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I Wstęp 

 
 
Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, 
Wójt co roku przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport 
podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. 
 
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy do 
zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną 
się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. 
 
Gmina Pacyna znajduje się w centralnej części Polski, na północno-zachodnim 
Mazowszu. Pod względem geograficznym należy do makroregionu Niziny 
Środkowo mazowieckiej, mezoregionu Równiny Kutnowskiej, do powiatu 
gostynińskiego, stanowi 14 % powierzchni całego powiatu. Znajduje się w 
zachodniej części województwa warszawskiego. Sąsiednie gminy, które otaczają 
Pacynę to: Kiernozia, Szczawin Kościelny, Sanniki, Gąbin, Oporów i Żychlin. W 
dniu 31 grudnia 2019 r. w gminie mieszkało 3495 osób. Gmina składa się z 18 
sołectw. Obszarowo gmina zajmuje 90,85 kilometra kwadratowego. Użytków 
rolnych jest 84% i leśnych 7%. Teren gminy jest lekko pofałdowany w wyniku 
zlodowacenia środkowopolskiego. Wysokość terenu waha się od 88 do 115 metrów 
nad poziom morza. Dominuje wysoczyzna, a z dolin przez gminę ciągnie się dolina 
rzeki Przysowy. Przez gminę przebiega droga wojewódzka numer 583 z Żychlina 
do Sannik na długości 13,5 km. Od tej drogi ciągną się drogi powiatowe i gminne. 
W herbie gminy znajduje się postać świętego Wawrzyńca w czerwonej szacie na 
błękitnym tle. Z prawej strony postaci świętego są trzy złote kłosy, symbolizujące 
rolniczy charakter gminy, i po drugiej stronie postaci – srebrna rogacina. Gmina 
zachowała typowo rolniczy charakter, z powodu braku na tych terenach większych 
zakładów przemysłowych. Przełożyło się to na naturalny stan zachowania przyrody 
w gminie. Na terenie doliny Słudwi i Przysowy utworzono obszar chroniony 
Natura 2000 oraz Obszar Chronionego Krajobrazu. 
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II Demografia 

 

W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców 
zmniejszyła się o 44 osoby; na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 3495 (pobyt stały) 
osób, w tym 1726 kobiet i 1769 mężczyzn.  
W 2019 r. narodziło się 29 dzieci, w tym  18 dziewczynek i 11 chłopców; zmarły 44 
osoby, w tym 22 kobiety i 22 mężczyzn. 
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III Stan bezrobocia 
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IV Jednostki organizacyjne 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie. 

2. Przedszkole Samorządowe w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach oraz 

oddział w Luszynie. 

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie z filią w Skrzeszewach. 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie. 

 

V Finanse gminy i ważniejsze inwestycje 

Budżet gminy w 2019 r. zakładał wpływy w kwocie 14 807 306,96 zł, zaś wydatki w 
kwocie 14 535 711,33 zł. W realizacji dochodów i wydatków nie wystąpiły znaczne 
odchylenia w stosunku do planowanych wielkości. Dochody planowane w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4236,71 zł,  a dochody wykonane w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 4159,00 zł.  Wydatki planowane w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4159, 00 zł, a wydatki wykonane w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 3995, 49 zł  

W 2019 zrealizowano następujące projekty: 
 
Projekty sfinansowane z wydatków bieżących: 

1) Przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy na 
realizację zadania: „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. J. 
Kusocińskiego w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedzibą w 
Skrzeszewach w roku szkolnym 2019/2020”. Koszt zadania: Szkoła 
Podstawowa – 137 688,00 zł, Przedszkole – 26 77200 zł, 
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2) Zrealizowano projekt „Posiłek w szkole i w domu”; pozyskane środki:  
19 888,00 zł, wkład własny 7 409,16 zł (przeprowadzono remont pomieszczenia 
stołówki, zakup krzeseł, regałów na tornistry i stolików do stołówki), 

3) Pozyskano dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i 
materiały ćwiczeniowe w wysokości 20 279,00 zł, 

4) Zaprojektowano oraz przebudowano istniejącą instalację elektryczną w sali 

posiedzeń Urzędu Gminy umożliwiając podłączenie w sposób bezpieczny 

takich urządzeń jak kamera, rzutnik, komputer, router itp. Całkowity koszt 

inwestycji: 3000 zł brutto, 

5) Przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na 

realizację zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 

terenie gminy Pacyna na rok 2020”. Koszt zadania 652 159,83 zł, 

6) Zakupiono 5 stołów konferencyjnych oraz 14 krzeseł na potrzeby 
przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku; 
wyposażenie przekazano na stan świetlicy wiejskiej w Podczachach. Koszt 
zadania: 2 895,00 zł, 

7) Zakupiono nowe wiaty przystankowe w Radyczy i Kamionce oraz 
przeprowadzono remont przystanków autobusowych w Modelu, Pacynie, 
Sejkowicach oraz  Łuszczanówku. Koszt: 16 217,02 zł, 

8) Wydatkowano środki w kwocie 8 000,00 zł na dotację celową dla Spółki 
Wodnej w Pacynie na podstawie umowy nr OrA.272.1.17.2019 z dnia 
05.06.2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z 
konserwacją urządzeń melioracyjnych,  

9) Poniesiono wydatki w kwocie 4 509,52 zł na utrzymanie grobów wojennych z 
przeznaczeniem na zakup kwiatów i zniczy. Ponadto w 2019 roku zostały 
zakupione dwa maszty flagowe z przeznaczeniem na groby wojenne w Luszynie 
i Pacynie, a także odnowiono tablice na mogiłach. Zadanie to zrealizowano na 
podstawie porozumienia z dnia 10 lutego 2016 roku między Gminą Pacyna, a 
Wojewodą Mazowieckim w sprawie przejęcia przez Gminę obowiązku 
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w zakresie prac konserwacyjnych, 
pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku. Porozumienie zawarto 
na czas nieokreślony, 

10) Poniesiono wydatki w wysokości 154 167,90 zł na utrzymanie oczyszczalni 
ścieków w Luszynie i Pacynie, związane głównie z usuwaniem awarii sieci 
kanalizacyjnej, zakup materiałów usprawniających działanie oczyszczalni,  

11) Poniesiono wydatek w kwocie 89 862,60 zł na wpłaty dla Związku Gmin 
Regionu Płockiego celem dofinansowania w związku z koniecznością 
zbilansowania w 2019 roku gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Pacyna zgodnie z uchwałą nr 15/III/2019 zgromadzenia ZGRP z dnia 
26 czerwca 2019 roku. Począwszy od 2020 roku Gmina Pacyna prowadzi 
gospodarkę odpadami komunalnymi we własnym zakresie, 

12) Wydatkowano kwotę 292 988,40 zł na podstawie umowy z dnia 18 grudnia 
2018r. nr EOŚ.1727/2018 o świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy 
Pacyna oraz aneksem nr 1 do umowy z dnia 16 października 2019 roku z 
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Energią Oświetlenie Sp. z o. o. przez okres 48 miesięcy tj. od 01.01.2019r. do 
31.12.2022 r., 

13) Wydatkowano środki w kwocie 15 231,99 zł na udział własny Gminy Pacyna w 
realizację programu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie 
województwa mazowieckiego”, 

14) Uzyskano dotację w kwocie 25 970 zł na realizację zadania: „Wymiana jednostek 
PC w najsłabiej wyposażonej pracowni informatycznej” w ramach 
Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i 
Językowych”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 39 484,30 zł.   
Zakupiono 12 nowych zestawów komputerowych oraz zestaw tablicy z 
rzutnikiem multimedialnym, 

 



Strona 15 z 82 

 

15) Poniesiono wydatki w kwocie 831 154,59 zł na zaopatrzenie mieszkańców 
Gminy w wodę. Najkosztowniejszy jest zakup energii i wody z obcych stacji 
wodociągowych, co stanowi kwotę 481 101,40 zł. Wydatki bieżące związane z 
dostarczaniem mieszkańcom wody przekroczyły w 2019 roku dochody z jej 
sprzedaży o kwotę 433 877,45 zł, 

16) W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw pozyskaliśmy 

środki na realizację następujących zadań: 

 

a. „Remont dachu i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej części 

świetlicowej budynku strażnicy OSP Janówek”. Całkowity koszt remontu 

25 139,23 zł, środki pozyskane z budżetu województwa 10 000,00 zł,  

 
W ramach zadnia wymieniono pokrycie dachowe z papy na blachę 

trapezową. Wymieniono pojedyncze krokwie, łaty i kontrłaty. Wykonano 

obróbki blacharskie. Wymieniono 16 sztuk okien oraz drzwi wejściowe, 

b. ”Remont dachu i docieplenie budynku komunalnego Gminy Pacyna w 

miejscowości Pacyna”.  Całkowity koszt remontu 46 931,97 zł, środki 

pozyskane z budżetu Województwa to 10 000,00 zł.  

W ramach zadania rozebrano pokrycie dachowe z eternitu nie nadającego 

się do użytku, przedłużono i wzmocniono krokwie, położono nowe łaty, 

zamontowano nową blachę trapezową oraz wykonano 

obróbki blacharskie, docieplono część budynku, położono strukturę 

elewacyjną, 
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c. „Remont dachu, zakup pieca CO oraz doposażenie świetlicy wiejskiej 

sołectwa Podczachy”. Całkowity koszt zadania 20 297,48 zł., środki 

pozyskane z budżetu Województwa 10 000,00 zł, 
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d. „Remont dachu i łazienek w części świetlicowej strażnicy OSP Rybie”. 

Całkowity koszt zadania 50.339,48 zł., środki pozyskane z budżetu 

Województwa 10 000,00zł 

 

 
 

17) W ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej Mazowieckie Strażnice 

OSP-2019 otrzymano dotacje na zadania „Remont  dachu części garażowej 

budynku OSP Rybie” w wysokości 12 400,00 zł. Całkowity koszt zadania 29 

272,00 zł. Remont dachu polegał na rozebraniu pokrycia dachowego z eternitu 

nie nadającego się do użytku, rozebrano elementy więźb dachowych. Połatano 

połacie dachowe, pokryto dach blachą powlekaną trapezową, 
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18) Poniesiono wydatki w kwocie 108 856,20 zł na zakupu kruszywa i materiałów 
do drobnych napraw dróg oraz remontu przepustów drogowych w 
miejscowości Kamionka i Łuszczanów II łącznie w kwocie 75 203,50 zł. 
Pozostałe wydatki w kwocie 33 652,70 zł dotyczą głównie usług związanych z 
naprawą drogi gminnej w miejscowości Kamionka i Model oraz remontem 
przepustów, 

19) Poniesiono wydatki w kwocie 37 720,44 zł z przeznaczeniem na: zakup 
materiałów w tym pieco kuchni do lokalu mieszkalnego w Luszynie, zakup 
energii na potrzeby budynków stanowiących mienie komunalne Gminy, zakup 
usług w tym remont dachu na budynku komunalnym, w którym mieści się 
Ośrodek Zdrowia, 

20) Wykonano remont dachu na budynku  komunalnym Gminy Pacyna przy  
ul. Wyzwolenia 11 (ośrodek zdrowia). Zakres robót obejmował: usunięcie starej 
powłoki z papy, naprawienie ubytków w dachu, położenie nowego pokrycia 
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dachowego. Koszt inwestycji wyniósł 16 974,00 zł brutto. 

