  

Budowa obiektu rozpoczęła się w 2020 r., a całkowity koszt inwestycji to  

1 489 928,10 zł, z których: 1 050 000,00 zł to pozyskana dotacja z programu ,,Maluch+”, 
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244 336,00 zł to środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaś 

kwota 195 992,10 zł pochodziła z budżetu gminy.   

Wykorzystanie miejsc w Gminnym Żłobku ,,Maguś” w Magnuszewie w roku 2021  

L.p. Miesiąc 
Liczba miejsc wykorzystanych 

(„obsadzonych”) 

1. Styczeń  - 

2. Luty 12 

3. Marzec 18 

4. Kwiecień 23 

5. Maj 25 

6. Czerwiec 23 

7. Lipiec przerwa wakacyjna 

8. Sierpień 22 

9. Wrzesień 28 

10. Październik 28 

11. Listopad 29 

12. Grudzień 31 

 

Stan zatrudnienia w Gminnym Żłobku ,,Maguś” w Magnuszewie w 2021 roku 

L.p. Zatrudnienie Liczba etatów 

1. Styczeń 0,5 

2. Luty 5,0 

3. Marzec 5,0 

4. Kwiecień 6,0 

5. Maj 7,0 

6. Czerwiec 7,0 

7. Lipiec 7,0 

8. Sierpień 7,0 

9. Wrzesień 7,0 

10. Październik 8,0 

11. Listopad 8,0 

12. Grudzień 8,0 
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Od dnia 4 maja 2021 r. zgodnie z treścią art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 4 luty 2011 r. 

o opiece nad dziećmi do lat 3 w żłobku zatrudniono w oparciu o umowę cywilnoprawną 

pielęgniarkę w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Ponad powyższe w ramach współpracy 

z Powiatowym Urzędem Pracy w Kozienicach w placówce staż odbywały 2 osoby bezrobotne.  

W trosce o jak najlepsze warunki funkcjonowania Gmina Magnuszew realizuje 

w placówce projekt współfinansowany przez Unię Europejską pn. ,,Żłobek Gminny ,,Maguś”- 

szansą na aktywność zawodową rodziców”, który pomaga zapewnić finansowanie bieżące 

placówki. W ramach ogłoszonego w listopadzie 2021 r. zapytania ofertowego do żłobka 

zakupiono elementy wyposażenia w tym meble, dywany, wózki wieloosobowe pomoce 

dydaktyczne, zabawki, sprzęt elektroniczny i komputerowy, a na jego terenie zostały 

zamontowane nowe elementy placu zabaw dostosowane dla dzieci w wieku do lat 3. Łączna 

wartość zakupów dokonanych w powyższym trybie wyniosła 72 163,15 zł.  

Dzięki uzyskanemu wsparciu placówka zapewnia komfortowe warunki pobytu dzieci  

w żłobku w trakcie godzin pracy opiekunów prawnych zachęcając tym samym rodziców do 

powrotu do aktywności zawodowej. Wartość całego projektu to 1 251 966,54 zł, z których 

kwota 1 001 251,54 zł to dofinansowanie Unii Europejskiej. Zakończenie realizacji projektu 

nastąpi 31 stycznia 2023 r. 

Z tytułu uczęszczania dzieci do Gminnego Żłobka ,,Maguś” w Magnuszewie w 2021 r. 

do budżetu gminy wpłynęło 53 432,24 zł z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobku oraz 

25 444,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie.  

 

Kultura, Kultura fizyczna i Sport, Turystyka i Rekreacja 

Projekty inwestycyjne  

1.  „Termomodernizacja budynku na dz. Nr 318/4 w Magnuszewie wraz 

z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe”. 

Wydatkowano kwotę 28 536,00 zł na dokumentację projektową, Gmina złożyła 

wniosek do Lokalnej Grupy Działania o dofinansowanie w ramach środków unijnych, który 

został pozytywnie rozpatrzony. 

W ramach operacji wykonane zostanie zagospodarowanie przestrzeni publicznej na 

działce 319/4, polegające na budowie deptaku spacerowego nad jeziorem, oraz ustawienie przy 

nim ławek do wypoczynku, a także zagospodarowanie i utwardzenie terenu oraz remont 

budynku usytuowanego na tej działce, który będzie pełnił funkcje społeczne. Infrastruktura, 
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która powstanie w ramach projektu będzie miejscem otwartym, ogólnodostępnym dla 

mieszkańców. Położenie terenu nad jeziorem spowoduje, że będzie on chętnie uczęszczany 

przez mieszkańców. Cieszy się on już dziś ogromnym zainteresowaniem, ale nie ma 

odpowiednich warunków aby z niego właściwie korzystać. Utwardzenie terenu, wykonanie 

miejsc parkingowych, ustawienie ławek i modernizacja budynku, sprawi, że będzie to miejsce 

atrakcyjne i bezpieczne do korzystania. Deptak nad jeziorem magnuszewskim wraz 

z ławeczkami do wypoczynku i budynkiem będzie stanowił element ogólnodostępnej, 

niekomercyjnej przestrzeni  publicznej, przeznaczonej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  

 

2. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji 
i wypoczynku w Magnuszewie – etap II – budowa traktu pieszo-jezdnego”. 

Wydatkowano kwotę 90 013,00 zł, zadanie współfinasowane z środków Unii 

Europejskiej. Trakt na powierzchni 495 m2 wykonano z kostki brukowej o grubości 8 cm. Jest 

to jeden z trzech etapów, których realizacja na całej powierzchni została już wykonana. 

Trakt pieszo – jezdny jest częścią przestrzeni publicznej, przeznaczonej na cele 

rodzinnej rekreacji i wypoczynku. Na przylegającym do niego terenie, usytuowany jest plac 

zabaw dla dzieci, boisko do gry w piłkę nożną, a w przyszłości m.in. park edukacyjny, siłownia 

napowietrzna, muszla koncertowa, kręgielnia terenowa. Przy trakcie posadzone zostaną drzewa 

i ustawione ławki do wypoczynku. Trakt pieszo-jezdny będzie służył do rodzinnych spacerów, 

jazdy na rowerze, na rolkach, hulajnodze czy deskorolce. 
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3. „Budowa infrastruktury boiska sportowego w Magnuszewie”. 

Zadanie wieloletnie, zaplanowane na lata 2021-2022. W roku wydatkowano kwotę 

142 210,14 zł, dofinansowane w ramach MIWIS MAZOWSZE 2021 w wysokości 104 997,00 

zł. Wykonano ogrodzenie boiska i piłkochwyty, w 2022 roku zostaną wykonane trybuny. 

Zadanie to jest w trakcie realizacji.  

W ramach zadania w roku 2021 powstało ogrodzenia panelowe o długości 500 mb. 

Został ogrodzony cały teren nieruchomości przeznaczony pod zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku w Magnuszewie. Zostały wykonane 

również piłkochwyty o długości 600mb. mające na celu poprawę jakości imprez sportowych 

odbywających się na boisku. 

 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Magnuszewie 

Zadania Gminy Magnuszew 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, 
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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.  

 

Zatrudnienie 

GBP-CK zatrudnia  3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, księgową na ¼ etatu oraz 

1 osobę na umowę zlecenie w wymiarze 20 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 2021 r. posiłkowała się doraźnym zatrudnieniem jednej osoby 

skierowanej przez Urząd Pracy, która była zatrudniona na czas określony w ramach robót 

publicznych. 

 

Godziny pracy placówek 

GBP-CK w Magnuszewie w 2021 r. działała 5 dni w tygodniu: 4 dni w tygodniu 

w godzinach 8.00-16.00 i jeden dzień od 8.00 do 18.00. 

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

i sezonu turystycznego, w godz. 9.00-17.00 lub10.00-18.00.  
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Budżet GBP-CK w 2021 r.  

 dotacja Gminy - 300 000,00 zł; 

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

pamiątek, wynajmy sali na szkolenia, darowizny) – 145 529,00 zł; 

 dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczona na zakup 

książek- 3 231,00 zł. 

 

Działalność GBP-CK 

Głównym, statutowym zadaniem GBP-CK jest gromadzenie, opracowywanie 

i udostępnianie księgozbioru oraz popularyzacja czytelnictwa. Księgozbiór biblioteki w 2021 

r. liczył 13 606 woluminów oraz 31 audiobooków. Fundusze na zakup nowości wydawniczych 

pochodzą z budżetu biblioteki, w 2021 r. była to kwota 6 145,00 zł. Dodatkowo Biblioteka 

w 2021 r. pozyskała na ten cel dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 3 231,00 zł. Ze względu 

na wysoki wskaźnik dochodu gminy na 1 mieszkańca, dotacja została nam zmniejszona 

o połowę w stosunku do 2020 r.  Księgozbiór wzbogacony został darami książkowymi od 

czytelników i instytucji spoza z terenu gminy. W sumie do księgozbioru przybyło 530 pozycji. 

W trosce o aktualność,  wysoką jakość zbiorów bibliotecznych oraz higienę, systematycznie 

przeprowadzane są selekcje księgozbioru. Usuwane są egzemplarze zniszczone, zabrudzone  

i zdezaktualizowane. W 2021 r. do selekcji przeznaczono 918 pozycji. Proces wypożyczania 

i zwrotu zbiorów bibliotecznych jest w pełni zautomatyzowany. Katalog biblioteki jest 

dostępny on-line. W bibliotece w 2021 r. było zarejestrowanych 936 czytelników, którzy 

łącznie wypożyczyli 12490 książek. Biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiego programu, 

promującego czytelnictwo wśród najmłodszych, pt. „Mała Książka Wielki Człowiek”, 

prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Książki. 

W ramach udziału dostaliśmy 120 wyprawek czytelniczych, składających się z poradnika dla 

mamy i książki dla malucha a także karty czytelnicze dla małych czytelników. GBP-CK 

przystąpiła tez do programu „Cyfrowe GOKi”, prowadzonego przez Fundację FCC. W ramach 

projektu jeden pracownik biblioteki wziął udział w cyklu bezpłatnych szkoleń on-line, 

a biblioteka otrzymała sprzęt komputerowy oraz zorganizowała 10 dniowe warsztaty 

z edukacji cyfrowej i event edukacyjny dla dzieci. Nawiązaliśmy też współpracę 

z Mazowieckim Instytutem Kultury, z którym we współpracy zorganizowaliśmy 

w Magnuszewie Wędrujący Festiwal Sztuki i animacji pn. „Karawana Kultury”. 
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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 Dożynki Gminne, Piknik Militarny, Spotkanie na 

Przyczółku. Część działań kulturalnych ze względu na obostrzenia epidemiczne i zakaz 

gromadzenia się, nie odbyła się w 2021 r.  

 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.  

Przy bibliotece funkcjonował przez 10 lat zespół wokalny seniorów „Melodia”, 

występujący na wielu lokalnych i ponadlokalnych uroczystościach, który ze względu na 

pandemię zawiesił działalność w 2021 r. 

 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. 