 
 
Projekty sfinansowane z wydatków majątkowych:  

1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzeszewy obręb geodezyjny 
Skrzeszewy” (droga nr 140332W przebieg dr. powiatowa nr 1440W 
Skrzeszewy – dr. wojewódzka nr 583) - dokonano przebudowy istniejącej 
drogi o nawierzchni  gruntowej na nawierzchnię asfaltową, na odcinku 
246,64 m. Celem inwestycji było podwyższenie standardu użytkowego drogi. 
Wartość wg danych księgowych przebudowanego odcinka drogi wyniosła 
117 406,47 zł (na przebudowę uzyskano dofinansowanie w wysokości 41000 
zł z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie). 

2. Poniesiono wydatki w kwocie 27 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji 
projektowej rozbudowy i przebudowy punktu Przedszkolnego w Luszynie. 
Wykonawcą dokumentacji w wyniku zapytania ofertowego została firma 
GOMAX Marcin Goliszek. 

3. Zakupiono, uruchomiono oraz wdrożono system wspierający obsługę Rady 
Gminy Pacyna spełniający wymogi zawarte w ustawie o samorządzie 
gminnym.  
Zakupiony system umożliwia: 

 rejestrację obrad Rady bezpośrednio w pamięci kamery oraz na dysku 

podłączonym do komputera, z możliwością późniejszej publikacji 

nagrania na stronie internetowej Urzędu; 

 transmisję obrad Rady online w Internecie; 

 nakładanie w czasie rzeczywistym na transmisji grafik typu: wyniki 

głosowania, przerwa w obradach itp. ; 

 bezprzewodową transmisję obrazu z komputera na rzutnik; 

 bezprzewodowe przesyłanie obrazu z kamery do komputera; 
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 możliwość rozbudowy systemu o moduł głosowania za pośrednictwem 

pilotów. 

Koszt całkowity inwestycji: 29 991,27 zł  

4. Za kwotę 99 753,00 zł zakupiono na potrzeby Urzędu Gminy w Pacynie 
nowy samochód Peugeot Expert. 

 

 

| 
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Pozyskane darowizny:  
 

 
1) Z Państwowych Rezerw Materiałowych otrzymaliśmy 15 komputerów w celu 

modernizacji pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. Janusza 
Kusocińskiego w Pacynie, 

2) Z Komendy Wojewódzkiej Policji w siedzibą w Radomiu otrzymaliśmy 
samochód osobowy Nissan Pathfinder. Otrzymany samochód został 
przekazany OSP Rybie, 
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3) Z Komendy Wojewódzkiej Policji w siedzibą w Radomiu otrzymaliśmy 

samochód osobowy Lublin II 3302 2,4D. Otrzymany samochód został 

przekazany OSP Janówek. 

 

 

Wielkość uzyskanego dochodu z racji pobieranych podatków i opłat w 2019 roku; 
wpływy kształtowały się następująco:  

1. podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1 876 866,00 zł; 
2. podatek rolny – kwota 916 527,73 zł w tym:  

a. od osób fizycznych – kwota  843 971,23 zł;  
b. od osób prawnych  –  kwota   72 556,50 zł;  

3. podatek od nieruchomości – kwota 443 394,36 zł w tym:  
a. od osób fizycznych – kwota  165 795,36 zł;  
b. od osób prawnych – kwota    277 599,00 zł;  

4. podatek od środków transportowych – kwota 57 720,45 zł w tym:  
a. od osób fizycznych – kwota 55 820,45 zł;  
b. od osób prawnych – kwota 1 900,00 zł;  

5. podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 57 385,00 zł; 
6. opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 26 642,03 

zł  
7. podatek leśny – kwota 21 019,43 zł w tym:  

a.  od osób fizycznych – kwota 3 716,43 zł;  



Strona 24 z 82 

 

b. od osób prawnych – kwota 17 303,00 zł;  
8. opłata skarbowa – kwota 11 682,00 zł;  
9. wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 

formie karty podatkowej – kwota 6 265,00 zł;  
10. podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 4 252,21 zł;  
11. odsetki od nieterminowych wpłat tytułem podatków i opłat – kwota 2 

963,37 zł; 
12. podatek od spadków i darowizn – kwota 258,31 zł;  
13. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 

odrębnych ustaw, co dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 
117,31 zł;  

14. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 1,50 zł. 

Zaległości odnotowuje się:  

a) w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych kwota – 184 456,84 zł;  
b) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych kwota – 81 

988,11 zł;  
c) w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota –  

24 516,87 zł;  
d) w podatku od spadków i darowizn kwota – 3 943,38 zł.  
e) w podatku dochodowym od osób fizycznych, opłacony w formie karty 

podatkowej – kwota 3 528,91 zł;  
f) w podatku od czynności cywilnoprawnych kwota – 4040,00 zł;  
g) w podatku leśnym od osób fizycznych kwota – 1 813,21 zł;  
h) w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota – 295,00 zł.  

W ramach prowadzonej windykacji należności zobowiązań pieniężnych wystawiono 
368 sztuk upomnień na kwotę 99 974,65 zł oraz 163 tytuły wykonawcze na kwotę 
63 256,40 zł. 
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VI Opieka społeczna 
 

Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji 

 Liczba świadczeniobiorców 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gmina 196 187 169 169 140 140 

Powiat (średnia) 654 459 448 426 390 352 



Strona 29 z 82 

 

Województwo 
(średnia) 

682 653 601 539 498 465 

 

 

 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg 

liczby wypłaconych świadczeń w 2019 r. 

Grupa Ogółem Kobiety Mężczyźni 

0-17 80 44 36 

Produkcyjny 86 43 43 

Poprodukcyjny 23 15 8 
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Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej 
 
 
 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2014 124 364 

2015 104 300 

2016 106 294 

2017 106 270 

2018 88 218 

2019 88 222 

 

 

Liczba kobiet korzystających z pomocy społecznej 

 Liczba kobiet korzystających z pomocy 

Poziom Wiek 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pacyna 

0-17 53 59 50 49 34 44 

Produkcyjny 77 66 57 47 44 43 

Poprodukcyjny 3 6  8 7 15 

Powiat 

0-17 107 96 84 73 79 71 

Produkcyjny 207 185 170 155 173 141 

Poprodukcyjny 22 23 25 28 31 36 

Województwo 

0-17 94 92 81 69 62 55 

Produkcyjny 205 194 169 148 132 116 

Poprodukcyjny 51 53 55 62 62 56 
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Liczba mężczyzn korzystających z pomocy społecznej 

 

 Liczba mężczyzn korzystających z pomocy 

Poziom Wiek 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pacyna 

0-17 61 54 51 45 34 36 

Produkcyjny 66 68 54 55 47 43 

Poprodukcyjny 6 8 7 8 8 8 

Powiat 

0-17 125 108 93 84 99 85 

Produkcyjny 201 190 173 169 191 168 

Poprodukcyjny 11 10 12 14 12 18 

Województwo 

0-17 101 98 86 72 65 57 

Produkcyjny 162 158 148 142 131 119 

Poprodukcyjny 17 19 20 24 24 23 

 



Strona 32 z 82 

 

 

Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej 

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń 

Świadczenia niepieniężne 7527 

Świadczenia pieniężne 442 
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Powody udzielania pomocy rodzinom w 2019 roku 

Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking 
Liczba rodzin - 

ogółem 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 39 

UBÓSTWO 36 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 35 

BEZROBOCIE 30 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 13 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-
WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM 

11 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA -  
W TYM: WIELODZIETNOŚĆ 

11 

ALKOHOLIZM 8 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-
WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W 
TYM: RODZINY NIEPEŁNE 

5 

BEZDOMNOŚĆ 1 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-
WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W 
TYM: RODZINY WIELODZIETNE 

1 

ZDARZENIE LOSOWE 1 
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Główne powody przyznania świadczeń 

 

 Liczba świadczeń 

Powód przyznania Ogółem 
świadczenia 
niepieniężne 

świadczenia 
pieniężne 

Wielodzietność 3 882 3 863 19 

Bezrobocie 2 450 2 327 123 

Niepełnosprawność 2 440 2 119 321 

Długotrwała lub ciężka 
choroba 

2 355 2 128 227 

Ubóstwo 2 214 1 966 248 
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Główne powody przyznawania pomocy dla rodzin jednoosobowych i wieloosobowych.  

 Typ rodziny 

Powód przyznania Ogółem 1-osobowa 2-osobowa 3-osobowa 
4 i więcej 
osób 

Długotrwała lub ciężka 
choroba 

48 27 10 5 6 

Bezrobocie  43 9 9 12 13 

Niepełnosprawność 41 26 5 4 6 

Ubóstwo 39 20 6 5 8 

Wielodzietność 11 
   

11 
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Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych 

 

Rok Liczba osób 

2014 3 
2015 6 
2016 5 
2017 4 
2018 4 
2019 8 
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Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej 
 
 

Rok Kwota świadczeń 
pieniężnych 2014 162 746,50 zł 

2015 170 029,32 zł 

2016 173 047,93 zł 

2017 252 634,72 zł 

2018 137 399,19 zł 

2019 204 861,95 zł 
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Podstawowe statystyki dla świadczeń pieniężnych 
 

Poziom Rodzaj zasiłku Liczba 
świadczeń Gmina 

Razem – zasiłki okresowe - ogółem 89 
Razem – zasiłki stałe - ogółem 276 

Powiat (średnia) 
Razem – zasiłki okresowe - ogółem 488 
Razem – zasiłki stałe - ogółem 772 

Województwo 
(średnia) 

Razem – zasiłki okresowe - ogółem 313 
Razem – zasiłki stałe - ogółem 772 

Kraj (średnia) 
Razem – zasiłki okresowe - ogółem 653 
Razem – zasiłki stałe- ogółem 775 
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Średnia liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego 

Dane za rok 2019 dotyczą okresu od stycznia do czerwca. 

 

Rok Liczba 
rodzin 2017 233 

2018 240 
2019 199 
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Świadczenie wychowawcze - kwota świadczeń 

 
 
 

Rok Wydatki 
2017 2 175 647,00 zł 
2018 2 014 119,00 zł 
2019 2 456 249,00 zł 

 

 

 

Kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ogółem wypłaconych w ciągu roku 

Rok Kwota 
2014 498 215,00 zł 
2015 465 007,00 zł 
2016 612 429,96 zł 
2017 573 925,21 zł 
2018 537 239,72 zł 

2019 487 637,80 zł 
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Liczba świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek 
pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku 
powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny dla 
osób, które ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna 
 

 

 Liczba świadczeń 

Świadczenia opiekuńcze 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem 2 208 2 310 2 347 2 354 2 214 2 168 

Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka 225 190 171 156 140 123 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku 
powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności 

909 1 019 1 045 1 071 997 960 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 75 lat 566 569 546 559 505 477 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku 
powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 
niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 
roku życia 

508 532 585 568 572 608 

Świadczenie pielęgnacyjne 174 159 132 135 132 132 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 10 42 48 58 35 40 

Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek pielęgnacyjny, 
świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 

2 392 2 511 2 527 2 547 2 381 2340 
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Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych latach 

 

 
Kwota 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ogólna kwota 

świadczeń z 

funduszu 

alimentacyjnego 

92 450,00 zł 110 300,00 zł 105 350,00 zł 92 500,00 zł 71 800,00 zł 64 560,00 zł 
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Świadczenia 500+ przyznane na pierwsze dziecko. Udział rodzin otrzymujących 
świadczenie na pierwsze dziecko w relacji do ogółu rodzin otrzymujących 
świadczenie. 
Raport przygotowany w oparciu o dane z okresu od stycznia do czerwca. 
 