 

Działania realizowane w 2021 r. dla których organizatorem i współorganizatorem 

była GBP-CK w Magnuszewie:  

W pierwszej połowie roku, ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne GBP-

CK w Magnuszewie nie organizowała imprez kulturalnych. W tym okresie skupiliśmy się na 

wypożyczaniu zbiorów, przygotowywaliśmy selekcję księgozbioru, i prowadziliśmy prace 

związane z automatyzacją wypożyczeń ( naklejanie kodów kreskowych, obkładanie książek, 

konserwacja) oraz planowaniem działań na drugie półrocze. Jedynym wydarzeniem które się 
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odbyło był Orszak Trzech Króli, przygotowany we współpracy z Grupę Teatralną „Pasja”- 

06.01.2021 r. w okrojonej formie.  

 

W II połowie 2021 roku odbyły się następujące wydarzenia:  

 04.07.2021 r. - VI Piknik Militarny w Skansenie. W ramach edukacji patriotycznej 

zorganizowano ekspozycje uzbrojenia i umundurowania z okresu II Wojny Światowej 

i współczesnego, inscenizację historyczną, strzelnicę i inne.  

 11.07.2021 r. - Karawana Kultury - Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji 
zorganizowany został we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury dla 

społeczności Gminy Magnuszew.  
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 21.07.2021 r. - Event edukacyjny dla dzieci w ramach programu Cyfrowe GOKi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01.08.2021 r. - VI Spotkanie na przyczółku. Uroczyste obchody rocznicy walk o 

Przyczółek warecko-magnuszewski oraz odsłonięcie pomnika upamiętniającego mord 

na ludności cywilnej w Magnuszewie podczas II Wojny światowej. 

 03.08. 2021r. - 16.08.2021 r. - 10 spotkań warsztatowych (po 4 godziny każde) 

poświęconych edukacji cyfrowej w ramach programu „Cyfrowe GOKi”.  

 22.08. 2021 r. - Dożynki Gminne „Magnuszew 2021”. Święto rolników z udziałem 

społeczności lokalnej, zorganizowane we współpracy z Gminą Magnuszew, Kołami 

Gospodyń Wiejskich i sołectwami. Współorganizatorem Dożynek był Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, a Patronat nad wydarzeniem przyjął 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.  
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 05.09.2021 r. – Koncert „Mazowsze w Koronie”, zorganizowany został we 

współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury, Parafią Magnuszew i Gminą 

Magnuszew.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16.09.2021 r. Narodowe Czytanie utworu „Moralność Pani Dulskiej” z udziałem 

uczniów Zespołu Szkól i Placówek Oświatowych w Magnuszewie i Amatorskiej Grupy 

Teatralnej „Pasja”. 

 

 29.09.2021 r. - Spotkanie autorskie dla młodszych dzieci z lokalną autorką bajek -

Danutą Sobczyk, połączone z czytaniem bajki.  
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 15.10.2021 r. - Noc Bibliotek 2021 „Czytanie wzmacnia”. Wieczorne, 7 godzinne 

spotkanie z dziećmi poświęcone książce i czytelnictwu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.10.2021 r. - Spotkanie z Policją dla seniorów, dotyczące bezpieczeństwa w sieci, 

 11.11.2021r.- Gminne Obchody Święta Niepodległości z udziałem lokalnej 

społeczności, pocztów sztandarowych oraz złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem 

w „Kwaterze Poległych Żołnierzy 1939-1944” w Magnuszewie. 

  

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 
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8 ha. W okresie od dnia 9 sierpnia do dnia 12 września 1944 r. walczyli w tym rejonie 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 

200 m2 jest miejscem organizacji 

wystaw zbiorów z okresu II 

Wojny Światowej, 

historycznych prezentacji multimedialnych, uroczystości rocznicowych i okolicznościowych- 

przeglądów pieśni patriotycznej, wystaw, prelekcji, konferencji i spotkań o charakterze 

edukacyjnym. 

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 2021 roku liczba odwiedzających wyniosła 12 tys. 

osób. Od 2019 roku turyści mogą podziwiać widoki okolicy z wieży widokowej.  
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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 dniu 4 lipca 2021 r. odbył się duży piknik Militarny z udziałem 

wojska, grup rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerów militariów, kombatantów 

i weteranów Wojska Polskiego. Odbyły się liczne pokazy, prezentacje a także inscenizacja 

wydarzeń wojennych, w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych oraz aktorów Amatorskiej Grupy 

Teatralnej Pasja. Funkcjonowała strzelnica ASG. W Pikniku wzięło łącznie udział około 1500 

osób.  

 

 

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 zorganizowany został piknik historyczny, w tym wystawa zabytkowych pojazdów 

militarnych. Dnia 1 sierpnia 2021 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 uzbrojenia i umundurowania z okresu II Wojny Światowej. 
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Corocznie w Skansenie, z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości, 

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

W 2021 r. ze względu na epidemię koronawirusa eliminacje do Przeglądu odbyły się 

w szkołach, natomiast sam finał w Skansenie został odwołany, ze względu na wysoką ilość 

zakażeń.  

 

 

Wydarzenia stałe organizowane w Skansenie Bojowym w Mniszewie w ramach 

edukacji patriotycznej: 

 Piknik Militarny- wystawa broni, umundurowania, wyposażenia historycznego 

 i współczesnego polskiej armii , 

 Spotkanie na Przyczółku –Uroczyste obchody rocznicy bitwy o przyczółek warecko – 

magnuszewski  

 Gminny Przegląd Pieśni i Poezji patriotycznej dla dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Magnuszew. 
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Polityka Społeczna 

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie jest jednostką organizacyjną 

Gminy Magnuszew. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone wymienione w ustawie 

o pomocy społecznej oraz inne zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazane do 

realizacji przez OPS, bądź powierzone do realizacji w drodze uchwał Rady Gminy oraz 

zarządzeń lub upoważnień Wójta. 

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

skierowany jest na: 

 umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie 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, poprzez realizację przewidzianych ustawą o pomocy 

społecznej świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, między innymi: zasiłki stałe, zasiłki 

okresowe, zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, posiłki, usługi opiekuńcze, praca 

socjalna.  

 Najbardziej istotnym działaniem Ośrodka w zakresie pomocy społecznej na rzecz 

beneficjentów jest praca socjalna rozumiana jako interdyscyplinarna działalność zawodowa, 

mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz 

tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

GOPS w Magnuszewie realizuje także inne zadania wynikające z rozeznanych potrzeb 

społecznych, między innymi: pomoc żywnościowa, pomoc w formie usług 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”, 
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ustawę o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawę o Karcie Dużej Rodziny. W GOPS 

prowadzone są także postępowania w sprawach ustalania wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego 

i wydawanie w tych sprawach zaświadczeń dla osób, które zamierzają złożyć wniosek 

o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu 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 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 

świadczenia w wysokości 4 000 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 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci GOPS prowadził 

postępowania administracyjne o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych powszechnie 

znanych, jako świadczenia 500 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 latach 2020-2021 GOPS w Magnuszewie realizował usługi opiekuńcze w formie 

teleopieki na podstawie Programu osłonowego „Teleopieka dla mieszkańców gminy 

Magnuszew", przyjętego uchwałą Rady Gminy Magnuszew Nr XIX/118/20 z dnia 23 stycznia 

2020 r. Celem Programu było podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości życia osób 

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

utrzymanie tychże osób w środowisku zamieszkania, poprzez świadczenie usług teleopieki. 

W 2021 roku Gmina Magnuszew przystąpiła do realizacji Programu "Opieka 

wytchnieniowa" - edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, 

którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 

opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności; osobami posiadającymi orzeczenie 

o znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi 

z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - poprzez możliwość uzyskania 

doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.  

Również w 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie podpisał 

umowę z Radomskim Bankiem Żywności na realizację Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, 

Podprogram 2020. Na mocy zawartej umowy GOPS w Magnuszewie pełni funkcję organizacji 

partnerskiej lokalnej (OPL) i bezpośrednio dystrybuuje żywność do mieszkańców gminy 

zakwalifikowanych do uczestnictwa w Programie. 

 

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

świadczeń z pomocy społecznej. Wpływ na tę sytuację 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 
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samodzielnej egzystencji (500 plus dla niepełnosprawnych) oraz dodatkowe roczne 

świadczenia zwane trzynastą i czternastą emeryturą. Dystrybucja wielu świadczeń pieniężnych 

przyczyniła się do poprawy jakości życia rodzin i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa 

i stabilizacji. 

Ważną rolę w dążeniu beneficjentów GOPS od 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 

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 sprawujące 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 

2017 745 423 

2018 660 371 

2019 569 313 

2020 437 253 

2021 334 196 

 

Na podstawie powyższych danych można również zauważyć, że wprowadzenie stanu 

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

korzystających ze świadczeń z pomocy zarówno w 2020 jak i 2021 roku, co pozwala 

domniemywać, że sytuacja materialno-bytowa mieszkańców gminy nie uległa pogorszeniu.  
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Na przestrzeni lat zmianie uległy powody przyznania pomocy społecznej, 

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

w 2021 roku najczęstszym powodem trudnej sytuacji życiowej osób korzystających ze 

świadczeń z pomocy społecznej była niepełnosprawność, a w następnej kolejności były: 

bezrobocie, wielodzietność, długotrwała lub ciężka choroba.  

 Dokonując analizy poszczególnych rodzajów świadczeń z pomocy społecznej, 

obserwuje się, że w 2021 roku w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się liczba 

wypłacanych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych i zasiłków 

celowych.  

 

Rok 
Liczba osób, którym przyznano 

decyzją zasiłki okresowe 

Liczba osób, którym 
przyznano decyzją 

zasiłki celowe 

2017 90 36 

2018 61 14 

2019 43 12 

2020 38 19 

2021 47 24 

 

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. 

Od 2019 roku liczba osób pobierających zasiłki stałe uległa zmniejszeniu, głównie 

z powodu nabycia prawa do emerytury przez część świadczeniobiorców.  

 

 

Rok 

 

Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłki 
stałe 

2017 45 

2018 48 

2019 41 

2020 36 

2021 31 

 

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 

2017 43 

2018 46 

2019 38 

2020 35 

2021 29 

  

Powyższe dane obrazują, że mieszkańcy gminy tylko okresowo lub doraźnie potrzebują 

wsparcia finansowego czego wyrazem jest wzrost liczby osób korzystających  

z pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych w stosunku do osób korzystających ze 

stałych form pomocy, których liczba corocznie spada.  

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

przypadków rozwiązywało problem opieki nad osobami starszymi.  

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 

2017 29 3946 

2018 25 3307 

2019 25 2968 

2020 23 2689 

2021 23 2504 

 

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 gminy o charakterze obowiązkowym, 

finansowanym ze środków własnych. Gmina Magnuszew realizuje samodzielnie usługi 

opiekuńcze tj. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej. 

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+”. 

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami 

samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie. 
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Program „Opieka 75+” adresowany jest do gmin - miejskich, wiejskich, miejsko – 

wiejskich liczących do 60 tys. mieszkańców. 