 

Liczba rodzin pobierające świadczenia na 
pierwsze dziecko 

Liczba pozostałych rodzin Wskaźnik 

146 77 65% 

 

 

Kadra ośrodka pomocy społecznej 
 
 

 Liczba osób 

Zatrudnieni 2016 2017 2018 2019 

Ogółem we wszystkich rodzajach 
placówek 

4 3 3 3 

Kierownicy, dyrektorzy, zastępcy 1 1 1 1 
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VII Mienie komunalne 
 

1) Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość mienia komunalnego 
Gminy Pacyna wynosi  25.290.279 zł. W stosunku do ostatniej informacji o 
stanie mienia przedkładanej Radzie Gminy, tj. za 2018 rok uległa ona 
zwiększeniu o kwotę 510.328 zł. 

 
Dane o stanie mienia ogółem podano w pełnych złotych. 
 
Zwiększenie wartości mienia komunalnego nastąpiło wskutek: 

 nabycia nieodpłatnie przez Gminę Pacyna decyzją Nr 435/P/2019 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2019 r zabudowanej 
nieruchomości położonej w obrębie Wola Pacyńska na działce nr 13/2 o 
wartości 53.962 zł, z czego wartość działki 3.962 zł, a wartość budynku 
50.000 zł, 

 przebudowy drogi gminnej w miejscowości Skrzeszewy obręb geodezyjny 
Skrzeszewy na odcinku 246,64 mb. o wartości  117.407 zł, 

 zakupu nowego samochodu osobowego Peugeot Expert kombi long o 
wartości 106.323 zł, 

 zakupu, dostarczenia i montażu systemu informatycznego do obsługi 
Rady Gminy Pacyna o wartości 29.991 zł, 

 nabycia nieodpłatnie przez Gminę Pacyna samochodu osobowego Lublin 
II 3302 2,4D od Komendy Wojewódzkiej Policji w siedzibą w Radomiu, 

 nabycia nieodpłatnie przez Gminę Pacyna samochodu osobowego Nissan 
Pathfinder 2,5 od Komendy Wojewódzkiej Policji w siedzibą w Radomiu. 
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2) Gmina posiada dwie stacje uzdatniania wody: w Pacynie i w Anatolinie, 
3) Długość sieci wodociągowej wynosi 100 km, 
4) Liczba przyłączy wodociągowych 859, 
5) Stopień zwodociągowania gminy 99,5% (18 sołectw), 
6) Zbiorcza sieć kanalizacyjna wynosi 8 km, 
7) Oczyszczalnie ścieków: dwa obiekty: w Pacynie i w Luszynie, 
8) Liczba podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacyjnej 176. 
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Lp. 

 

Wyszczególnie-

nie 

Stan według 

ostatniej 

informacji 

roku 

poprzedza-

jącego  

tj. na dzień 

31.12.2018 r. 

zwiększenie  

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

 w 2019r. 

Stan na ostatni 

dzień  roku 

budżetowego 

według danych  

na dzień 

31.12.2019 r. 

1. Tytuł posiadania: 

    a). własność 

    b). inne formy 

Dochody 

uzyskiwane  

z tytułu 

gospoda-

rowania 

mieniem  

w 2019 r. 

2. Sposób zagospodarowania  

1a 1a 1a 1a 1b 

Bezpośredni 

zarząd 

Bezpłatne 

użytkowanie  

jednostek 

budżetowych 

gminnych 

Dzierżawa, 

najem, 

użyczenie 

 

 

Inne formy 

(zarząd) 

Użytkow-

anie 

wieczyste 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Grunty ogółem 

(ha) 

wartość (zł) 

w tym: 

16,79 +0,14 16,93 12,81 2,37 1,39 0,36   

 

604.894 

 

+3.962 

 

608.856 

 

471.691 

 

68.616 

 

60.967 

 

7.582 

  

1.811 

 pozostałe (ha) 

 

wartość (zł) 

16,79 +0,14 16,93 12,81 2,37 1,39 0,36   

 

604.894 

 

+3.962 

 

608.856 

 

471.691 

 

68.616 

 

60.967 

 

7.582 

  

1.811 
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2. Budynki  

ogółem, wartość 

(zł) 

w tym: 

 

 

3.944.167 

 

 

+50.000 

 

 

3.994.167 

 

 

 

 

 

3.426.643 

 

 

383.141 

 

 

184.383 

  

 

18.373 

 mieszkalne  (szt.)  

wartość (zł) 

159.466  

 

 

159.466   159.466   8.927 

Obiekty szkolne i 

przedszkolne 

(szt.) 3 

wartość (zł) 

 

 

3.261.739 

 

 

 

 

 

3.261.739 

  

 

3.261.739 

    

 

1.984 

 obiekty służby 

zdrowia (szt.) 1 

wartość (zł) 

 

 

73.637 

  

 

73.637 

   

 

73.637 

   

 

1.409 

 pozostałe 

obiekty użytku 

publicznego 

(szt.) 5 

wartość (zł) 

 

 

 

323.901 

 

 

  

+50.000 

 

 

 

373.901 

  

 

 

142.557 

 

 

 

50.000 

 

 

 

181.344 

  

 

 

433 

 inne (szt.) 8 

wartość (zł) 

 

125.424 

  

125.424 

  

22.347 

 

100.038 

 

3.039 

  

5.620 
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3. Budowle,  

dotyczy: 

wodociągów, 

dróg, 

oczyszczalni 

ścieków, 

obiektów 

sportowych 

wartość (zł),  

w tym: 

 

 

 

 

 

 

18.636.660 

 

 

 

 

 

 

+117.407 

 

 

 

 

 

 

18.754.067  

 

 

 

 

 

 

18.201.710 

 

 

 

 

 

 

25.373 

  

 

 

 

 

 

526.984 

  

 

 

 

 

 

407.002 

stacje 

uzdatniania 

wody (szt.) 2 

wartość (zł) 

 

 

836.035 

 

 

 

 

 

836.035 

 

 

836.035 

     

 

365.324 

 wodociągi 

długość (km) 

wartość (zł) 

 

131,25 

 

 

 

131,25 

      

3.958.810  3.958.810 3.958.810      

oczyszczalnie 

ścieków (szt.) 2 

-długość sieci 

kanalizacji 

sanitanej  

w Pacynie (km) 

-przyłącza do 

posesji w 

 

 

4,95 

 

 

0,85 

  

 

4,95 

 

 

0,85 
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Pacynie (km) 

wartość (zł) 

1.963.221  1.963.221 1.963.221     41.678 

drogi 

długość (km.) 

wartość (zł) 

 

50,86 

 

+0,25 

 

51,11 

 

38,72 

   

12,39 

  

8.869.459 +117.407 8.986.866 8.493.670   493.196   

obiekty 

sportowe (boiska 

(szt.) 3 + 

budynek-szt.1)  

wartość (zł) 

 

 

 

1.157.441 

  

 

 

1.157.441 

 

 

 

1.157.441 

     

 Obiekty odnowy  

miejscowości 

Pacyna, 

Skrzeszewy, 

Luszyn 

wartość (zł) 

 

 

 

 

1.656.532 

  

 

 

 

1.656.532 

 

 

 

 

1.656.532 

     

 inne  

wartość (zł) 

 

 

195.162 

  

195.162 

 

136.001 

 

25.373 

  

33.788 

  

4. Środki 

transportu  
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(szt.) 7 

wartość (zł) 

 

954.488 

 

+308.968 

 

1.263.456 

 

851.190 

 

126.323 

 

285.943 

5. Maszyny 

 i urządzenia 

wartość (zł) 

 

 

461.255 

 

 

+29.991 

 

 

491.246 

 

 

5.897 

 

 

276.840 

  

 

208.509 

  

6. Oprogramo-

wanie 

komputerowe 

wartość (zł) 

 

 

178.487 

  

 

178.487 

  

 

178.487 

    

 

 
Ogółem 

 

24.779.951 

 

+510.328 

 

25.290.279 

 

19.530.488 

 

4.102.282 

 

444.108 

 

1.213.401 

  

427.186 
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VIII Gospodarka odpadami komunalnymi 

 

Gospodarkę odpadami komunalnymi z terenu Gminy Pacyna w roku 2019 
prowadził Związek Gmin Regionu Płockiego. 
 

1. Liczba mieszkańców,  którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi: 2 951 na 3495 mieszkańców. 

2. Masa odebranych odpadów komunalnych w 2019 r.: 496,3 Mg  w tym: 

- odpady budowlane i rozbiórkowe    - 1,7 Mg 

- odpady wielkogabarytowe     - 6,5,Mg 

- zmieszane odpady opakowaniowe    - 56,0 Mg 

- zużyte opony       - 1,2 Mg 

- opakowania ze szkła     - 47,1 Mg 

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne   - 2,6 Mg 

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  - 381,2 Mg 
3.  Odpady komunalne z likwidacji nielegalnych wysypisk  - 3,00 Mg  
 
W 2019 r. zlikwidowano dzikie wysypisko śmieci w miejscowości Kąty. Z działki 
będącej we władaniu skarbu państwa zebrano  ok. 3,00 Mg odpadów różnych 
frakcji. Koszty wywozu i utylizacji odpadów w kwocie 6749,99 zł poniosło 
Starostwo Powiatowe w Gostyninie.   

 
 
         

IX Obrona cywila 

W zakresie obrony cywilnej w 2019 r.: 

- dokonano aktualizacji planów  OC gminy oraz wypracowano nowe 

dokumenty zgodnie z Wytycznymi  Wojewody Mazowieckiego, 

- opracowano  Wytyczne oraz Plan zamierzeń  zasadniczych przedsięwzięć w   

zakresie Obrony Cywilnej  na 2020 rok, 

- opracowano i uzgodniono ze Starostą Gostynińskim Plan Zarządzania   

Kryzysowego Gminy Pacyna, 



Strona 52 z 82 

 

- zaktualizowano Plan Obrony Cywilnej Gminy,     

- wzięto udział w ćwiczeniach „Renegade / Sarex -.19” polegających na 

głośnym użyciu syren alarmowych w ramach Systemu Wczesnego 

Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniu z powietrza, 

- wzięto udział w okresowych treningach oraz w szkoleniach organizowanych 

przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw 

Obronnych, 

- opracowano wytyczne do działalności w zakresie pozamilitarnych 

przygotowań       obronnych, 

- opracowano plan szkolenia obronnego na 2020 rok i uzgodniono z 

Oddziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Warszawie, 

- opracowano sprawozdania ze świadczeń osobistych i rzeczowych, 

- opracowano ankietę NKPPO-019 zgodnie  z Metodyką  Opracowania 

Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w 

2019 r (NKA000401), 

- dokonano aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy w 

warunkach   zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny,            

- przeprowadzono kwalifikację wojskową rocznika 2000; przed Powiatową 

Komisję Lekarską w Gostyninie stanęło 19 mężczyzn rocznika 

podstawowego  oraz 1 osoba z rocznika starszego, 

- zorganizowano spotkanie z przedstawicielami WKU w Płocku oraz 

żołnierzami jednostki wojskowej w zakresie naboru i  odbywania służby w 

Wojskach Obrony Terytorialnej,                                                                                                           

- z okazji obchodów 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej udział w 

uroczystościach  zapewnili przedstawiciele WKU w Płocku oraz patrol warty 

honorowej z Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. 
 