Środki finansowe z programu w 2021 roku mogły być przeznaczone na: 

 dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i były 

kontynuowane w roku 2021; 

 dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób, którym w roku 2020 te usługi nie były świadczone; 

 dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym 

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

Gminy, które przystąpiły do realizacji programu uzyskały finansowe wsparcie do 50% 

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

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób spełniających kryteria określone w programie.  

W 2021 roku pomocą w formie usług opiekuńczych w ramach Programu "Opieka75+" 

objętych zostało 9 osób. 

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

przyjęty Program osłonowy „Teleopieka dla mieszkańców gminy Magnuszew". Program był 

realizowany w latach 2020-2021 i skierowany był do 20 mieszkańców Gminy Magnuszew.  

Celem Programu było 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 miała 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. W ramach 

Programu zostało zakupionych 20 opasek na nadgarstek monitorujących stan zdrowia na 

nadgarstek – Opaska SIDLY CARE oraz opłacana była comiesięczna opłata abonamentowa za 

świadczenia usług całodobowej przez centrum teleopieki. 

W 2020 r. z usług teleopieki korzystało 8 osób, natomiast w 2021 roku 9 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 
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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 2021 roku Gmina poniosła wydatki na utrzymanie 2 osób w domu pomocy. 

Gmina Magnuszew w 2021 roku po raz pierwszy przystąpiła do realizacji Programu 

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu 

Solidarnościowego. 

Program w poprzednim roku na terenie Gminy Magnuszew był realizowany w formie 

świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania 

osoby niepełnosprawnej. Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków 

Funduszu Solidarnościowego świadczonej w ramach pobytu dziennego przypadających na 

1 uczestnika wynosił nie więcej niż 240 godzin. 

Celem Programu "Opieka wytchnieniowa" jest wsparcie członków rodzin lub 

opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem 

o niepełnosprawności; osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniem 

niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie 

usługi opieki wytchnieniowej. Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych 

obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek 

i regenerację. 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka 

rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, we 

wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę 

nad osobą niepełnosprawną.  

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki 

wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu. 

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy 

pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi finansowane ze środków 

Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.  

W 2021 roku wsparciem w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" objętych zostało  
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5 osób. 

Gmina Magnuszew realizowała Programu "Opieka wytchnieniowa" za pośrednictwem 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie. 

Kolejną formą pomocy świadczoną przez GOPS w Magnuszewie jest pomoc w formie 

posiłków dla dzieci i uczniów w szkole. 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 

2017 511 285 

2018 469 261 

2019 389 208 

2020 291 156 

2021 166 94 

 

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

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

Magnuszew.  

W tym miejscu należy zauważyć, że zmniejszenie liczby dzieci i uczniów oraz rodzin 

korzystających z pomocy w formie posiłków, decydująco wpłynęło na zmniejszenie się ogólnej 

liczby osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, 

Pomoc w formie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkole udzielana jest w ramach 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. 

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, 

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. 
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Jednakże liczba dzieci i uczniów, którym udzielana jest pomoc w formie posiłków na 

podstawie informacji dyrektora, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci 

otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu 

kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca. 

W Gminie Magnuszew corocznie kilkoro 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 

2017 78 

2018 71 

2019 65 

2020 41 

2021 8 

 

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 2021 (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.  
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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 

dodatka-

mi 

jednora-

zowa 

zapomo-

ga 

 z tytułu 
urodze-

nia się 
dziecka 

(beciko-

we) 

świadcze-

nia 

rodziciel-

skie 

zasiłek 
pielęgna-

cyjny 

specjalny 

zasiłek 
opiekuń-

czy 

świadcze-

nie 

pielęgna-

cyjne 

zasiłek 
dla 

opiekuna 

świadcze-

nie 

z ustawy 

"Za 

życiem" 

świadcze-

nie 

z 

funduszu 

alimenta

cyjnego 

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 

2021 653 55 39 143 20 38 1 1 16 

 

 

Liczba dzieci i rodzin pobierających świadczenia wychowawcze.  

 

Rok 

 

 

Liczba dzieci 

 

Liczba rodzin 

2017 1211 700 

2018 1111 663 

2019 1396 835 

2020 1409 807 

2021 1463 838 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie prowadził także postępowania 

wobec dłużników alimentacyjnych. 

Rok 
Liczba dłużników wobec których GOPS 

w Magnuszewie podejmował działania 

2017 44 

2018 43 

2019 48 

2020 42 

2021 44 

 

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 lub wychowali, co najmniej troje dzieci, bez 

względu na aktualny wiek 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.  

 

 

Rok 

 

 

Liczba osób którym wydano Kartę Dużej Rodziny 

2017 89 

2018 72 

2019 224 

2020 91 

2021 106 
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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. pedagoga szkolnego, 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 2021 roku GOPS w Magnuszewie podpisał umowę z Radomskim Bankiem Żywności 

w ramach której dystrybuował artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W ramach POPŻ na rok 2021 wydano 131 skierowań do 

odbioru żywności, łącznie z bezpłatnej pomocy w formie żywności skorzystało 349 osób. 



75 

 

W 2021 roku do pomocy w ramach akcji Szlachetna Paczka zgłoszonych zostało 

8 rodzin z terenu Gminy Magnuszew, w tym 5 rodzin zostało zakwalifikowanych do pomocy 

i otrzymało pomoc rzeczową w formie, m.in.: paneli podłogowych, środków czystości, 

żywności, mebli (meble kuchenne, łóżko piętrowe dla dziecka), sprzęt RTV i AGD (telewizor, 

kuchenka mikrofalowa, lodówka), odzieży, artykułów szkolnych, pościeli. 

W roku 2021 w efekcie nawiązania przez GOPS w Magnuszewie współpracy 

ze Stowarzyszeniem „Piękne Anioły” z siedzibą w Krakowie, jedna rodzina z terenu gminy 

Magnuszew (tj. matka samotnie wychowująca 2 dzieci) została zakwalifikowana 

do uczestnictwa w Programie „Słoneczne Pokoje”, którego celem jest m. in. umożliwienie 

dzieciom i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, egzystencji 

w warunkach odpowiadających godności człowieka.  

W ramach niniejszego projektu przeprowadzony został gruntowny remont pokoju 

przeznaczonego dla dzieci. Rodzina otrzymała następującą pomoc:  

1. wsparcie rzeczowe, w postaci:  

 materiałów remontowo/budowlanych (farby do ścian, drzwi, panele podłogowe, 

panele ścienne, parapet, oświetlenie – żyrandol, lampa ścienna x 2, lampka na 

biurko x 2); 

 mebli i dodatków dekoracyjnych (łóżko dziecięce x 2, regał, szafa x 2, dywan, 

biurko, krzesło biurowe x 2, obrazy ścienne x 2, siedzisko – pufa x 2, zestaw pościeli 

i poszewek x 2, koce dekoracyjne x 2, poduszki dekoracyjne x 2); 

 upominków dla dzieci (T-shirt dziewczęcy x 2, kubeczki x 2, plecaki x 2, zabawki 

i gadżety). 

2. wsparcie usługowe w postaci realizacji poszczególnych prac remontowych 

i wykończeniowych. 

Od 2015 roku GOPS w Magnuszewie pośredniczy w organizacji wypoczynku 

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

W 2021 roku, 16 dzieci rolników uczestniczyło w koloniach odbywających się 

w Białym Dunajcu w dniach 10-19 sierpnia 2021 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. Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę 

podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci.  
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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 2021 roku w zakresie realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem” GOPS w Magnuszewie wypłacił 1 świadczenie jednorazowe w wysokości 4000 zł, 

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

np.: wsparcia asystenta rodziny. 

W 2021 roku gmina Magnuszew otrzymała dotację w wysokości 2000 zł, która zgodnie 

z "Programem asystent rodziny na rok 2021” została przeznaczona na dofinansowanie dodatku 

do wynagrodzenia dla asystentów rodziny. W 2021 roku wsparciem asystenta rodziny objętych 

było 12 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.  
 

 

Rok 

 

 

Liczba rodzin, w których wszczęto procedurę „niebieska 
karta” 

2017 9 

2018 5 

2019 6 

2020 14 

2021 8 

 

   

W ramach realizowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

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

przemocy oraz zachowań agresywnych, realizowano programy wychowawczo-profilaktyczne 

szkół, organizowano spotkania z policjantami, 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 

obserwacje mające na celu diagnozę zagrożeń w środowisku szkolnym m.in. w formie ankiet 
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wśród uczniów na temat agresji i uzależnień, prowadzono obserwację w kontekście zaniedbań 

środowiskowych. Budowano pozytywny wizerunek rodziny i promowano potrzebę zachowania 

odpowiednich relacji wśród jej członków. Organizowano pogadanki oraz konsultacje zdalne 

dla rodziców. Umożliwiono uczniom swobodne zgłaszanie swoich problemów m.in. poprzez 

umieszczenie na korytarzu anonimowej skrzynki na sygnały. 

Szkoły nieprzerwalnie podejmują współpracę z kuratorami, Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną, Policją, ośrodkami zdrowia oraz GOPS. Przedstawiciele szkół są członkami 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 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. 

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 w zakresie leczenia uzależnień jest mocno 

ograniczony. 

Rodziny, w których występuje problem alkoholowy w poprzednim roku 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.  

Od kilku lat w Gminie Magnuszew 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.  

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 
 

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

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

Komisja.  

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

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 oraz Krajowym Programem 

Przeciwdziałania Narkomanii. Gminna Komisja 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 

 

2020 2021 

1. Liczba posiedzeń 6 8 

2. Liczba wydanych postanowień administracyjnych 

w sprawie wydania opinii dot. zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych 

7 6 

  

Wnioski skierowane do komisji, w tym przez: 
 

  

3. -Sąd 

- Komisariat policji 
- Rodzinę 

- GOPS 

- Zespół Interdyscyplinarny 

1 

7 

11 

0 

0 

2 

3 

4 

0 

0 

4. Liczba osób zaproszonych/ wezwanych na komisję 20 19 

5. Liczba przeprowadzonych rozmów 20 19 

 

 

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; 

 Kuratorską Służbą Sądową w zakresie kurateli nad osobami nadużywającymi alkoholu; 

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

,,AA” dla mieszkańców Gminy. 
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W 2021 roku GKRPA w ramach kampanii „Ogranicz dostępność alkoholu” 

realizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przekazywała punktom sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Gminy 

Magnuszew materiały informacyjne i edukacyjne obejmujące zagadnienia dotyczące sprzedaży 

alkoholu. 

Na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii 

w 2021 roku ogółem wydatkowano środki w wysokości 92 887,57 zł. 

Realizacja Programu finansowana jest ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień 31.12.2021 roku na terenie Gminy Magnuszew 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych posiadało 15 punktów sprzedaży(sklepów 

spożywczo- przemysłowych) i 2 punkty gastronomii. 

 

 

Program Współpracy Gminy Magnuszew z Organizacjami 
Pozarządowymi 

Program Współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok został przyjęty 

Uchwałą Nr XXX/183/20 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 

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; 

 rozwijanie i wzmacnianie poczucia przynależności do lokalnej społeczności, czyli 

odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie; 

 wzmacnianie aktywności młodzieży; 
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 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 2021 odbywała się w formie 

pozafinansowej. Nie zlecano organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych. 

W ramach współpracy pozafinansowej w roku 2021 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 213 druhów, z których 128 

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 , samochód marki Star 244 beczkowóz  

Ponadto na wyposażeniu jednostek znajduje się:  
 1 łódź na przyczepie z silnikiem; 

 18 motopomp;  

 8 szlamowych, 5 pływające; 

 4 zestawy ratownictwa technicznego; 

 2 zestawy ratownictwa medycznego; 

 11 pilarek do drewna; 

 1 pilarka do stali;  

 7 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 2021 roku na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP wydatkowano - 

413 272 ,09 zł na cele, jak niżej: 

 Wynagrodzenia; 

 zakup paliwa; 

 zakup części wymiennych do samochodów strażackich;  

 wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych; 

 zakup energii; 

 zakup usług zdrowotnych; 

 zakup mundurów bojowych; 
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 zakup ubezpieczenia samochodów strażackich, budynków i strażaków; 

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

Magnuszew, Anielin i Mniszew. 

W 2021 roku gmina otrzymała dofinansowanie z ”MIAS Mazowsze 2021” w kwocie 

10 000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie terenu kostką, remont dachu na strażnicy 

dofinansowanie 25000zł w OSP Rozniszew. 

W ramach ”MIAS Mazowsze 2021” OSP Anielin otrzymała dofinansowanie w kwocie 

8 000,00 zł na zakup pompy pływającej oraz agregatu prądotwórczego .  

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 2021 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 

46 0 10 1 0 0 8 20 7 

 

Miejscowe zagrożenia 

OGÓŁEM 
Obiekty 

użyteczności 
publicznej 

Obiekty 

mieszkalne 
Obiekty 

produkcyjne 
Obiekty 

magazynowe 
Środki 

transportu 
Lasy Uprawy, 

rolnictwo 
Inne 

obiekty 
Wybuchy 

62 11 14 0 2 12 0 1 22 0 
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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 28 0 35 0 3 0 

OSP 

Chmielew 24 0 23 1 4 0 

OSP 

Rozniszew 17 2 3 0 1 0 

OSP Anielin 10 1 3 1 0 0 

OSP Mniszew 9 0 0 1 0 0 

OSP 

Wilczkowice 

Dolne 
0 0 0 0 0 0 

RAZEM 88 3 64 3 8 0 

 

Porównanie ilości zdarzeń 2014– 2021 (bez fałszywych alarmów) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

77 127 103 116 108 144 117 108 

 

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 
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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:  

 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.  
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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; 

 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.  
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W gminie Magnuszew obowiązują 2 miejscowe plany zagospodarowania 

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

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w 2021 r. Na przełomie roku 2021 r. 

wpłynęło 183 wnioski o ustalenie warunków zabudowy. Wójt Gminy Magnuszew wydał 149 

decyzji o warunkach zabudowy w tym 9 decyzji odmawiających ustalenia warunków 

zabudowy. Pozostałe 25 postępowań jest w dalszym ciągu procedowane. Przeciętny czas 

oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy wynosił 180 dni, co wynika z głównie 

z procesu koniecznych uzgodnień projektu decyzji z odpowiednimi instytucjami. W 2021 r. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu nie uchyliło żadnej decyzji o warunkach 

zabudowy. 

W 2021 r. toczyło się 9 postępowań o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego, 

z których 8 zakończyło się wydaniem pozytywnej decyzji. 

Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego to wydatek na rzecz urbanisty w kwocie 43 976,24 zł.  

W 2021 r. wydano 333 Zaświadczenia o przeznaczeniu działek położonych na terenie 

gminy Magnuszew. Wyżej wymienione zaświadczenia wydane były celem przedłożenia 

odnośnym władzom.  

Wójt Gminy Magnuszew wydał 35 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości. 

Przeciętny czas oczekiwania na decyzje zatwierdzającą podział wynosił ok. 12 dni. W 2021 r. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu nie uchyliło żadnej decyzji zatwierdzającej 

podział nieruchomości. 

 

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 położonych na jej terenie. Firmą wyłonioną 

w przetargu, z którą była podpisana umowa na 2021 r. było Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych ATK RECYKLING Tomasz Kucharczyk ul. Traugutta 20 A/ lok. 4, 26-600 

Radom.  

Metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 2021 roku była metoda opłaty od 
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gospodarstwa domowego. Ustalono stawkę opłaty za odpady komunalne zbierane 

i odbierane w sposób selektywny od gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości 

25 zł miesięcznie, zaś od gospodarstwa wieloosobowego w wysokość 53 zł miesięcznie. Do 

systemu odbioru odpadów komunalnych zostały włączone działki rekreacyjne, które podlegały 

zryczałtowanej stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Od nieruchomości 

na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno - wypoczynkowe  stawkę opłaty ustalono w wysokości 169 zł rocznie. 

Zgodnie z wymogami ustawowymi ustalono podwyższoną stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny to jest w wysokości 

trzykrotnej stawki opłaty, o której mowa wyżej. 

Podwyższona stawka 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 zł; 

 dla gospodarstwa wieloosobowego - 159 zł; 

 dla nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjne – 507 zł. 

Ilość osób w gospodarstwie domowym zamieszkujących daną nieruchomość ustalano 

na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

31.12.2021 r. złożonych zostało: 

 304 deklaracje za odpady komunalne od gospodarstwa domowego 1 osobowego; 

 1434 deklaracje za odpady komunalne od gospodarstwa wieloosobowego; 

 820 deklaracji za odpady komunalne od gospodarstw zamieszkujących w budynku do 

rekreacji indywidualnej; 

 68 deklaracji za odpady komunalne z uwzględnioną ulgą z tytułu posiadanego 

kompostownika.  

 

Z terenu gminy Magnuszew odbywa się selektywna zbiórka odpadów komunalnych 

w systemie workowym: 

 worek żółty - tworzywa sztuczne i metale; 

 worek zielony - szkło;  

 worek niebieski – papier; 

 worek brązowy – odpady biodegradowalne z gospodarstw domowych. 
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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 biodegradowalne pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych; 

 chemikalia; 

 odpady zawierające rtęć; 

 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne(z remontu 

prowadzonego we własnym zakresie); 

 popiół.  

Zgodnie z Uchwałą nr XXXII/203/21 Rady Gminy z dnia 15 marca 2021r. w sprawie 

przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Magnuszew oraz 

Uchwałą nr XXXII/204/21 Rady Gminy z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zasad korzystania 

z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Magnuszewie 

przy ul. Partyzantów PSZOK czynny jest 1 dzień w miesiącu, w każdą drugą sobotę miesiąca 

w godzinach od 10:00 do 16:00. 

Na terenie Gminy Magnuszew nie ma możliwości przetwarzania odpadów 

komunalnych. Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz 

z nieruchomości niezamieszkałych odbierane były i przekazywane do zagospodarowania do 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ATK RECYKLING Tomasz Kucharczyk. 
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Miesiąc 
Szkło 

[mg] 

Zmieszane 

odpady 

z budowy, 

remontów 

[mg] 

Papier 

i tektura 

[mg] 

Tworzywa 

sztuczne 

[mg] 

Niesegre-

gowane 

[mg] 

Odpady 

wielkoga-

barytowe 

[mg] 

Zużyte 

opony 

[mg] 

Odpady 

opakowa-

niowe 

Styczeń 0 0 0 10,10 5,50 5,80 0 0 

Luty 0 3,96 0 11,62 39,10 41,78 0 0 

Marzec 31,76 44,10 6,16 12,66 14,82 2,26 0 0 

Kwiecień 0 14,32 0 15,02 56,72 0 0 0 

Maj 0 0 0 13,94 46,98 0 0 0 

Czerwiec 45,82 0 0 12,78 81,20 2,64 0 0 

Lipiec 0 14,32 4,72 9,30 74,10 0 0 4,16 

Sierpień 0 13,07 0 6,12 67,26 6,38 0 13,90 

Wrzesień 45,18 0 0 3,02 65,04 2,94 0 10,08 

Październik 0 0 0 5,12 56,84 7,16 0 5,80 

Listopad 0 0 4,76 11,60 48,24 0 0 0 

Grudzień 18,76 18,45 0 10,14 48,30 0 0 0 

Razem 141,52 108,22 15,64 121,42 667,10 68,96 0 33,94 

 

 

Łączna masa odebranych odpadów z terenu Gminy: 1 166,80 Mg.  

Bardzo ważnym zadaniem na następne lata jest uszczelnienie systemu. W tym celu  

prowadzone będą kontrole nieruchomości, w szczególności związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. Koszty związane z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwieniem odebranych odpadów komunalnych w roku 2021 pokryte były z opłat 

wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. 

Roczna analiza poniesionych kosztów:  

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

1 244 544,75 zł; 

 koszty obsługi selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych z terenu gminy - 

1 245 709, 88 zł w tym: (zapłata firmie wyłonionej w drodze przetargu za odbiór 

odpadów komunalnych – 1 096 976,30 zł. 
 

Posiadaczom nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. 

W roku 2021 wystawiono 430 upomnienia z tytułu nieuiszczania opłaty za gospodarowanie 



92 

 

odpadami komunalnymi na łączną kwotę 107 500,98 zł oraz 145 tytułów wykonawczych na 

łączną kwotę 77 469,94 zł. Z opłatą zalega 417 posiadaczy nieruchomości. 

 

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.  

Zanieczyszczenie powietrza, nie tylko w naszej Gminie, ale w całym kraju, stanowi 

poważny problem. Jak się wskazuje, ważnym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest niska 

emisja, pochodząca między innymi z budynków jednorodzinnych, a dokładniej z domowych 

pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych. Dlatego też niezbędne jest 

podejmowanie działań zmierzających do poprawy jego jakości. Jednym z nich jest kontrola 

palenisk domowych. Kontrole wykonywane były na indywidualne zgłoszenie konkretnych 

posesji.  

Urzędzie Gminy prowadzony jest Punkt Konsultacyjny rządowego Programu 

Priorytetowego Czyste Powietrze, obsługiwany przez pracownika Referatu Gospodarki 

Komunalnej i Budownictwa. W Punkcie Konsultacyjnym istnieje możliwość skonsultowania 

wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego 

złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna. 

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy 

Magnuszew aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego 

Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą 

Magnuszew. Funkcjonowanie Punktu zachęciło mieszkańców do skorzystania 
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z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, 

a w efekcie do poprawy jakości powietrza.  

Z Punktu Konsultacyjnego skorzystała duża część mieszkańców Gminy, w tym pomoc 

w opracowaniu wniosku o dofinansowanie otrzymało około 30 osób. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności 
zwierząt. 

Gmina Magnuszew zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla 

bezdomnych zwierząt. 