 

X Zagospodarowanie przestrzenne 
 

Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Dokumentem bazowym w zakresie planowania jest Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacyna (uchwała Nr 

IX/68/2000 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 września 2000 r.). W 2019 r. wydano 23 

decyzje o warunkach zabudowy dla nieruchomości objętych Studium 

poprzedzonych przeprowadzonym postępowaniem administracyjnym. Wydano 6 

decyzji zatwierdzających projekt podziału działki. 
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XI Ochrona przeciwpożarowa 

 

Liczba jednostek OSP: 7 ,  w tym typu S - 6, typu  M – 1 

 OSP Janówek - rok założenia 1965, ilość strażaków 12 - brak uprawnionych 
do działań ratowniczo-gaśniczych; 

 OSP Luszyn - rok założenia 1923, ilość strażaków 18 - brak uprawnionych 
do działań ratowniczo-gaśniczych; 

 OSP Model - rok założenia 1951, ilość strażaków 25, w tym 12 osób 
uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych; 

 OSP Pacyna - rok założenia 1926, ilość strażaków 64, w tym 21 osób 
uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych - od 1995 roku włączona 
do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego; 

 OSP Robertów - rok założenia 1965, ilość strażaków 18, w tym 5 osób 
uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych; 

 OSP Rybie - rok założenia 1965,  ilość strażaków 21, w tym 7 osób 
uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych; 

 OSP Skrzeszewy - rok założenia 1932, ilość strażaków 23, w tym 11 osób 
uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych;  

Razem strażaków 181, w tym strażaków-ratowników uprawnionych do działań 
ratowniczo-gaśniczych 56. 

Samochody pożarnicze typ: 

 ciężki  – 1; 

 średni – 4; 

 lekki –   2. 

Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w 2019 r.: 55, w tym: 

 pożary: 19; 
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 miejscowe zagrożenia: 36. 

 

Na ochronę przeciwpożarową wydatkowano łącznie 222 907, 69 zł: 

 wydatki osobowe 58 813,31 zł, 

 świadczenia związane z udziałem członków straży w akcjach 

pożarniczych i szkoleniach 13272,02 zł, 

 wydatki rzeczowe 136916,36 zł (paliwo, energia, badania okresowe, 

ubezpieczenia), w tym usługi remontowe 68 446,21 zł, 

 dotacje dla jednostek OSP 13 906,00 zł: 

- OSP Skrzeszewy kwotę 992,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego zgodnie z umową 

nr OrA.2004.47.2019 z dnia 30.09.2019r. Środki zostały rozliczone z 

protokołem po przedłożeniu zapłaconych faktur za zakup radiotelefonu i 

rękawic specjalnych; 

- OSP Pacyna kwotę 1.800,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupu sprzętu, materiałów i wyposażenia zgodnie z umową nr 

OrA.272.1.39.2019 z dnia 12.09.2019r. Środki zostały rozliczone z 

protokołem po przedłożeniu zapłaconych faktur za wyposażenie objęte 

dofinansowaniem; 

- OSP Rybie kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

remontu strażnicy w części garażowej OSP Rybie zgodnie z umową nr 

Orą.272.1.45.2019 z dnia 30.09.2019r. Środki zostały rozliczone 

protokołem po przedłożeniu zapłaconych faktur za przeprowadzony 

remont; 

- OSP Model kwotę 1.114,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupu sprzętu i wyposażenia zgodnie z umową OrA.272.1.46.2019 z 

30.09.2019r. Środki zostały rozliczone protokołem po przedłożeniu 

zapłaconych faktur. 

 

XII Edukacja 

 

W 2019r. funkcjonowały: Szkoła Podstawowa w Pacynie i Przedszkole 

Samorządowe w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach oraz oddziałem w Luszynie. 

Na oświatę łącznie wydatkowano 4 101 320,62 zł, z czego: 2 143 892,00 zł (55 %) 

pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa, dotacje 

168 328,58 zł, żywienie 83 354,06 zł. Wydatki na ten cel  ze środków  własnych 

wyniosły  1 705 745,98 zł. 

We wrześniu 2019 r. naukę w Szkole Podstawowej w Pacynie rozpoczęło 206 

uczniów, w tym 96 dziewcząt i 110 chłopców. 

W szkole nauczano dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Do jednej 
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klasy (oddziału) średnio uczęszczało 17. 

 

W okresie od stycznia do sierpnia 2019 r. pracowało 24,80  nauczycieli (w 

przeliczeniu na pełne etaty), w tym 1 nauczyciel stażysta, 2 nauczycieli 

kontraktowych,  4,94  nauczycieli mianowanych, 16,86 nauczycieli dyplomowanych.  

W okresie od września do grudnia 2019 r. pracowało 24,67  nauczycieli (w 

przeliczeniu na pełne etaty), w tym 1 nauczyciel stażysta, 2 nauczycieli 

kontraktowych,  4,83  nauczycieli mianowanych, 16,84 nauczycieli dyplomowanych.  

W całym 2019 r. zatrudniono 24,76 nauczycieli  (w przeliczeniu na pełne etaty). Na 

jednego nauczyciela przypada średnio 8,94 uczniów. 

Z jednym nauczycielem rozwiązano umowę o pracę za porozumieniem stron.  

W 2019 r. szkołę ukończyło 40 uczniów (Szkoła Podstawowa – 19 uczniów, 

Gimnazjum – 21 uczniów). Promocji nie otrzymały 4 osoby w szkole podstawowej. 

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku 2019: 

 

Część humanistyczna: 

 język polski średni wynik procentowy dla szkoły – 69 

średni wynik procentowy dla powiatu – 59 

średni wynik procentowy dla województwa – 66 

 historia średni wynik procentowy dla szkoły -64 

średni wynik procentowy dla powiatu – 55 

średni wynik procentowy dla województwa - 62 

Część matematyczno – przyrodnicza: 

 matematyka średni wynik procentowy dla szkoły – 46 

średni wynik procentowy dla powiatu – 36 

średni wynik procentowy dla województwa – 47 

 przedmioty przyrodnicze średni wynik procentowy dla szkoły – 53 

średni wynik procentowy dla powiatu – 45 

średni wynik procentowy dla województwa -52  

Język angielski: 

 poziom podstawowy średni wynik procentowy dla szkoły -  62 

średni wynik procentowy dla powiatu – 59 

średni wynik procentowy dla województwa -73 

 poziom  rozszerzony średni wynik procentowy dla szkoły -  46 

średni wynik procentowy dla powiatu – 43 

średni wynik procentowy dla województwa – 58 

Egzamin ósmoklasisty: 

Język polski: 
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 średni wynik procentowy dla szkoły – 61 

średni wynik procentowy dla powiatu – 59 

średni wynik procentowy dla województwa – 67 

 

Matematyka: 

 średni wynik procentowy dla szkoły – 43 

średni wynik procentowy dla powiatu – 37 

średni wynik procentowy dla województwa – 50 

 

Język angielski: 

 średni wynik procentowy dla szkoły – 36 

średni wynik procentowy dla powiatu – 49 

średni wynik procentowy dla województwa – 64 

 

W 2019 r. z powodu trudnej sytuacji materialnej przyznano stypendia dla uczniów 

w łącznej kwocie 34 284,00 zł. 165 uczniów (80 % wszystkich) dojeżdżało do 

szkoły transportem publicznym (organizowanym i opłacanym przez gminę).  

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania: „Dowóz 

uczniów do Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie i Przedszkola 

Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach w roku szkolnym 

2019/2020”. Koszty zadania:  SP – 137 688,00 zł. Przedszkole – 26 772.00 zł 

 

Do przedszkola  uczęszczało 71 dzieci, w tym 32 dziewcząt i 39 chłopców z 

roczników: 

 rocznik 2016 – 15 dzieci, w tym 7 dziewczynek, 

 rocznik 2015 – 15 dzieci, w tym 6 dziewczynek, 

 rocznik 2014 – 17 dzieci, w tym 7 dziewczynek, 

 rocznik 2013 – 24 dzieci, w tym 12 dziewczynek,  

 

XIII Biblioteka 

 

W 2019 r. funkcjonowała jedna biblioteka oraz jej filia. Księgozbiór na dzień 31 

grudnia 2019 r. wynosił 15880 książek.  

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie – stan faktyczny księgozbioru – 
12505 książek: 

 literatura piękna dla dzieci – 2272, 

 literatura piękna dla dorosłych – 6602, 
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 literatura popularnonaukowa – 3631 

 

 

2. Filia Biblioteczna w Skrzeszewach – stan faktyczny księgozbioru – 3442 
książek: 

 literatura piękna dla dzieci – 1480, 

 literatura piękna dla dorosłych – 1628, 

 literatura popularnonaukowa – 334 

 

Wdrożony został zintegrowany systemu biblioteczny MAK+. 

Bibliotekę odwiedziło 5252 czytelników, łącznie wypożyczono 6108 wolumenów, 

zarejestrowano 346 czytelników. 

W 2019 roku zbiory w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacynie i  filii 
w Skrzeszewach powiększyły się o 575 książki w tym : 

 ze środków organizatora – 306 pozycji za kwotę 6392,67 zł, 
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 ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 269 pozycji 
za kwotę 6000,00 zł 

 

 

 

Aby zaspokoić preferencje czytelników, którzy są coraz bardziej świadomi 
swoich potrzeb i oczekiwań w stosunku do książki, biblioteka systematycznie 
dokonuje zakupów nowości wydawniczych. Pozycje cieszące się największą 
popularnością wśród dorosłych to m.in.: seria „Owoc granatu” autorstwa Marii 
Paszyńskiej, cykl „Szczepankowski” Marii Ulatowskiej i Jacka Skowrońskiego, „365 
dni” Blanki Lipińskiej, „Pisarka” Katarzyny Michalak, ”Białe róże Petersburga” 
Joanny Jax, Moyes Jojo „Zanim się pojawiłeś”, „Kolory pawich piór”, „Światło 
w środku nocy”. 
Laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018 – Olgi Tokarczuk 
„Księgi Jakubowe”, „Bieguni”, „Prawiek i inne czasy” ,”Moment Niedźwiedzia”. 
Dużym zainteresowaniem cieszy się literatura obozowa i wojenna, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom czytelników zakupujemy publikacje w tym temacie. A to 
kilka tytułów: ”Żona Nazisty” Edith Hahn-Beer, „Kołysanka z Auschwitz” Mario 
Escobar, „Wojenne siostry” Agaty Puścikowskiej, ”Wrócę, gdy będziesz spała” 
Patrycji Dołowy, Anny Herbich „Dziewczyny z powstania”. 
Kryminały takie jak m.in.: Michaelides Alex „Pacjentka”, Coben Harlan „O krok za 
daleko”, ParisA.B.” Za zamkniętymi drzwiami”, Gerritsen Tess „Kształt nocy”, 
”Żmijowisko” Wojciecha Chmielarza, ”Iluzionista” Remigiusza Mroza. 
Książki które najchętniej wypożyczały dzieci to m.in.: Psi Patrol „Wielka księga 
bajek. Gotowi do biegu”, Biblioteka bajek „Avengers”, seria „Kicia Kocia”, 
„Psociniec” Joanny Papuzińskiej „Masza i Niedźwiedź. Nowa kolekcja bajek”, 
„Tola w przedszkolu” Anny Włodarkiewicz. 
 
Biblioteka przeprowadziła wydarzenia: 
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 7 maja 2019 r. - odbyła się lekcja biblioteczna razem z warsztatami dla 
uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Pacynie. Tematem zajęć był ”Żywioł 
– woda” uczestnicy brali udział również w warsztatach,  

 10 maja 2019 r. – gościem naszej biblioteki była autorka licznych utworów 
dla dzieci, ilustratorka książek dla dzieci, tłumaczka p. Eliza Piotrowska. 
Spotkanie i warsztaty poświęcone były „Przewodnikowi po dużych miastach. 
Zabawne opowieści oraz poczucie humoru autorki rozbawiły 
zgromadzonych uczestników. Uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej 
wykazali duże zainteresowanie i zaangażowanie przy wykonywaniu własnych 
przewodników. Pytań do autorki również nie brakowało, chętni mogli 
porozmawiać chwilę z panią Elizą i zdobyć wpis w swojej ulubionej książce 
autorstwa pisarki,   

 28 maja 2019 r. – lekcja biblioteczna której tematem był „Żywioł – 
powietrze” dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Pacynie, 

 10 czerwca 2019 r. – warsztaty teatralno-plastyczne „Królewna z drewna” na 
podstawie książki. Na warsztatach przedszkolaki wykonywały …. Kukły, 
sosenki, zrealizowały bardzo proste zadania teatralne związane z życiem 
drzew; emocje były ogromne, 

 11 czerwca 2019 r. - odbyła się lekcja biblioteczna dla uczniów klasy I Szkoły 
Podstawowej w Pacynie. Tematem zajęć był ”Żywioł – woda/ziemia”,  

 4 września 2019 r. – biblioteka wraz z Gminną Biblioteką w Szczawinie 
Kościelnym zorganizowała spotkanie z Teresą Lipowską – aktorką teatralną 
i filmową, autorką książki „Nad rodzinnym albumem”.  Bohaterka wieczoru 
opowiadała między innymi o swojej karierze aktorskiej, życiu codziennym 
oraz spotkaniach z wielbicielami. Przybyli uczestnicy spotkania mieli 
możliwość zadawania pytań, zrobienia pamiątkowego zdjęcia oraz zakupu 
książki z dedykacją,  

 18 października 2019 r. – odbyła się premiera publikacji „Świąteczne smaki 
Gminy Pacyna” bohaterkami publikacji są mieszkanki naszej gminy. 
Pracownicy biblioteki byli współuczestnikami spotkania,  

 22 listopada 2019 r. – odbyła się lekcja biblioteczna, której tematem były 
uczucia, okazywanie empatii względem ludzi, zwierząt oraz przyrody. Dzieci 
z przedszkola w Luszynie wykazały się dużym zainteresowaniem oraz 
zaangażowaniem,  

 28 listopada 2019 r. – lekcja biblioteczna dla dzieci klasy II Szkoły 
Podstawowej w Pacynie, tematem była „Uczciwość” na podstawie książki 
Agnieszki Antosiewicz „Mądre bajki” - „Nadciągają krokodyle”, 

 3 grudnia 2019 r. – wycieczka do Młodzieżowego Domu Kultury na 
warsztaty bożonarodzeniowe. Dzieci z przedszkola wykonywały ozdoby 
świąteczne oraz aktywnie uczestniczyły w zabawach, 

 17 grudnia 2019 r. – promocja książki pt. „Świąteczne smaki Gminy Pacyna” 
w Sannikach,  

 10 grudnia 2019 r. – lekcja biblioteczna na podstawie książki Grzegorza 
Kasdepki „Wielka księga uczuć” Bajka o „wstydzie – zazdrości” dla dzieci 
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i klasy Szkoły Podstawowej. 
 

Priorytetem biblioteki było promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych 

czytelników oraz ich rodzin poprzez prezentacje i wystawy nowo zakupionych 

książek, plakaty, rozmowy. Pozycje książkowe dobierane były w taki sposób, aby 

zachęcić najmłodszych czytelników do czytania oraz promować czytelnictwo jako 

atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu; kierowaliśmy się sugestiami i uwagami 

czytelników. Wiele uwagi przywiązywaliśmy do odpowiedniej tematyki oraz 

walorów edukacyjnych pozycji książkowych. Najmłodsi czytelnicy mieli możliwość 

samodzielnego wyboru tytułów oraz werbalizowania własnych preferencji 

czytelniczych; w ten sposób młodzi czytelnicy współpracowali i uświadamiali sobie 

własne potrzeby intelektualne, przyczyniając się do właściwego doboru zasobów 

biblioteki.  

Realizując zadania statutowe Gminna Biblioteka Publiczna wykorzystała dotację z 

budżetu Gminy w kwocie 177 619,14 zł 

Biblioteka prowadzi Dziecięcy Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Pacyna”. 

XIV Ochrona zdrowia 

 

W 2019 r. na terenie gminy działalność leczniczą prowadził jeden podmiot.  

Z pomocy medycznej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej skorzystało 2176 

osób; udzielono 5787 świadczeń leczniczych w gabinecie oraz w czasie wizyt 

domowych.  Wykonywane były również niezbędne badania laboratoryjne oraz ekg. 

Do najczęściej udzielanych przez lekarzy porad należały porady w zakresie: 

 chorób układu krążenia, 

 chorób układu oddechowego, 

 chorób układu mięśniowo – kostnego, 

 przewlekłych chorób układu trawiennego,  

 cukrzycy, 

 chorób tarczycy  

Prowadzona była również profilaktyka chorób układu krążenia, profilaktyka 

cukrzycy, pobierany był materiał do badań cytologicznych, doraźne akcje 

profilaktyczne we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. 

Podstawowa opieka zdrowotna świadczona była przez lekarzy, pielęgniarki 

środowiskowo - rodzinne, położną i pielęgniarkę szkolną. W gminie prowadzi 

działalność jeden punkt apteczny.  

XV Przestępczość 

 

Złożono 29 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa: 
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 przeciwko życiu i zdrowiu: 4, 

 przeciwko mieniu: 6, 

 gospodarcze: 2, 

 dotyczące niedopełnienia obowiązku lub przekroczenia uprawnień przez 

funkcjonariusza: 1. 

Największym problemem w gminie są czyny dotyczące tzw. przestępstw 

drogowych, a w szczególności kierowanie pojazdami mechanicznymi w stanie 

nietrzeźwości (10 zdarzeń). 

Liczba interwencji w miejscach publicznych: 385. 

Liczba skierowanych do sądu rejonowego wniosków o ukaranie za popełnione 

wykroczenia: 9. 

Nałożono 151 mandatów karnych za wykroczenia, z których większość dotyczyła 

wykroczeń przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (48 mandaty) oraz przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym 

(32 mandaty).  

XVI  Drogi  
 

Lp. 

Stary 
numer 
drogi   

Nowy 
numer 
drogi 

Przebieg  
drogi    

Km. 
początkowy 

Km. 
końcowy 

Długość 

Długość dróg  o  
nawierzchni 
 Twardej 
--------------------------- 
 
Brukowej      Bitumicznej     

 
 

Wartość 

1.      2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
312901  
 
140301W 

Łuszczanów 
Drugi - dr. 
pow. 1433W 

0+000 1 + 120 1,120 
1,066 

 
- 

2008 r przebudowa 
na  
dł. 0.700 km o 
wartości 
131.944,82 zł 
2010 r. przebudowa 
na dł.0,366 km 
o wartości: 
75 599,81 zł 

2. 
312902  
 
140302W 

Robertów 
przez wieś 

0+000 1+814 1,814 
1,640 

 
- 

413260,14  zł 
wg wartości brutto 
–2005 r 
przebudowa 2002 r. 

3. 
312903  
 
140303W 

Dr. 
powiatowa 
nr 1433W-
Słomków 

0+000 1+144 
1,144 

 
- 0,079  

4. 
312904  
 
140304W 

Rybie – gr. 
Gminy- 
(Kamień) 

0+000 0+842 0,842 0,209 
0.442 

 

82855,81 zł 
wg wartości 
brutto 2005 r. 
Przebudowa 
2004 r. 
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5. 
312905  
 
140305W 

Rybie – gr. 
Gminy 
(Kamień-
Paszniki) 

0+000 1+086 1,086 1,086 

- 
 
 
 
 
 
 

328152,13 zł 
wg wartości brutto 
2005 r. 
Przebudowa 
2004 r o dł.0.291 
2005 r o dł.0.795 

6. 

312906  
 
140306W 
 

Robertów - 
gr. gminy 
(Kamień) 

0+000 

1+346 
 

popr .na 
1.376 

1,346 
 

popr. Na 
1,376 

1.376 - 

2010 r. 
przebudowana 
na dł.0,746 km 
o wartości: 
134 352,34 zł. 
2011r. przebudowa 
na dł. 0.630 km 
o wartości: 
198.499,53 zł 
 
 
 

7. 

312907  
 
 
140307W 

Słomków - 
Janówek 

0+000 2+243 2,243 

2.243 
długość drogi 
i nawierzchni 
asfaltowej wg. 
książki drogi 
Wg 
protokołów 
odbioru i 
zapisu w 
kartach środka 
trwałego 
długość 
wykonanej 
nawierzchni 
asfaltowej 
wynosi:2.375 
ponieważ 
nawierzchnia 
asfaltowa jest 
położona na 
całej 
długości 
wystąpiła 
rozbieżność w 
długości drogi 
wg 
przebudowy 
droga jest 
dłuższa o  
132 mb 
 

- 

2006 r 
przebudowana na 
dł.0.500 km 
o wartości  
137.103,72 zł 
2007 r. przebudowa 
Na dł. 0,653 km 
o wartości 
153.133.03 zł 
2009 r. przebud 
na dł.0500 km 
o wartości 
 125 752,67 zł 
2013 r. przebudowa 
na dł.0.7220 m 
wg protokołu 
odbioru z 
dn.14.10.2013 r. 
i wg. 
karty środka 
trwałego 
14.10.2013 r. 

8. 
312908  
 
140308W 

Sejkowice - 
Rezlerka 

0+000 0+758 0,758 - -  

9. 
312909  
 
140309W 

Czesławów 
– Wola  
Pacyńska 

0+000 1+702 1,702 0.945 - 

2006 r. 
przebudowana 
na dł. 0.500 km 
o wartości 
118.768,24 zł 
2007 przebudowa 
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na dł. 0.445 km  
wartość 
88,181,68 zł 

10. 

312910  
 
140310 W 
 

(Janki) -gr. 
Gminy-Kąty 

0+000 1+710 1,710 1,342 - 53146,58 zł 

11. 
312911  
 
140311W 

Przylaski  -
Sejkowice  

0+000 1+453 1,453 0.500 - 

2009 r. przebudowa 
na dł. 0.500 km 
wartość 
  124  752,67 zł. 

12. 
312912  
 
140312W 

Sejkowice 0+000 1+462 1,462 1,170 - 

284078,62 zł 
2004 r.  
przebudowa 
na dł. 0.500 km 
2005 przebudowa 
na dł.0.670 km 
 

13. 
312913  
 
140313W 

Czarnów - 
Model 

0+000 1+934 1,934 0.882 0,390 

2009 r. przebudowa 
na dł. 0,500 km 
wartość 
 125 889,92 zł 
2017 r. przebudowa 
na dł. 0,38219 km 
wartość 99 192,90 
zł 
2017 r. przebudowa 
na dł. 0,382 km. 
 wartość 99 192,90 
zł 
 

14. 
312914  
 
140314W 

Janówek - 
Kamionka 

0+000 1+718 1,718 
- 
 

0.100  

15. 
312915  
 
140315W 

Podczachy 
przez  wieś 

0+000 0+805 0,805 0,050 -  

16. 
312916  
 
140316W 

(Lwówek) -
gr. Gminy -
Luszyn 

0+000 8+350 
8,350 

 
0,240 2,720 

2010 r. przebudowa 
na dł.0,240 km 
o wartości: 
71 885,31 zł 

17. 
312917  
 
140317W 

Remki – dr. 
powiatowa  
nr 1443W 

0+000 1+987 1,987 - -  

18. 
312918  
 
140318W 

Pacyna-
Kamionka-
Podczachy 

0+000 1+540 1,540 1,540 - 216 211,82 zł 

19. 
312919  
 
140319W 

Kamionka  
przez  wieś 

0+000 0+665 0,665 0.665 - 

2009 r. przebudowa 
na dł. 0.500 km 
wartość 
 145283,79 zł 
W roku 2012 
Przebudowana na 
dł. 
0.165 km 
wartości: 
36 638,26 zł 
 

20. 
312920 W 
 
140320W 

Podczachy 
przez wieś 

0+000 
2+117 
Popr. 
2+348 

2,117 
Popr. 
2+348 

2,117 
Popr. 2,348 

 
- 

302.587,71 zł  
2004 r. przebudowa 
na dł.0.600 km 
2005 r 
przebudowana 
na dł. 0.788 km 
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2010 r.przebud. 
na dł.0,500 km 
o wartości: 
135 925 ,07 zł 
2017 r. 
przebudowana na 
dł. 0.430 km. o 
wartości 108 631.22 
zł. (nawierzchnia 
bitumiczna na całej 
dł. drogi różnica 
0,231) 

21. 
312921 W 
 
140321W 

Luszyn –gr. 
Gminy -
(Poddębina) 

0+000 3+339 3,339 1,616 2,481 

2010 r. przebudowa 
na dł.0,830 km 
o wartości: 
164 921,92 zł 
 
 

22. 
312922  
 
140322W 

Luszyn 
przez  wieś 

0+000 1+200 1,200 1.200 - 
40 962,15 zł   
 

23. 
312923 
 
140223W 

(Dobrów) -  
gr. Gminy-
Raków 

0+000 
1+950 

 
1,950 0,227 - 

2018 r. przebudowa 
na dł. 0,227 km 
o wartości: 
87 451,30 zł 

24. 
312924  
 
140324W 

(Swiechów) 
-gr. Gminy-
Raków 

0+000 
0+875 
popr. 