Zawarta została umowa ze Schroniskiem dla zwierząt Strzelce, Strzelce 108, 28-220 

Oleśnica którego właścicielem jest PHU Jarosław Dudzik z siedzibą w Cedzyna ulica Kielecka 

19, 25-900 Kielce, weterynaryjny numer identyfikacyjny : 26123401 w zakresie świadczenia 

usług: 

 pomoc bezdomnym , cierpiącym , porzuconym i zagubionym zwierzętom; 

 wyłapanie bezdomnych zwierząt przez przeszkolonego pracownika zgodnie 

z otrzymanym zleceniem z Urzędu; 

 transportowanie psów przystosowanym środkiem transportu; 

 zapewnienie opieki weterynaryjnej dla wyłapanych psów; 

 poddanie wyłapanego zwierzęcia kwarantannie; 

 wykonanie zabiegu eutanazji – w uzasadnionych przypadkach /decyzję podejmuje 

lekarz weterynarii/; 

 przedkładanie informacji na żądanie zamawiającego zawierające dane o zwierzętach 

wyłapanych; 

 przewiezienie wyłapanych zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt 

odpowiednim środkiem transportu spełniającym warunki określone w art.24 ust.1 

Ustawy o ochronie zwierząt z którym Wykonawca zawarł umowę. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez: 

 ustalenie miejsc w którym przebywają koty wolno żyjące; 

 zapewnienie dokarmiania i wody pitnej w miejscach bytowania bezdomnych kotów; 

 otoczenie w miarę potrzeby opieką weterynaryjną wolno żyjące koty oraz ograniczenie 

rozrodczości. 

Odławianiem objęte są bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki w stosunku do 

których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką której 
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dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu 

i bezpieczeństwu ludzi. 

Odławianie realizowane jest na podstawie interwencji lub zgłoszenia przez 

mieszkańców do Urzędu informacji dotyczącej wałęsającego się bezdomnego zwierzęcia  

i wskazaniu miejsca przebywania. 

Koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2021 łącznie z dokarmianiem dziko 

żyjących kotów wyniósł – 3 614,01zł. 

 

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. Urząd 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 

50 głównych sieciowych przepompowni ścieków oraz 80 przydomowych przepompowni 

ścieków. 

Z sieci wodociągowej korzysta 61,5% mieszkańców, zaś z kanalizacji sanitarnej 

56,6%. 

Długość sieci wodociągowej wynosi 64,5 km, zaś kanalizacyjnej 63,50 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 2021 roku - 274 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: Chmielew, Gruszczyn, Grzybów, Kurki, 

Magnuszew, Mniszew, Rękowice, Trzebień (bloki), Wilczkowice Dolne, Rozniszew, Zagroby, 

Boguszków, Anielin, Przydworzyce, Kłoda, Ostrów. 
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Pomiędzy Gminą Magnuszew, a przedsiębiorcami zostały podpisane umowy 

o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.  

 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

przedstawiały się następująco: 

Lp. Nazwa odbiorcy 
Cena netto za 1 m³ 
dostarczonej wody 

Cena netto za 1 m³ 
odprowadzonych 

ścieków 

1. 

Gospodarstwa domowe, zakłady i 

jednostki budżetowe oraz 

pozostali odbiorcy 

2,50 4,60 

2. 
Gastronomia, zakłady 

przetwórcze 
3,80 7,60 

 

 

Inwestycje dotyczące budowy oraz modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnej, 

oczyszczalni ścieków oraz przepompowni. 
1. Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie oraz 

budowa sieci kanalizacyjnej w m. Ostrów 

 W roku 2021 zakończono oraz odebrano sieć kanalizacji sanitarnej systemu 

grawitacyjno-ciśnieniowego wraz z przyłączami w miejscowości Ostrów, gmina Magnuszew. 

 Po przeprowadzeniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji potwierdzono 

wykonanie:  

 Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø200 o łącznej długości – 966 m; 

 Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø 200 o łącznej długości – 15 m; 

 Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø 90 o łącznej długości – 275 m; 

 Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø 110 o łącznej długości – 1528 m; 

 Przyłączy kanalizacji ciśnieniowej o łącznej długości – 10 m; 

 Przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø 160 o łącznej długości – 888 

m; 

 Betonowe studnie rewizyjne Ø 1200 (sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) – 27 szt.; 

 Betonowe studnie rewizyjne Ø 1200 (sieć kanalizacji ciśnieniowej) – 6 szt; 

 Studnie rozprężne Ø 1200 (sieć kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej) – 2 szt.; 

 Studzienki kanalizacyjne Ø 315 – 425/160 – 53 szt.; 
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 Studzienki kanalizacyjne Ø 315 – 425/200 – 1 szt; 

 Przepompownie sieciowe Ø 1200 – 2 szt; 

 Przepompownie przydomowe Ø 800 – 1 szt; 

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Magnuszewie wraz z budową sieci 
kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów. 
Zakres zadania obejmował rozwiązania dla: 

 stacji zlewnej ścieków dowożonych ; 

 zabudowy w komorze pompowni głównej rozdrabniarki części stałych, pozwalającej na 

bezpieczną pracę pomp, łącznie z wymianą pomp wraz z osprzętem ; 

 węzła oczyszczania mechanicznego (projektuje się sito bębnowe o perforacji 2,0 mm, 

usytuowane w miejscu przewidzianym projektem podstawowym); 

 budowę zblokowanego zbiornika składającego się z dwóch komór pełniących 

następujące funkcje: ( zbiornik buforowy – uśrednia dopływające ścieki oraz zbiornik 

osadu nadmiernego – komory tlenowej stabilizacji osadu); 

 wylot ścieków oczyszczonych nie ulega zmianie i realizowany będzie przez istniejącą 

kanalizację; 

 zamontowanie nowych dmuchaw w obudowach dźwiękochłonnych dla istniejącego 

reaktora – zespół dmuchaw napowietrzających do napowietrzania komory biologicznej 

w reaktorach. Przewiduje się dmuchawy śrubowe 2 szt. + 1 szt. rezerwowa, wyposażone 

w obudowy dźwiękochłonne i zainstalowane w pobliżu reaktorów w specjalnie 

przystosowanym kontenerze. 
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Na zadanie wydatkowano 3 679 632,19 zł, w tym współfinansowane ze środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 830 007,20 zł w ramach Instrumentu 

wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz 

pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie łącznej 2 461 411,41 zł.  
 

3. Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w m. Magnuszew, Grzybów, Wola 
Magnuszewska 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Magnuszew, Grzybów, Wola 

Magnuszewska”. Zadanie wieloletnie, w latach poprzednich wydatkowano 50 400,00 zł na 

dokumentację projektową, zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie kwiecień 

2023 r. Zadanie to jest dofinansowane ze środków europejskich, w 2021 roku podpisano umowę 

z wykonawcą na realizacje zadania na kwotę 2 596 246,24 zł. 

Budowa sieci kanalizacyjnej obejmuje: 

 kanalizację sanitarną grawitacyjną o łącznej długości 1119,0 mb; 

 kanalizację sanitarną ciśnieniową o łącznej długości 1767,0 mb. 
 

Na trasie rurociągu tłocznego zaprojektowano następujące uzbrojenie: 

• studnię rozprężną – 1 szt; 

• studnie rewizyjne betonowe – 5 szt. 

Sieć kanalizacji umieszczona w pasie drogowym o łącznej długości 1210 mb.  

Przyłącza kanalizacyjne o łącznej długości 601,0 mb. Przyłącza będą włączane do 

projektowanej sieci kanalizacyjnej poprzez studnie sieciowe. Przyłącza kanalizacji 

ciśnieniowej wyposażono w przydomową przepompownię ścieków. 

Łącznie długość sieci kanalizacyjnej: 4096 mb. Łącznie liczba przyłączy: 42 szt. 

Wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków: 2887,12 m³/rok 

 

Sieć wodociągowa: 

Wodociąg zaprojektowano o łącznej długości 361,0 mb. 

Projektowana sieć wodociągowa zostanie włączona do istniejącej sieci wodociągowej 

zlokalizowanej w dz. o nr ew. 65/20, ob. 5 Magnuszew. 

Na projektowanych odcinkach przewidziano montaż 4 kompletów zasuw liniowych 

odcinających, 14 kompletów hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych.  

Łącznie liczba przyłączy: 37 szt. – 941 mb. 
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4. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie 

Na modernizację oczyszczalni ścieków w Mniszewie  w roku 2021 wydatkowano kwotę 

135 074,60 zł, zadanie jest w trakcie realizacji, współfinansowane ze środków budżetu 

Województwa Mazowieckiego w wysokości 109 000,00 zł w ramach Instrumentu wsparcia 

zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.  

 

Zakres zadania: 

1. Wymiana rurociągów wraz z osprzętem z wykorzystaniem obecnych pomp: 

2. Wymiana obudowy rozdzielni sterującej pompownią ścieków surowych: 

3. Wymiana szafy RT wraz z oprogramowaniem 

4. Wymiana osprzętu elektrycznego, sterownika wraz z oprogramowaniem: 

5. Wykonanie nowego systemu wizualizacji: 

6. Modernizacja obiektów kubaturowych polegająca na zmianie pokrycia dachowego, 

ścian, konstrukcji stalowych reaktora, montaż konstrukcji pomostów z kształtowników 

stalowych, montaż schodów i poręczy.  
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5. Modernizacja SUW Magnuszew 

Na modernizację stacji uzdatniania wody w Magnuszewie w roku 2021 wydatkowano 

kwotę 573 292,37 zł, zadanie w trakcie realizacji, zadanie współfinansowane ze środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 466 091,36 zł w ramach Instrumentu 

wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.  

 

Zadanie obejmuje:  

 

 wyposażenie studni głębinowych w wodomierze z przekazem chwilowej wydajności do 

centralnej sterowni; 

 wyposażenie studni w nową armaturę zwrotną, odcinającą i kontrolną; 

 wykonanie nowych rurociągów technologicznych wraz z armaturą w hali SUW 

umożliwiających zamienną pracę SUW w dwóch wariantach; 

 wyposażenie rurociągów technologicznych (istniejących oraz nowych) w armaturę 

odcinającą z napędem elektrycznym;  

 wymianę złoża filtracyjnego oraz dystrybutorów w istniejących odżelaziaczach tak, aby 

mogły pełnić rolę odżelaziaczo-odmanganiaczy; 

 modernizację AKPiA;  

 dostawę i montaż agregatu prądotwórczego.  
 

6. „Budowa sieci wodociągowej w m. Kępa Skórecka, Gruszczyn, Anielin, Mniszew, 

Latków – projekt” 

 Zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2021-2022, zadanie w trakcie realizacji. W 

2021 roku podpisano umowę na realizacje zadania na kwotę 209 100,00 zł. 

Zakres zadania: 

 opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej 

w miejscowości Gruszczyn ~ 3 km; 

 opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej 

w miejscowości Kępa Skórecka ~ 5 km; 

 opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej 

w miejscowości Anielin ~ 2,5 km; 

 opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej 

w miejscowości Latków ~ 3 km;  
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7. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Chmielew – projekt 

Zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2021-2022, zadanie w trakcie realizacji. 