1+006,34 

 
1,006,34 

1.006,34 - 

2007 r. przebudowa 
o dł. 1006,34 km 
o wart. 215.427.84 
zł  

25. 
312925  
 
140325W 

Raków – gr. 
Gminy -
(Żabików) 

0+000 1+245 1,245 
0.730, 

 
- 

2004 r. przebudowa 
o dł.0,536 km 
wart. 116 027,62  
W roku 2007 
przebudowana na 
dł. 0.194,00 km 
o wartości 
41,249,29 zł 

26. 
312926  
 
140326W 

Raków -
Skrzeszewy 

0+000 2+206 2,206 2.206 - 

Wartość 
165.202.05 zł 
w roku  2004 
przebudowa o dł. 
0.264 km 
W roku 2014 
dokonano 
przebudowy drogi 
na odcinku o dł. 
1000 mb, o 
wartości: 
213 467,31 zł. 
Dokonano 
przebudowy drogi 
która była o 
nawierzchni 
asfaltowej i uległa 
zniszczeniu  
W roku 2015 
dokonano 
przebudowy drogi 
na odcinku 650 m. 
o wartości 
105836,62 zł. 
Dokonano 
przebudowy drogi, 
która była o 
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nawierzchni 
asfaltowej i uległa 
zniszczeniu 
 

27. 
312927  
 
140327W 

(Żabików)- 
gr. Gminy-
Rakowiec- 
Skrzeszewy 

0+000 1+137 1,137 0,944 - 

W roku 2006 r. 
Przebudowa na 
dł.0.610. Wartość 
175.899,11 zł 
w roku 2008 
 przebudowa drogę 
na dł. 0,334 km  
o wartości 
58,496,29 zł 
 

28. 
312928 
 
140328W 

(Żabików) 
gr. Gminy -
Rakowiec 

0+000 
1+340 
Popr. 
1,377 

1,340 
Popr. 
1,377 

1.377 
 

- 

Wartość 
116 143,18 zł 
Przebudowa w roku 
2004 na odcinku o 
dł.0.500 km 
w roku 2009 
na  dł. 0.591 km 
o wartości 
 184 398,59 zł 
w 2018 r. na dł. 
0,286 km o 
wartości 
103 141,12 zł 

29. 
312929  
 
140329W 

Rakowiec – 
gr Gminy -
(Żychlin) 

0+000 0+472 0,472 0.472 - 

2009 r przebudowa 
na dł. 0.472 km 
Wartość 
 147264,00 zł 

30. 
312930  
 
140330 W 

Skrzeszewy 
- 
Podatkówek 

0+000 1+625 1,625 1.625 - 

2004 r. na dł. 0.600 
km 
2005 r. na dł.525,54 
km Wartość  
289 235,92 zł. 
w 2006 r 
przebudowa 
na dł.0.500 km 
o wartości 
146.676,54 zł 

31. 
312931  
 
140331W 

Rakowiec 
przez  wieś 

0+000 0+610 0.610 0,610 - 

2005 r. przebudowa 
na dł. 0.610 km. 
Wartość 
180 733,08 zł 

32. 
312932  
 
140332W 

Dr. 
powiatowa nr 
1440W-
Skrzeszewy-
dr. 
Wojewódzka 
nr 583 

0+000 1+472 1,472 0.746 - 

2009 r. przebudowa 
na dł. 0.500 km 
wartość 
 127855,15 zł 
2019 r.  
przebudowa na 
długość 0,246 km, 
wartość 117406,47 

 
33. 

 
312933  
 
140333W 

 
Skrzeszewy  
przez  wieś 

 
0+000 

 
0+598 0,598    

34. 
312934  
 
140334W 

Skrzeszewy-
Podatkówek
–dr . 
Powiatowa 
nr 1448W 

0+000 1+160 1,160 1,148 - 

W roku 2008 
przebudowa na dł. 
0.500 km 
o wartości 
88,715,58 zł 
W roku 2017 
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przebudowa na dł. 
0,648 km 
o wartości 
122 739,38 zł 

35. 
312935  
 
140335W 

Model  -  
Kamionka 

0+000 1+695 1,695 1,610 - 

W roku 2008 
przebudowa na dł. 
1.250 km wartość 
240,471,69 zł 
W roku 2017 
przebudowa na dł. 
0,360 km. o  
wartości 137 568,23 
 

36. 
312936  
 
140336W 

Helenów - 
Czarnów 

0+000 
1+714 
Popr. 
1+167 

1,697 
Popr. 
1,697 

1,697 
 

- 

2004 r. przebudowa 
na dł. 0.500 km 
2005 r. przebudowa 
na dł. 
0.500 km            
wartość 
22 1924,43 zł 
w 2018 r. 
przebudowa na dł. 
0,697 km o 
wartości  
26 7086,08 zł 

37. 
  bn. 
 
140337W 

Czesławów 
(dz.nr 
ew.78-
dr.gminna 
Nr140309) 

  0,220 0,220  

2007 r. przebudowa 
na dł.0,220 km 
o wartości: 
43,704,42 km 

 
38. 

  bn. 
 
140338W 

Remki (dr. 
gminna 
nr140316W-
dr.powiatowa 
nr1443W) 

  
 

1.930 

 
 

0.500 
 

2008 r. przebudowa 
o dł.0.500 km 
o wartości: 
96.292.31 zł 

 
39. 

    bn. 
 
140339W 
 

Remki II 
(dr. gminna 
nr 140316W 
- dr 
powiatowa  
nr 1443W) 
 
 

  1.896 0.800  

2004 r. przebudowa 
Na dł.0,500 km 
o wartości: 
116707,40 zł 
2005 r. przebudowa 
Na dł.0.300 km 
o wartości: 
66.006,40 

 
40. 

 
 
 

     bn. 
 
140340W 
 
  

Czarnów 
(dz.nr 
ew.55/1- dr. 
powiat. 
Nr 1438W) 
 
 
Droga 
wewnętrzna 
–Urząd 
Gminy 
[Si} część 
działki nr 
207/1 na 
odcinku o 
dł. 0,330 km 
m. 
Kamionka, 
obręb geod. 
Pacyna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.480 

 
 
 
 

 
0.500 

 
 

0.330 

 

2008 r. przebudowa 
na dł. 0.500 km 
o wartości: 
98.058,80 zł. 
2012 r. przebudowa 
na dł. 0.330 km 
o wartości: 
73 276,51 zł 

  Łączna    36,792   
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 długość wg 
stanu na 
dzień  
31.12.2019r. 
 

64,121 
 

 

 

Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Pacyna 

Kilometraż łącznie: 46,798 

Ilość dróg: 16 

Gm. Szczawin K 

1433W Z 
Od drogi nr 574 Szczawin Borowy – 
Kolonia – Sejkowice – Pacyna – do 
drogi nr 583 

0+000 3+604 3,604 

Gm. Szczawin K 3+604 4+495 0,891 

Gm. Pacyna 4+495 6+322 1,827 

Gm. Pacyna 6+322 8+298 1,976 

Gm. Pacyna 8+298 8+824 0,526 

Gm. Pacyna 1434W Z Pacyna – Słomków - Rybie 
0+000 0+034 0,034 

0,034 5+376 5,342 

Gm. Pacyna 1435W Z 
Wola Pacyńska – Radycza do drogi nr 
583 

0+000 1+783 1,783 

Gm. Szczawin K 

1436W Z Janki – Przylaski - Sejkowice 

0+000 1+240 1,24 

Gm. Szczawin K 1+240 1+500 0,26 

Gm. Szczawin K 1+500 2+315 0,815 

Gm. Pacyna 2+315 2+672 0,357 

Gm. Pacyna 2+672 4+091 1,419 

Gm. Pacyna 1437W Z 
Od drogi nr 583 Skrzeszewy-
Sejkowice 

0+000 2+331 2,331 

2+331 4+011 1,68 
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Gm. Szczwin K 

1438W Z 
Od drogi nr 573 Suserz - Kąty – 
Czarnów 

0+000 2+706 2,706 

Gm. Pacyna 2+706 4+317 1,611 

Gm. Pacyna 4+317 5+739 1,422 

Gm. Pacyna 1439W Z 
Od drogi 583 Skrzeszewy-Kamieniec 
do drogi nr 573 

0+000 4+618 4,618 

Gm. Pacyna 

1440W Z 
Od drogi nr  583 Skrzeszewy -
Podatkówek – gr. województwa 

0+000 1+416 1,416 

Gm. Pacyna 1+416 2+325 0,909 

  2+325 2+639 0,314 

Gm. Pacyna 

1443W Z 
Od drogi nr  583 Pacyna – Osmolin 
do drogi nr 584 

0+000 6+018 6,018 

Gm. Sanniki 6+018 9+569 3,551 

Gm. Sanniki 9+569 10+081 0,512 

Gm. Pacyna 1444W Z 
Od drogi nr 583 Pacyna – Luszyn -  
Długie – gr. wojew. 

0+000 5+032 5,032 

5+032 5+805 0,773 

Gm. Pacyna 1445W Z 
Od drogi nr 583 Lwówek – 
Podczachy – Luszyn 

0+000 4+080 4,08 

4+080 6+873 2,793 
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Gm. Pacyna 1446W Z 
Luszyn - Kaczkowizna – granica 
województwa 

0+000 2+380 2,38 

Gm. Pacyna 1448W Z 
Od dr. 583 Skrzeszewy -Kaczkowizna 
– granica województwa. 

0+000 0+750 0,75 

Gm. Szczawin K 

1457W Z 
Od drogi nr  573 Suserz - Rybie - 
Nowy Kamień 

0+000 5+318 5,318 

Gm. Pacyna 5+318 7+913 2,595 

Gm. Pacyna 6907W Z 
Gąbin – Nowy Kamień – Janówek do 
drogi nr  583 

6+005 7+954 1,949 

7+954 9+430 1,476 

 

XVII Lokale 

 

Wykaz lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

Lp. Adres położenia budynku 
Ilość 

lokali 

Powierzchnia użytkowa 

lokali (m2) 

1. Pacyna, ul. Wyzwolenia 11 1 103,22 

2. Pacyna, ul. Kopycińskiego 5 lok. nr 1 1 68,90 

3. Remki 5 2 
lokal nr 1 – 52,9 

lokal nr 2 – 59,67 

4. Rybie 6 2 lokal nr 1 – 41,38 

lokal nr 2 – 56,05 

5. Luszyn 10 1 lokal nr 2 – 52,36 

6. Remki 4 lok. nr 1 (lokal socjalny) 1 56,40 
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7. Luszyn 7 lok. nr 2 (lokal socjalny) 1 26,30 

8. Czarnów 7 3 
lokal nr 1 – 73,41 

lokal nr 2 – 75,09 

lokal nr 3 – 73,24 

    

 

XVIII  Działalność gospodarcza 

 

W 2019 r. dokonano 87 wpisów do CEIDG w tym: 15 nowych wpisów, 5 

wykreśleń, 11 zawieszeń, 4 wznowienia, 50 zmian wpisu. 

W 2019 r. w rejestrze przedsiębiorców figurowało łącznie 132 podmiotów.  
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XIX  Realizacja polityk, programów i strategii 

 

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 - 2025. 

   

W prognozie przewidziano, że zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku 

wyniesie 2 700000,00 zł, poprzez nie zaciąganie nowych zobowiązań 

długoterminowych i spłatę zgodnie z harmonogramem przypadających na 

2019 rok rat kapitałowych w kwocie 500 000,00 zł. Cel ten został 

zrealizowany,  gdyż zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku wyniosło  

2 700 000,00 zł, co stanowi 18.16% wykonanych dochodów ogółem.  Na 

etapie uchwalenia budżetu Gminy Pacyna na 2019 rok zakładano, że 

wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 

ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów wyniesie 4,39%, przy 

dopuszczalnym wskaźniku 7,07%. Na koniec 2019 roku wskaźnik spłaty 

zobowiązań do dochodów ogółem wyniósł  3,80% z uwagi na wyższą kwotę 

wykonanych dochodów. Korzystna relacja budująca wskaźnik dochodów 

bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 

pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem na przestrzeni 

trzech lat wstecz ma wpływ na dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań na 

rok 2020, który wyniósł 12,00%. Jest to korzystny wyznacznik przy 

założeniu, że wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do 

dochodów bieżących pomniejszonych o dotację i środki przeznaczone na 

cele bieżące wynosi 5,40%. 

2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacyna w 2019 r. 

 

Programem objęte są: zwierzęta bezdomne, w tym w szczególności psy i 

koty wolno żyjące, zwierzęta gospodarskie niehumanitarnie traktowane i 

odebrane właścicielom, zwierzęta biorące udział w zdarzeniach drogowych. 

Program realizuje Wójt za pośrednictwem stanowiska do spraw rolnictwa, a 

także Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna w 

Radysach 13, 12-230 Biała Piska. 

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi, zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w 

schronisku, opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt (psów i kotów) poprzez 

sterylizację i kastrację, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt. 
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Realizacja programu pozwoliła na ograniczenie populacji bezdomnych 

zwierząt poprzez sterylizację i kastrację, w szczególności psów i kotów, 

zapewniła opiekę bezdomnym w schronisku, odławianie bezdomnych 

zwierząt za pomocą specjalistycznego sprzętu bez stwarzania zagrożenia 

życia i zdrowia zwierząt oraz nie zadawania im cierpienia. W programie 

wskazano też gospodarstwo rolne (Podatkówek 16), do którego mogą zostać 

przekazane zwierzęta gospodarskie w przypadku niehumanitarnego ich 

traktowania. Program obejmował również poszukiwanie nowych właścicieli 

dla bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do 

pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych 

zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić należyte warunki 

bytowania. 

Koszt opieki nad zwierzętami w 2019 r. wyniósł: 28835,00 zł. Pomocy 

udzielono 5 psom. Do schroniska oddano jednego psa. Pozostałe zwierzęta 

zostały przekazane fundacji Animal Ghost, Cztery Łapy, Kundelek. 

Współpraca z fundacjami obniżyła koszt utrzymania psów w schronisku.  

3. Gminny Program Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.  

 

Głównym celem programu jest kontynuacja długofalowego procesu edukacji 

społecznej, w szczególności dzieci i młodzieży na temat zagrożeń 

związanych z uzależnieniami od alkoholu, narkotyków, pomoc osobom 

uzależnionym i ich rodzinom, a także promowanie i propagowanie  idei 

zdrowego stylu życia, wspierania alternatywnych form spędzania wolnego 

czasu, wzmacnianie więzi rodzinnych oraz zapewnienie wsparcia i pomocy 

dla ofiar przemocy w rodzinie. Ponadto edukacja społeczna dotycząca 

profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi oraz zachowaniami 

ryzykownymi podejmowanymi przez dzieci i dorosłych. 

Obszary realizacji programu: 

 profilaktyka uniwersalna – adresowana do wszystkich mieszkańców 

(dzieci, młodzieży i dorosłych) bez względu na stopień 

indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z 

używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, 

 profilaktyka selektywna – adresowana do grup o podwyższonym 

ryzyku wystąpienia problemów związanych z używaniem alkoholu i 

innych substancji psychoaktywnych, 

 profilaktyka wskazująca – adresowana do grup lub osób wysokiego 

ryzyka z wczesnymi symptomami problemów związanych z 

używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji 

psychotropowych, ale nie spełniających kryteriów diagnostycznych 
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uzależnienia, 

Cele szczegółowe:  

 zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej i 

psychologicznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych lub 

zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, 

 udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i 

narkotykowy pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności w 

zakresie ochrony przed przemocą, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii,  

 dążenie do zmiany zachowania i postaw wobec alkoholu, w 

szczególności dzieci i młodzieży, 

 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń  i osób fizycznych, 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 

określonych  w art. 131  i  15 ustawy oraz występowaniem przed 

sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

 motywowanie do leczenia osób uzależnionych oraz podejmowanie 

czynności prowadzących do orzeczenia o zastosowania wobec osoby 

uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu.  

W roku 2019 r. odbyło się 9 posiedzeń Gminnej Komisji  ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, na których omawiano bieżące sprawy związane z 

działalnością Komisji, ustalano i zatwierdzano bieżące potrzeby i wydatki. W 

czteroosobowym składzie Komisji przeprowadzano rozmowy z osobami 

nadużywającymi alkoholu, informowano o skutkach nadużywania alkoholu 

oraz wskazywano drogi wyjścia z sytuacji. Komisja przyjęła 17 zgłoszeń o 

przypadkach nadużywania alkoholu z występowaniem przesłanek 

powodujących rozkład życia rodzinnego, uchylających się od zaspokajania 

potrzeb rodziny, demoralizacji nieletnich, zakłócania spokoju i porządku 

publicznego oraz  przemocy w rodzinie. 

Wymienione zgłoszenia  były dokonane przez: 

 członków rodzin – 2 

 komisariat policji – 14 

 inne instytucje - 1 

          Komisja przeprowadziła rozmowy z 14 osobami nadużywającymi alkoholu, 1   

          osobę skierowała na badania przez biegłych sądowych psychologa i   

          psychiatrę w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia. 

          Złożono 2 wnioski do sądu o zobowiązanie do leczenia. 

Prowadzono  punkt, w którym przyjmował terapeuta ds. uzależnień, 2 razy w 

miesiącu;  łącznie 48 godz.; udzielono 9 porad.  
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W ramach pomocy psychologicznej rodzice i dzieci raz w miesiącu mogli 

skorzystać z porad psychologa; łącznie 22 godz.; udzielono 8 porad. 

Pomocy udzielano przede wszystkim w zakresie: diagnozowania problemu, 

prowadzenia rozmów motywujących z osobami uzależnionymi i 

współuzależnionymi, spotkań motywacyjno-wspierających oraz porad i 

konsultacji osobom doznającym przemocy w rodzinie. 

W 2019 r. przeprowadzono szkolenie dla członków GKRPA i nauczycieli pt. 

„Uzależnienia od środków psychoaktywnych - narkotyki, dopalacze, 

papierosy, alkohol”. Członkowie GKRPA oraz zespołu interdyscyplinarnego 

wzięli udział w szkoleniu: pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, pt. 

„Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Rozmowa motywacyjno-interwencyjna”  oraz w konferencji 

pt. „Kobieta pod wpływem”.  

 

W zakresie realizacji działań profilaktycznych podejmowanych na rzecz 

dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Pacynie były realizowane 

programy, konkursy i działania związane z profilaktyką uzależnień: program 

edukacyjny „Kuba i Kleks kontra agresja”, „Strażnicy Uśmiechu”, „Nie pal 

przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „STOP 

cyberprzemocy”, „Przyjaciele Zippiego”, a także konkursy z zakresu 

profilaktyki: konkurs wiedzy o uzależnieniach, konkurs wiedzy o AIDS. 

Przeprowadzono akcje plakatowe: „Stop uzależnieniom-nie daj się skusić”, 

„Stop przemocy i agresji”, „Życie masz tylko jedno”, „Kolorowe tabletki- 

czarny scenariusz”, „Alkohol – Bezpieczny, Ryzykowny, Szkodliwy”, „Dzieci 

w sieci”. 

Zrealizowano: zajęcia edukacyjne i warsztaty profilaktyczne: Bajkowa 

Profilaktyka - Narkotyki „O Kubie”, Bajkowa Profilaktyka - Papieros „Bieg 

po zdrowie”, Bajkowa Profilaktyka - Alkohol „Nowy znajomy Misia”, 

Bajkowa Profilaktyka – Zdrowe odżywianie „Pan Pomidorek Radzi”,  

„Agresji mówimy NIE”, zajęcia świetlicowe z elementami profilaktyki 

uzależnień; spektakle o charakterze profilaktyczno-wychowawczym dla I 

etapu: „Skrzynia pełna skarbów” (04.03.2019r.), „To największe szaleństwo 

nie znać słowa bezpieczeństwo” (22.05.2019r.), „Na misiowych urodzinach 

najważniejsza jest rodzina” (25.09.2019r.); koncert profilaktyczny dotyczący 

przeciwdziałania uzależnieniom pn.: „Liczy się tylko miłość”(09.03.2019r.) 

 

Zrealizowano programy w czasie form wyjazdowych: „Hu-hu-ha zima na 

sportowo nie jest zła” – projekt profilaktyczny realizowany w czasie 

zimowiska w Białym Dunajcu (24-29.01.2019 r.); „Przygody Kuby i Kleksa w 

górach” - program profilaktyczny realizowany w czasie wycieczki po 

Wyżynie Krakowsko Częstochowskiej (29-31.05.2019r.); „Turystyka 
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alternatywą dla uzależnień” - program profilaktyczny realizowany w czasie 

wycieczki w Pieniny (20-23.05.2019r.). 

W ramach ogólnopolskich kampanii przystąpiono do akcji: „Postaw na 

rodzinę”, przygotowano kolorowe materiały adresowane do rodziców, 

dziadków i dzieci  ze Szkoły Podstawowej w Pacynie, plakaty i ulotki 

wyłożono w siedzibie  Urzędu oraz w Ośrodku Zdrowia w Pacynie. 

Wspólnie z Przedszkolem Samorządowym, podczas festynu „Piknik 

Rodzinny”, została zorganizowana wystawa prac plastycznych pt. „Moja 

Rodzina” powiązana z rozpowszechnianiem ulotek. Celem kampanii 

„Postaw na Rodzinę” jest zwrócenie uwagi na rolę silnych więzi rodzinnych, 

pielęgnowanie wartości, wspólne spędzanie wolnego czasu. Kampania 

„Postaw na rodzinę” uczy: budowania odpowiednich relacji pomiędzy 

dziećmi a rodzicami, dobrej komunikacji z dzieckiem.  

W 2019 r. Gmina Pacyna otrzymała Certyfikat „Samorząd Przyjazny 

Rodzinie”. 