W 2021 roku podpisano umowę na realizacje zadania na kwotę 67 650,00 z - pracowanie 

dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci wodnokanalizacyjnej 

w miejscowości Chmielew ~ 3 km.  

 

Mienie Komunalne 

W skład mienia komunalnego wchodzą zarówno nieruchomości, jak i mienie ruchome.  

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina posiadała: 

 grunty o powierzchni 53,18 ha o wartości 1 172 137,13 zł.; 

 budynki o wartości 13 852 390,15 zł.; 

 budowle i urządzenia techniczne o wartości 50 680 786,06 zł. 

Zagospodarowanie gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2021 r. obrazuje poniższa 

tabela: 

L.p. 
Rodzaj gruntów / 

wykorzystanie 

Ogółem 
pow. (ha) 

Przekazane 

w zarząd 

trwały 

Przekazane 

w 

użytkowani
e wieczyste 

Przekazane 

w 

dzierżawę 

Pozostałe 
(zasób) 

1 Użytki rolne 18,6519   18,6519  

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 52,9197 8,1773 1,0828 18,6519 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 + 9,0041 ha + 0,8000 ha; 

- w m. Przewóz Tarnowski - 0,7211 ha; 

- w m. Kurki – 1,0000 ha; 

- w m. Bożówka – 0,2400 ha; 

Roczny dochód Gminy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w 2021 r. wyniósł - 19 945,56 zł. 

Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste: 

- w m. Mniszew- 0,0926 ha; 

- w m. Magnuszew- 0,1800 ha; 

- w m. Magnuszew- 0,2132 ha; 

- w m. Magnuszew- 0,2770 ha; 

- w m. Wólka Tarnowska- 0,3200 ha. 

Roczny dochód Gminy z tyt. użytkowania wieczystego w 2021r. wyniósł- 6 235,09 zł.  

Gmina otrzymuje również wpływy z tytułu dzierżawy gruntów pod tereny łowieckie, co 

stanowiło dochód w 2021 r. -3 582,69 zł. 

Ogółem kwota dochodu Gminy za dzierżawy gruntów rolnych, użytkowanie wieczyste 

oraz dzierżawę terenów łowieckich w 2021r. wynosiła - 29 763,34 zł.  

 

 

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. Mieszkania są przeznaczone dla najbiedniejszych gospodarstw oraz takich, które 

w procedurze sądowej uzyskały orzeczenie o eksmisji z prawem do zasiedlenia lokalu 

socjalnego.  
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Aktualne potrzeby mieszkaniowe w Gminie szacuje się na ok 12 mieszkań. 

 

Dane o gminnych zasobach mieszkaniowych przedstawia poniższa tabela. 

L.p. Adres budynku 

Powierzchnia 

ogólna 

w m2 

Liczba lokali 

mieszkalnych 

Porównanie ze 
stanem 

z 2019 r. 

Porównanie ze 
stanem  

z 2020 r. 

1. 

Magnuszew, ul. 

Partyzantów 1 
tzw. „Czworaki” 

114 6 Bez zmian 
Według umów 

z najemcami 

2. 

Mniszew 18 

(Ośrodek 
Zdrowia) 

176 3 

Według umów 

z najemcami 

zgodnie 

z obmiarem 

Według umów 

z najemcami 

3. 
Mniszew 41 

(szkoła) 80 2 Bez zmian 
Według umów 

z najemcami 

4. 

Rozniszew 

(dom 

nauczyciela) 

268 4 Bez zmian 
Według umów 

z najemcami 

5. 

Rozniszew 

(budynek 

wielofunkcyjny) 

128 4 

Zgodnie z 

umowami 

najmu 

i ponownym 

obmiarem 

Bez zmian 

 Razem 746 19   

 

Infrastruktura drogowa i oświetlenie uliczne 

Przez teren gminy na osi północ - południe przebiega droga krajowa nr 79, łącząca 

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; 
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 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. 

 

 

Informacja dotycząca sieci dróg gminnych: 
 

 

Lp. 

 

Przebieg Numeracja dróg gminnych Klasa drogi 

1 

G000001 Cychrowska Wola -

gr. gminy Magnuszew-

Urszulin-Osiemborów 

G000001 nieokreślona 

2 
G000002.1 

Ostrów - Staniszówka 
G000002.1 lokalna 

3 
G000002.2 Ostrów-

Staniszówka 
G000002.2 lokalna 

4 
G000003 Przydworzyce-

Trzebień 
G000003 lokalna 

5 
G000004.1 Trzebień-Wola 

Magnuszewska 
G000004.1 lokalna 

6 
G000004.2Trzebień-Wola 

Magnuszewska 
G000004.2 lokalna 

7 
G000005.1 Wola Dębowola-

Przydworzyce 
G000005.1 lokalna 

8 
G000005.2 Wola Dębowola-

Przydworzyce 
G000005.2 lokalna 

9 
G000006 Kłoda-

Przydworzyce 
G000006 lokalna 

10 G000007 Kurki - Latków G000007 lokalna 

11 
G000008 Kurki-Przewóz 

Tarnowski 
G000008 1407062 lokalna 

12 
G000009 Droga przez wieś 

Grzybów 
G000009 1407062 lokalna 
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13 
G000010 Grzybów-

Wilczkowice 

G000010 

1407062 
lokalna 

14 

G000011.1 Chmielew-

Gruszczyn-Rękowice-

Mniszew 

G000011.1 1407062 lokalna 

15 

G000011.2 

Chmielew-Gruszczyn-

Rękowice-Mniszew 

G000011.2 1407062 

 
lokalna 

16 
G000012 dr. krajowa nr79-

Gruszczyn 
G000012 1407062 lokalna 

17 
G000013 dr. krajowa nr79-

Rękowice 
G000013 1407062 lokalna 

18 
G000014.1 Rozniszew-

Gruszczyn-wał wiślany 
G000014.1 1407062 lokalna 

19 
G000014.2 Rozniszew-

Gruszczyn-wał wiślany 
G000014.2 1407062 lokalna 

20 
G000014.3 Rozniszew- 

Gruszczyn- wał wiślany 
G000014.3 1407062 lokalna 

21 
G000015 Nowa Żelazna-

Rozniszew 
G000015 1407062 lokalna 

22 
G000016 Osiemborów-

Rozniszew 
G000016 1407062 lokalna 

23 

G000017 Rozniszew-

Boguszków-gr. gminy 

Magnuszew-Zakrzew 

G000017 1407062 lokalna 

24 
G000018 dr. wojewódzka nr 

736- Urszulin 
G000018 1407062 lokalna 

25 
G000019 Osiemborów- 

Wilczkowice Dolne 
G000019 1407062 lokalna 

26 
G000020 Wola 

Magnuszewska-Grzybów 
G000020 1407062 lokalna 

27 G000021 Magnuszew-Ostrów G000021 1407062 lokalna 

28 
G000022.1 Anielin-Żelazna 

Stara 
G000022.1 1407062 lokalna 

29 
G000022.2 Anielin-Żelazna 

Stara 
G000022.2 1407062 lokalna 

30 
G000023 Magnuszew-Kol. 

Magnuszew-Trzebień 
G000023 1407062 lokalna 

31 
G000024 dr. powiatowa 

nr1709W-Mniszew 
G000024 1407062 lokalna 
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32 
G000025 dr. przez wieś 

Wilczowola 
G000025 1407062 lokalna 

33 
G000026 Magnuszew-

Wilczowola 
G000026 1407062 lokalna 

34 
G000027 dr. przez wieś Stara 

Dębowola 
G000027 1407062 lokalna 

35 
G000028.1 dr. przez wieś 

Wólka Tarnowska 
G000028.1 1407062 lokalna 

36 
G000028.2 dr. przez wieś 

Wólka Tarnowska 
G000028.2 1407062 lokalna 

37 
G000028.3 dr. przez wieś 

Wólka Tarnowska 
G000028.3 1407062 lokalna 

38 
G000029.1 Wola 

Magnuszewska –Aleksandrów 
G000029.11407062 lokalna 

39 
G000029.2 Wola 

Magnuszewska –Aleksandrów 
G000029.21407062 lokalna 

40 
G000030.1 Winduga-gr. 

Gminy Magnuszew-Bożówka 

G000030.1 

1407062 
lokalna 

41 
G000030.2Winduga-gr. 

Gminy Magnuszew-Bożówka 

G000030.2 

1407062 
lokalna 

42 

G000031 Kol. Rozniszew- dr. 

gminna nr170615W-

dr.gminna nr170614W 

G000031 1407062 lokalna 

 

 

 

Do zadań zrealizowanych w roku 2021 należą: 
Gmina Magnuszew w 2021 zrealizowała dotację celową z budżetu Województwa 

Mazowieckiego. W ramach zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych, projekt swoim zakresem objął zadania pod nazwą: 

1. „Modernizacja drogi od wsi Osiemborów w kierunku Wilczkowic Dolnych” 

polegającego na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z betonu asfaltowego na 

powierzchni 3690,00 m2 i długości 900,00 m. o wartości 286 520,27 zł (zadanie 

dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach pomocy 

finansowej udzielanej w formie dotacji celowej w kwocie 80 000,00 zł,). 

2. „Modernizacja drogi od wsi Bożówka w kierunku Przydworzyc”, polegającego 

na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z destruktu asfaltowego na powierzchni 

3128,00 m2 i długości 850,00 m. o wartości 178 410,42 zł (zadanie dofinansowane ze 
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środków Województwa Mazowieckiego w ramach pomocy finansowej udzielanej 

w formie dotacji celowej w kwocie 80 000,00 zł). 

 

Ponadto w 2021 roku wykonano: 

 modernizację ulicy Grzybowskiej;  

 przebudowę drogi gminnej w Ostrowie;  

 przebudowę drogi gminnej w Grzybowie; 

 remont drogi destruktem w Latkowie; 

 remonty dróg gruntowych kruszywem, szlaką i gruzem 

 wybudowanie chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Żelazna Stara i Chmielew 

 

W roku 2021 wyrównano gminna koparką oraz utwardzono drogi gruntowe kruszywem 

i tłuczniem w ilości 2409,80 ton. Materiał ten służył przede wszystkim do uzupełnienia 

ubytków w nawierzchni, jak również do poprawy jakości dróg na terenie sołectwa Anielin, 

Boguszków, Bożówka, Grzybów, Kolonia Rozniszew, Kurki, Latków, Przewóz Stary, 

Przydworzyce, Trzebień, Tyborów, Wilczkowice Dolne. 

 

W listopadzie 2021 roku Gmina Magnuszew zakończyła realizację projektów: 
 

1. Wykonanie budowy ogrodzenia wokół stawu, zlokalizowanego na działce nr 30/2 

w sołectwie Wilczowola w kwocie 21 600,00 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 

10 000,00 zł ze środków MIAS Mazowsze 2021). 
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2. Zakup i montaż lamp LED przy drodze w ramach zagospodarowania przestrzeni 

publicznej sołectwa Przydworzyce w kwocie 17 490,60 zł (zadanie dofinansowane 

w kwocie 8 745,30 zł ze środków MIAS Mazowsze 2021). 
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3. Zakup i montaż lamp LED przy drodze w ramach zagospodarowania przestrzeni 

publicznej sołectwa Bożówka w kwocie 17 490,60 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 

8 745,30 zł ze środków MIAS Mazowsze 2021). 
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4. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze w sołectwie 

Aleksandrów w kwocie 24 001,38 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 10 000,00 zł ze 

środków MIAS Mazowsze 2021). 
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5. Ułożenie chodnika przy drodze gminnej w ramach zagospodarowania przestrzeni 

publicznej w sołectwie Gruszczyn 21 968,00 zł (zadanie dofinansowane z MIAS 

Mazowsze 2021 w kwocie 10 000,00 zł). 
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6. Zakup oraz położenie kostki brukowej przy OSP w Rozniszewie w kwocie 20 000,00 zł 

(zadanie dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 

10 000,00 zł w ramach zadania MIAS Mazowsze 2021). 
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1. Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED przy drodze w ramach 

zagospodarowania przestrzeni publicznej sołectwa Kolonia Rozniszew w kwocie 

17 490,60 zł (zadanie współfinansowane ze środków budżetu województwa 

mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2021” w kwocie 8 745,30 zł.  
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Wycinka drzew 

 

W 2021 roku do Urzędu Gminy w Magnuszewie wpłynęło 130 zgłoszeń zamiaru 

usunięcia drzew złożonych przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. Wójt Gminy Magnuszew w 2020 roku wydał 2 decyzji 

administracyjnych w sprawie usunięcia drzew. 

 

 

Podatki lokalne 

Decyzją Rady Gminy Magnuszew stawki podatkowe na rok 2021 utrzymane zostały na 

niezmienionym poziomie (od roku 2012). Zmiany w wysokości podatków wystąpiły jedynie 

 w następstwie wprowadzonych zmian w ewidencji gruntów i budynków, w tym zmian 

klasyfikacji i ich oznaczenia wynikających z  operatów geodezyjnych.  

Na koniec 2021 roku w gminie Magnuszew było 6 769 podatników, w tym: 

 podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego: 

- osoby prawne -  39; 

- osoby fizyczne - 6 656; 

 podatku od środków transportu 

- osoby prawne -   3; 

- osoby fizyczne – 71. 

W roku 2021 Referat podatków i opłat realizując swoje obowiązki wydał 4 404 decyzji 

wymiarowych, 432 decyzji zmieniających, 14 decyzji dotyczących udzielenia, bądź 

nieudzielenia ulgi o umorzeniu zaległości, 3 decyzje w sprawie rozłożenia na raty, 8 decyzji 

w sprawie zastosowania ulgi z tytułu nabycia gruntów oraz 5 decyzji dotyczących zastosowania 

ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.  

 

Podatek rolny 

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji 

gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach 

rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż 

działalność rolnicza.  
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Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:  

1. 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); 

2. dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów 

i budynków. 

Stawki podatku:  

1. 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); 

2. 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  roku 2021 dokonano wymiaru podatku rolnego na łączną kwotę 635 711,00 zł, 

w tym:  

- od osób prawnych – 1 804,00 zł; 

- od osób fizycznych 633 907,00 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. 

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. 
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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.  

Wyliczony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 

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

ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z 2020 r. 

poz. 893 z dnia 20 października 2020 r. - średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według 

średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., wyniosła 

196,84 zł za 1 m3.  Za 2021 rok stawka podatku wynosiła 43,3048 zł za 1ha. 

 

W roku 2021 dokonano wymiaru podatku leśnego na łączną kwotę 96 280,00 zł, w tym:  

- od osób prawnych  – 45 154,00 zł; 

- od osób fizycznych – 51 126,00 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; 

 samoistni posiadacze; 

 w niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości lub ich części 

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 
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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 1m2 

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 1m2 

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 1m2 powierzchni; 

2. od budynków lub ich części: 

a. mieszkalnych – 0,70 zł za 1m2 powierzchni użytkowej; 

b. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne 

lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,00 zł za 1m2 

powierzchni użytkowej; 

c. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,24 zł za 1m2 powierzchni użytkowej; 

d. związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 

o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń– 

4,45 zł za 1m2 powierzchni użytkowej; 

e. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,36 zł za 1m2 

powierzchni użytkowej, - zajętych na własne cele gospodarcze: garaży, 

komórek, wiat – 6,16 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;  

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

wymienionej ustawy. 
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W roku 2021 dokonano wymiaru podatku od nieruchomości na łączną kwotę 2 473 

112,00 zł, w tym: 

- od osób prawnych – 1 164 723,00 zł; 

- od osób fizycznych - 1 308 389,00zł. 

 

Podatek od środków transportowych 

Podatnikami podatku od środków transportu 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 zł; 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  - 462 zł; 

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton   - 694 zł. 

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton: 

 liczbie osi dwie: 

od 12 ton, a mniej niż 15 ton oraz od 15 ton i powyżej - 1232 zł; 

 liczbie osi trzy: 

od 12 ton, a mniej niż 17 ton       - 1232 zł; 

od 17 ton, a mniej niż 23 ton       - 1540 zł; 

 liczbie osi cztery i więcej 

od 12 ton, a mniej niż 27 ton      - 1848 zł; 

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: 

 liczbie osi dwie: 

od 31 ton i powyżej      - 2302 zł; 
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 liczbie osi trzy: 

od 12 ton do 36 ton włącznie    - 2302 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: 

 liczbie osi dwie: 

od 33 ton, a mniej niż 38 ton     - 1540 zł; 

 liczbie osi trzy: 

od 12 ton do 36 ton włącznie    - 1540 zł; 

powyżej 36 ton      - 1848 zł; 

5. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia 

a) mniejszej niż 22 miejsca     - 1540 zł; 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc  - 1540 zł; 

 

W roku 2021 dokonano wymiaru podatku od środków transportu na łączną kwotę  

284 045,00 zł, w tym: 

- od osób prawnych –  8 008,00 zł; 

- od osób fizycznych – 276 037,00 zł. 

 

Łączny wymiar podatków lokalnych w roku 2021 wynosił 3 489 148,00 zł.  

Stan zaległości wg decyzji wydanych w roku 2021 wynosił: 

 od osób fizycznych - 95 463,03 zł; 

 od osób prawnych - 81 979,97 zł; 

 łącznie - 177 443,00 zł, co stanowi 5,09% w stosunku do podatku (w 2020 roku 

stan ten wynosił 7,92% zaległości w stosunku do wymiaru). 

Referat podatków i opłat dbając o realizację dochodów z podatków i opłat w roku 2021 

wystawił 522 upomnienia, w tym - 517 upomnień w stosunku do osób fizycznych na kwotę - 

310 594,57 zł i 5 upomnień osobom prawnym na kwotę - 30 479,00 zł, łącznie na kwotę - 

341 073,57 zł. Ponadto wystawiono 190 tytułów wykonawczych, w tym - 189 tytułów 

wykonawczych osobom fizycznym na kwotę 162 776,38 zł i 1 tytuł wykonawczy osobie 

prawnej na kwotę 2 464,00 zł, łącznie na kwotę 165 240,38 zł. W trzech przypadkach 

należności gminy zostały zabezpieczone hipoteką na kwotę 8 634,72 zł. 
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Tak jak w latach ubiegłych zasadniczą część zaległości podatkowych w podatku od 

nieruchomości od osób prawnych stanowią zaległości grup producentów owoców 

i warzyw, natomiast w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynikają z trudnych sytuacji 

finansowych podatników oraz osób, które ogłosiły upadłość konsumencką. 

  

Ulgi i zwolnienia 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 kupna - sprzedaży gruntów lub 

prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub 

objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. Ulgę stosuje się wyłącznie z tytułu 

nabycia gruntów od osób obcych, niespokrewnionych.  

Po upływie okresu zwolnienia tj. 5 lat, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 6 ustawy 

o podatku rolnym, 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). 

W 2021 roku ulgi z tytułu nabycia gruntu udzielono 8 rolnikom. 

 

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; 
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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 2021 roku rozpatrzono 5 wniosków o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku 

rolnym. Ponadto dwóch rolników korzysta z tej ulgi na wnioski złożone w latach ubiegłych.  

 

 

Ulgi uznaniowe w spłacie zobowiązań podatkowych. 

 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 

przy czym udzielenie ulgi następuje w formie indywidualnej decyzji Wójta Gminy 

i zależy od wystąpienia przesłanek istnienia 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 roku 2021 wpłynęło 16 wniosków o umorzenie zaległych podatków. Udzielono ulgi 

w postaci umorzenia podatku 12 podatnikom, na łączną kwotę 14 819,00 zł (wraz 

z odsetkami i kosztami upomnień, z czego podatek -14 744,00 zł i odsetki -75,00 zł). Wszystkie 

umorzenia były udzielane osobom fizycznym.  
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Dwa wnioski o umorzenie podatku złożone w listopadzie 2021 r. zostały rozpatrzone 

w styczniu 2022 z uwagi na wyczerpany w miesiącu listopadzie limit kwoty de minimis, bądź 

złożony charakter sprawy. 

Ulgę w postaci rozłożenia na raty zaległego podatku udzielono 2 podatnikom, jeden 

wniosek rozpatrzono negatywnie. Kwota ulgi 1 669,00 zł (w podatku od nieruchomości) plus 

130,00 zł (odsetki). 

 

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 2021 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 2021 (w I i II terminie) złożono 904 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łącznie w roku 2021 zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej otrzymało 637 rolników, na łączną kwotę 484 942,88 zł. 

 

Zaświadczenia 

W 2021 roku na wniosek podatników wydano 705 szt. różnego rodzaju zaświadczeń 

dotyczących podatków i opłat lokalnych, w tym zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu 

gospodarstwa rolnego, czy też o niezaleganiu w opłatach podatku. Wystawiono również 291 

postanowień o zarachowaniu wpłat z tytułu podatków lub opłat za odpady komunalne. Ponadto 

w ramach obowiązków Referat podatków i opłat wydawał oświadczenia i wyjaśnienia do 

KRUS i ZUS w sprawie składek na ubezpieczenie rolników z lat ubiegłych oraz wyjaśnienia 

dotyczące ha przeliczeniowych rolników.  

 

Nowoczesne technologie informacyjne 

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 
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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 nadal prowadzi swoją działalność na portalach 

społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube). Z naszych obserwacji wynika, 

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. 
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Finanse Gminy 

 Budżet na 2021 rok przyjęty został uchwałą nr XXX/189/20 Rady Gminy Magnuszew 

z dnia 30 grudnia 2020 r. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały 

dziewięcioma uchwałami Rady Gminy oraz dwudziestoma sześcioma zarządzeniami Wójta 

Gminy. 