 

W ramach programów rekomendowanych przystąpiono do realizacji 

programu „Trzy koła”. Treści programu obejmuje wzmacnianie więzi 

społecznych pomiędzy nauczycielami i uczniami, szkołą i rodzicami, a także 

rozwijanie pozytywnych relacji społecznych między uczniami; wzmacnianie 

zachowań prospołecznych uczniów, np. stawanie w obronie innych uczniów, 

udzielanie pomocy koleżeńskiej, powstrzymywanie rówieśników, którzy 

planują  zachowania niebezpieczne: wzmacnianie postaw i zachowań 

prozdrowotnych oraz zmniejszanie zapotrzebowania na zachowania 

antyzdrowotne, takie jak: picie alkoholu, palenie papierosów i inne 

zachowania ryzykowne dla zdrowia.  

Program oparty jest na działaniu w trzech obszarach (kołach): 

 klimat i więzi (Koło Zielone): rozwijanie współpracy, zasady 

komunikowania się, pomaganie innym, rozwijanie pozytywnych relacji 

między uczniami w klasie, praca nad wartościami, więzi 

międzypokoleniowe, rozwijanie kreatywności dzieci, pełnienie 

określonych ról w grupie, sposoby przekazywania pozytywnych 

informacji na temat innych osób i umiejętność przyjmowanie ich na 

własny temat, 

 sprawy i problemy (Koło Pomarańczowe): uczenie wyrażania uczuć 

własnych i rozpoznawanie uczuć innych, docieranie do problemów 

przeżywanych przez dzieci i młodzieży, rozwijanie różnych 

umiejętności życiowych, np. nawiązywania kontaktów, dobrych 

manier, rozwiązywanie konfliktów, działania na rzecz innych, 

wzmacniania poczucia własnej wartości, doceniania innych, 
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 zdrowie i zagrożenia (Koło Czerwone): wiedza o działaniu środków 

uzależniających (papierosy, alkohol, narkotyki, w tym dopalacze, 

uzależnienie od Internetu, komórki itp.), negatywne wpływy 

społeczne, skuteczne odmawianie, formy agresji i przemocy, 

mechanizm powstawania agresji, sposoby radzenia sobie z agresją i jej 

eskalacją, zdrowe nawyki żywieniowe, ruch, unikania nieszczęśliwych 

wypadków, dbanie o bezpieczeństwo innych, 

ciekawe formy spędzania wolnego czasu). 

 

W ramach działań związanych z profilaktyką uniwersalną adresowaną do 

wszystkich mieszkańców Gminy Pacyna (dzieci, młodzieży i dorosłych) bez 

względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów 

związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych były 

prowadzone akcje plakatowe: 

 „Narkotyki – Zycie masz tylko jedno” 

 Dopalacze - „kolorowe tabletki – czarny scenariusz” 

 Alkohol – „Bezpieczny, Ryzykowny, Szkodliwy” 

 „Dzieci w Sieci” 

  

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. na terenie gminy Pacyna znajduje się 6 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Sklepy, w których podmioty  

posiadają: 

 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  o zawartości do 4,5 % 

alkoholu oraz piwa,  

 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % 

do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa,  

 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu 

powyżej 18%, 

 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  o zawartości do 

4,5% oraz piwa w miejscu sprzedaży (ogródki piwne). 

 

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu 

udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu) w 2019 r. sfinansowane zostały 

następujące wydatki: na dofinansowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży  

2 696,10 zł, zakup programu rekomendowanego „Trzy Koła” 1 800,00 zł, na 

przedstawienia, koncerty profilaktyczne,  warsztaty  dla  dzieci  i  młodzieży 

2 050,00 zł, na propagowanie  działań profilaktycznych 500,00 zł, na zakup 

materiałów i ulotek profilaktycznych 2 671,00  zł, na wynagrodzenie 

terapeuty i psychologa 3 630,00zł, na szkolenia dla komisji i nauczycieli 

880,00  zł, na opłaty sądowe 117,50 zł, na opinie biegłych specjalistów w 
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zakresie uzależnienia 1 670,00 zł, na dofinansowanie Pikniku Rodzinnego „ 

Postaw na Rodzinę” 2 000,00 zł  

 

4. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Pacyna na lata 2013 – 2032.  

 

Program jest realizowany na podstawie uchwały Rady Gminy Pacyna z 

dnia 31 marca 2015 r. w ramach zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie 

odpadów cementowo-azbestowych na terenie Związku Gmin Regionu 

Płockiego”. W 2019 r. zorganizowano odbiór i transport do miejsca utylizacji 

87,025 ton wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe) z 29 posesji. 

Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 80%, Gmina 

Pacyna – 20%. Koszt poniesiony przez Gminę wyniósł: 15231,99 zł 

 

XX  Sprawy administracyjno-organizacyjne 

 

1. W 2019 roku zarejestrowano 3109 pism, wniosków, deklaracji i innej 

dokumentacji; 1340 zadekretowano i załatwiono poprzez system 

Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją; wystawiono 335 zaświadczeń; 

przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory 

parlamentarne. 

2. Zorganizowano: 

a) roboty publiczne dla czterech osób bezrobotnych w okresie:  

 od 6 maja – do 4 października 2019r. Po zakończeniu robót,  

zgodnie z  § 2 ust. 4 podpisanej umowy nr UmRP/19/0005 w 

sprawie organizacji i finansowania robót publicznych z dnia 17 

kwietnia 2019r. Urząd Gminy zatrudnił 2 osoby w pełnym 

wymiarze czasu pracy  do 31 grudnia 2019r.  

 od 3 czerwca – do 2 listopada 2019r. Po zakończeniu robót, 

zgodnie  z § 2 ust. 4 podpisanej umowy  nr UmRP/19/0006 w 

sprawie organizacji i finansowania robót publicznych z dnia  14 

maja 2019r. Urząd Gminy zatrudnił jedną osobę w pełnym 

wymiarze czasu pracy do 2 stycznia 2020r. 

b) prace społecznie – użyteczne dla: 

 czterech osób uprawnionych  w okresie od 16 kwietnia – do 15 

października 2019r., 

 dwóch osób uprawnionych w okresie od 15 maja – do 14 

października 2019r. 



Strona 79 z 82 

 

c) staże dla  dwóch osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie 

Pracy w okresach: od 15 marca – do 14 września 2019r. i od 09 

września – do 08 grudnia 2019r.  Po zakończeniu stażu, zgodnie z 

podpisanymi umowami o odbywanie stażu przez bezrobotnych Urząd 

Gminy zatrudnił  2 osoby: jedna osoba w pełnym wymiarze czasu 

pracy w okresie: od 15 września 2019r. – do chwili obecnej, od 09 

grudnia 2019r. – 30 czerwca 2020 r.  

3. Do Urzędu wpłynęło 9 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 

Wójt Gminy udostępnił żądane informacje. 

4. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Wójt wydał 81 zarządzeń.  

5. Rada Gminy Pacyna obradowała na 10 sesjach i podjęła 50 uchwał. 

6. Sporządzono 15 aktów małżeństw (w tym 9 ślubów konkordatowych i 6 

śluby cywilne), 49 aktów zgonów, rozpatrzono 188 wnioski o wydanie 

odpisów aktów stanu cywilnego, wydano 286 odpisy (w tym 250 skrócone, 

26 zupełne i 10 wielojęzycznych). 

7. Zrealizowano 26 wniosków o udostępnienie danych jednostkowych z 

rejestru mieszkańców i rejestru dowodów osobistych, wydano 67 

zaświadczeń z rejestru mieszkańców, prowadzono i aktualizowano rejestr 

wyborców, wydano 1 decyzję o wpisanie do rejestru wyborców na wniosek. 

8. Przeprowadzono 1 postępowanie w sprawie wymeldowania z pobytu stałego 

w drodze decyzji administracyjnej, na pobyt stały zameldowano 32 osoby,  12 

osób zgłosiło wymeldowanie z miejsca pobytu stałego, na pobyt czasowy 

zameldowały się 74 osoby, 1 osoba zgłosiła wymeldowanie z miejsca pobytu 

czasowego, 

9. Zrealizowano 154 wniosków o wydanie dowodu osobistego, w tym 4 

złożone drogą elektroniczną, przyjęto 20 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia 

dowodu osobistego. 

10. Zakupiono system informacji prawnej LEX. 

11. Dzięki pomocy naszej Gminy i współpracy z firmą ITV MEDIA Sp. z o.o, 

która jest beneficjentem programu operacyjnego Polska Cyfrowa 

kontynuowana jest budowa nowoczesnej sieci światłowodowej zapewniającej 

dostęp do dużych prędkości Internetu. 
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12. Kontynuowana jest procedura przyłączania Szkoły Podstawowej w Pacynie 

do szybkiego światłowodowego łącza internetowego w ramach Oświatowej 

Sieci Edukacyjnej. 

13. Dokonano aktualizacji planów OC gminy oraz wypracowano nowe 

dokumenty zgodnie z Wytycznymi  Wojewody Mazowieckiego. 

14. Przeprowadzono szkolenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  

15. Wystawiono 2874 faktur za wodę i ścieki. Wystawiono 147 upomnień oraz 

podpisano 10 nowych umów na dostarczanie wody. 

16. Zawarto 10 umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych dotyczących 

zwrotu kosztów z tytułu transportu dzieci do szkół. 

17. Przekazano dotację w kwocie 5000 zł dla stowarzyszenia Aktywni Razem. 

Celami Stowarzyszenia są szerokie działania na rzecz zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich i małych miast objętych działaniem 

Stowarzyszenia oraz poprawa ich konkurencyjności jako miejsca 

zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także aktywizacja 

oraz inicjowanie współdziałania lokalnych środowisk 

18. Wydano 11 zaświadczeń  o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ( RP7). 

19. Wydano 6 decyzji potwierdzających prawo do opieki zdrowotnej osoby 

nieubezpieczonej i 1 umarzającą postepowanie w związku z prawem do 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

20. Uregulowano stan prawny nieruchomości zabudowanej położonej w 

miejscowości Wola Pacyńska (dz. nr 13/2 o powierzchni 0,14 ha) 

przeznaczonej na świetlicę wiejską. Nieruchomość została przekazana na 
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własność Gminy Pacyna decyzją nr 435/P/2019 z dnia 10.12.2019 r. 

Wojewody Mazowieckiego. 

21. Rozpatrzono wnioski o umorzenie zaległości podatkowych w podatku 

rolnym oraz podatku od nieruchomości w 2019 roku : 

a) Podatek rolny  -  9 złożonych wniosków   (8 wniosków rozpatrzonych 

pozytywnie, 1 wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia w związku z  

nie usunięciem braków podania w wyznaczonym terminie); 

b) Podatek od nieruchomości – 2 złożone wnioski  rozpatrzone 

pozytywnie. 

22. Sporządzono 14 oświadczeń w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie 

rolnym, 12 zeznań świadka, 12 zaświadczeń o okresach pracy w 

gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, 25 oświadczeń o 

osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 

23. W związku z suszą przyjęto 271 wnioski i opracowano dla nich protokoły 

klęskowe. 

24. W I turze przyjęto i rozpatrzono 360 wniosków o zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej; wypłacono 341418,51 zł, w II turze przyjęto 329 

wniosków; wypłacono 287497,00 zł 
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XXI  Podsumowanie 

1. Pomimo skromnego budżetu udało się zrealizować znaczące inwestycje, a 

także modernizacje mienia gminy 

2. Niepokojące jest zmniejszanie się liczby mieszkańców 

3. Nie było skarg na administrację 

4. Znacząco zmniejszono zadłużenie gminy 

5. Dalej będziemy czynili starania w celu poprawy życia i bezpieczeństwa 

mieszkańców  

 