Budżet gminy za 2021 r wykonany został po stronie dochodów w wysokości  

43 408 823,01 zł na plan 39 084 822,90 zł, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło  

38 803 489,78 zł na plan 40 771 060,19 zł. 

Realizację budżetu w 2021 r w porównaniu do poprzednich trzech lat przedstawia 

poniższa tabela. 

BUDŻET W LATACH 2018/ 2019/2020/2021 

 

 
2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 

DOCHODY 

w tym : 

31 897 648,68 37 196 755,65 38 389 361,10 43 408 823,01 

dotacje UE 20 281,22 2 308 877,16 134 974,98 793 561,60 

dotacje celowe 11 845 916,86 12 523 885,60 15 865 980,26 17 487 315,62 

udziały PIT 3 572 059,00 4 222 149,00 3 964 564,00 4 471 994,00 

subwencja ogólna 11 313 585,19 11 730 407,00 12 055 143,00 12 853 939,00 

podatek od 

nieruchomości 
2 081 832,48 2 296 149,19 2 242 298,83 2 426 826,59 

WYDATKI 

 w tym:  

33 422 445,78 32 564 602,32 39 583 981,74 38 803 489,78 

wydatki bieżące 28 253 759,64 30 543 688,44 32 404 726,61 34 404 589,85 

wydatki majątkowe 5 168 686,14 2 020 913,88 7 179 255,13 4 398 899,93 

WYNIK 

(nadwyżka/deficyt) 
-1 524 797,10 4 632 153,33 -1 194 620,64 4 605 333,23 
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Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy zamknął się nadwyżką budżetową  

w wysokości 4 605 333,23 zł. Na wykonanie wyniku finansowego miało wpływ otrzymanie na 

koniec roku środków na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji oraz środków 

z funduszu przeciwdziałania Covid-19, które będą wydatkowane w latach następnych oraz 

oszczędne zarządzanie środkami własnymi jak i pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych. 

 

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Gminy Magnuszew w 2021 

roku.    

  

Największą pozycję dochodów budżetu stanowią subwencje, które wpłynęły w łącznej 

wysokości 12 853 939,00 zł, w tym subwencja oświatowa w kwocie 7 122 256,00 zł. Drugą 

pozycję stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych, 

30%

29%

26%

15%

Źródła dochodów w 2021 roku.

subwencja ogólna

dotacje celowe z budżetu państwa

dochody własne

dotacje z UE oraz środki
pozyskane na zdania bieżące i
inwestcyjne
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głównie na pomoc społeczną (zasiłki, świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne), 

które wynoszą 12 497 488,89 zł. Trzecią co do wielkości pozycją dochodową są dochody 

własne stanowiące 11 493 470,83 zł, natomiast czwartą są dotacje i środki z UE oraz innych 

źródeł, pozyskane na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, które wyniosły 

6 563 924,29 zł. 

 

Struktura wykonania dochodów własnych Gminy Magnuszew za 2021 rok. 
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Największą pozycję w strukturze dochodów własnych stanowią dochody podatkowe 

Gminy, które wyniosły 8 411 176,89 zł, w skład których wchodzą: 
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652 577,57 zł

92 828,53 zł

295 695,40 zł

18 621,30 zł

48 172,95 zł

386 419,53 zł

UDZIAŁ GMINY W PODATKU PIT

UDZIAŁ GMINY W PODATKU CIT

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK ROLNY

PODATEK LEŚNY

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

PODATEK - KARTA PODATKOWA

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

 0,00 zł 1000 000,00 zł 2000 000,00 zł 3000 000,00 zł 4000 000,00 zł 5000 000,00 zł

Struktura wykonania dochodów własnych Gminy w 2021 roku (w zł)



127 

 

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy za 2021 rok w ujęciu 

procentowym. 

 

Największą pozycję wydatków gminy stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, 

wyniosły one 13 842 171,40 zł. Drugą pozycję stanowią wydatki na rodzinę -  

11 524 502,11 zł. Trzecia co do wielkości pozycja w strukturze wydatków to wydatki na 
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gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, które wyniosły 3 230 122,10 zł. Obsługa długu 

stanowi zaledwie 0,12% wydatków ogółem tj. 46 839,52 zł. 

    

Wydatki majątkowe zostały wykonane do wysokości 4 398 899,93 zł, co stanowi 

92,61% planu, w tym na gminne zadania inwestycyjne 4 185 480,09 zł. Pozostałe to dotacje dla 

Powiatu Kozienickiego 189 000,00 zł (realizacja inwestycji drogowej), środki na Fundusz 

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 20 000,00 zł oraz dotacja dla OSP Magnuszew 

w wysokości 4 419,84 zł na dofinansowanie do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. 

 

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 2021 Gmina 

realizowała różnego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne 

uwarunkowane były przede wszystkim bieżącymi potrzebami mieszkańców. Dotyczyły one 

głównie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, 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 

obrazuje wzrost wydatków bieżących gminy w stosunku do lat poprzednich. 

 

Stan zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytu na przestrzeni 6 lat przedstawia 

poniższa tabela: 

Data Kwota zadłużenia [zł] 

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 

31.12.2021 2 374 202,97 

  

Kontynuacja realizacji dużego zadania inwestycyjnego Gminy z zakresu gospodarki 

wodno-ściekowej, wymagała zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2021 roku na kwotę 

659 572,91 zł. Na obecną chwilę posiadamy trzy pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie. 

W 2021 roku dokonaliśmy spłat rat pożyczkowych w wysokości 436 776,00 zł. 
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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. 

 Uwzględniając powyższe informacje dotyczące wzrostu wydatków, rosnącej inflacji, 

potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, drogownictwa, 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, 

co wynika z ustawy o finansach publicznych. 

 

Fundusz Sołecki 
Uchwalony przez Radę Gminy Magnuszew Uchwałą nr XXX/189/20 z dnia 30 grudnia 

2020 roku plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021 wynosił 685 364,37 zł. 

Zrealizowano 50 przedsięwzięć na kwotę 657 037,42 zł. 

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są 

zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia 

mieszkańców. Na zebraniu wiejskim mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje, na co 

mają zostać wykorzystane środki finansowe. Wysokość kwoty, jaka przypada na poszczególne 

sołectwo, jest uzależniona od ilości mieszkańców zameldowanych na obszarze gminy na dzień 

30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.  

 Realizowane działania były zgodne z wnioskami uchwalonymi przez mieszkańców 

podczas zebrań wiejskich w 2020 roku we wszystkich 32 sołectwach. Mieszkańcy wspólnie 

decydowali, na co chcą przeznaczyć środki funduszu sołeckiego. 
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L.p. 

 
Sołectwo Przedsięwzięcie 

1. Aleksandrów  Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze 
gminnej  

2. Anielin  Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych – 

zakup i montaż lamp solarnych  
 Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym  
 Remont gminnego budynku na potrzeby świetlicy 

wiejskiej  

3. Basinów  Wykonanie przyłącza energetycznego na działce 
gminnej  

 Wybicie studni głębinowej i podłączenie wody  

4. Boguszków 

 
 Remont drogi gminnej - tłuczniem kamiennym  

5. Bożówka  Remont drogi gminnej - tłuczniem kamiennym  

6. Chmielew  Budowa chodnika przy drodze gminnej 

7. Dębowola  Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 

 Uporządkowanie terenu wokół istniejącej sadzawki  
 Zakup i montaż lustra drogowego  

8. Gruszczyn  Renowacja Kapliczki przy drodze gminnej  

 Uzupełnienie oświetlenia przy drodze gminnej 

9. Grzybów  Remont drogi gminnej - tłuczniem kamiennym 

 Uzupełnienie oświetlenia przy drodze gminnej – 

zakup i montaż lamp solarnych 

10. Kępa Skórecka  Uzupełnienie oświetlenia przy drodze gminnej – 

zakup i montaż lamp solarnych 

11. Kłoda  Remont budynku świetlicy wiejskiej 

12. Kolonia Rozniszew  Remont drogi gminnej - tłuczniem kamiennym 

13. Kurki  Remont drogi gminnej - tłuczniem kamiennym 

14. Latków  Naprawa drogi gminnej – destrukt asfaltowy  
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15. Magnuszew  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele 

rodzinnej rekreacji i wypoczynku 

 Uzupełnienie oświetlenia przy drodze gminnej – 

zakup i montaż lamp solarnych 

16. Mniszew  Remont budynku gminnego na potrzeby świetlicy 
wiejskiej 

 Uzupełnienie oświetlenia przy drodze gminnej – 

zakup i montaż lamp solarnych 

 

17. Osiemborów  Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej i placu 
zabaw 

 Uzupełnienie oświetlenia – zakup i montaż lampy 

solarnej 

 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 

18. Ostrów  Rozbudowa placu zabaw  

19. Przewóz Stary  Remont drogi gminnej - tłuczniem kamiennym 

 Wykonanie ogrodzenie wokół budynku społeczno – 

kulturowego w Przewozie Tarnowskim ( wspólne 
zadanie z Przewozem Tarnowskim) 

20. Przewóz Tarnowski  Wykonanie ogrodzenie wokół budynku społeczno – 

kulturowego w Przewozie Tarnowskim ( wspólne 
zadanie z Przewozem Tarnowskim) 

21. Przydworzyce  Remont drogi gminnej - tłuczniem kamiennym 

 

22. Rękowice  Uzupełnienie oświetlenia przy drodze gminnej – 

zakup i montaż lamp solarnych 

23. Rozniszew  Zagospodarowanie terenu wokół Kopca Kościuszki 
 Zakup pawilonów ogrodowych  

24. Trzebień  Remont drogi gminnej - tłuczniem kamiennym 

 Uzupełnienie oświetlenia przy drodze gminnej – 

zakup i montaż lamp solarnych 

 Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej  
 Doposażenie świetlicy gminnej i placu zabaw 

25. Tyborów  Remont drogi gminnej - tłuczniem kamiennym 

 Uzupełnienie oświetlenia przy drodze gminnej – 

zakup i montaż lamp solarnych oraz led 

 

26. Wilczkowice Dolne  Remont drogi gminnej - tłuczniem kamiennym 
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Wójt Gminy Magnuszew 

 /-/ Marek Drapała 

 

 

 Uzupełnienie oświetlenia przy drodze gminnej – 

zakup i montaż lamp solarnych 

 

27. Wilczowola  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele 

rodzinnej rekreacji po przez budowę altany 

28. Wola Magnuszewska  Rozbudowa oświetlenia przy drodze gminnej 

29. Wólka Tarnowska  Przystosowanie terenu do celów rekreacyjnych i 
sportowych (oczyszczenia i wyrównanie działki) 

30. Zagroby  Budowa siłowni zewnętrznej  
 Zakup i montaż lustra drogowego  

 

31. Żelazna Nowa  Uzupełnienie oświetlenia przy drodze gminnej – 

zakup i montaż lamp solarnych 

 Zakup i montaż lustra drogowego  
    

32. Żelazna Stara  Budowa chodnika przy drodze gminnej 
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