RAPORT O STANIE
GMINY LUTOCIN
W ROKU 2020

Lutocin, dn.27.04.2021

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt
Gminy Lutocin przedstawia raport o stanie Gminy Lutocin w roku 2020.

I. Położenie Gminy Lutocin
Gmina Lutocin – leży w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego i jest jedną
z 314 gmin na terenie województwa (35 gmin miejskich, 53 gminy miejsko-wiejskie, 226 gmin
wiejskich).
TERYT -1437042.
Powierzchnia -126,46km2.
Liczba sołectw - 21
Liczba mieszkańców na 31.12.2020r. - 4370

Rys.1 Położenie Gminy Lutocin na mapie woj.mazowieckiego
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Gmina
Lutocin

Rys.2 Położenie Gminy Lutocin na mapie powiatu żuromińskiego

II. Polityki, programy i strategie
W Gminie Lutocin w 2020 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
 Uchwała Nr XVII/103/2020 Rady Gminy Lutocin z dnia 30.03.2020r. - w sprawie przyjęcia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Lutocin w 2020 roku"
 3-letni Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Lutocin na lata 2018-2021 przyjęty
Uchwałą Nr XXXVII/178/2018 Rady Gminy Lutocin dnia 31 sierpnia 2018r.
 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lutocin na lata 2016-2020 przyjęty Uchwałą Rady
Gminy Lutocin Nr XXXII/157/2018 z dnia 26.02.2018r.
 Wieloletni program osłonowy dla Gminy Lutocin w zakresie dożywiania w ramach realizacji
wieloletniego rządowego programu „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
przyjęty Uchwałą Rady Gminy Lutocin Nr XXX/162/2014 z dnia 18 lutego 2014r.
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2026 przyjęta Uchwałą Rady
Gminy Lutocin Nr XI/54/2015 z 29.12.2015r.
 Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w Gminie
Lutocin przyjęty Uchwałą Rady Gminy Lutocin Nr X/49/2015 z 08.12.2015r.
 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Lutocin przyjęty
Uchwałą Rady Gminy Lutocin Nr X/42/2011 z dnia 25.08.2011r.
 Uchwała Nr XV/91/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 30.12.2019r. - w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 dla
Gminy Lutocin
 Uchwała Nr XV/92/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 30.12.2019r. - w sprawie Gminnego
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Programu Przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 dla Gminy Lutocin
 Uchwała Nr XVI/99/2020 Rady Gminy Lutocin z dnia 27.02.2020r. - w sprawie przyjęcia
"Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lutocin na lata 2019-2020 z perspektywą na lata
2021-2024"
 Uchwała Nr XVI/95/2020 Rady Gminy Lutocin z dnia 27.02.2020r. - w sprawie przyjęcia
Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata
2019-2034
W wieloletniej prognozie finansowej założono utrzymanie wskaźnika planowanej łącznej kwoty
zobowiązań o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych na poziomie 1%.
Wskaźnik ten został osiągnięty i wniósł na dzień 31.12.2020r. 0,58%.
1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok
stan na dzień 31.12.2020r. przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie

Plan po zmianach

%

w (zł)

Wykonanie do
31.12.2020 w (zł)

Dochody ogółem

22.482.777,79

22.178.354,00

98,65

Dochody bieżące

21.890.785,83

21.586.362,04

98,61

591.991,96

591.991,96

100

0,00

0,00

0,00

Wydatki ogółem

24.757.777,79

20.109.685,65

81,23

Wydatki bieżące

21.819.158,70

19.234.776,71

88,16

Wydatki majątkowe

2.938.619,09

874.908,94

29,77

2.095.000

2.314.618,89

110,48

340.000

500.000

147,05

2.275.000

2.275.000

100

Rozchody budżetu

160.000

160.000

100

Spłaty pożyczek

160.000

160.000

100

Kwota długu

340.000

340.000

100

Obsługa długu publicznego

17.000

8.041,60

47,30

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o
której mowa w art.243 ust.1 ufp

0,58%

Dochody majątkowe
w tym ze sprzedaży majątku

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
Wolne środki
Na pokrycie deficytu

1a. Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
Lp.
1.
2.

3.

Nazwa zadania
Utrzymanie lokalu Prezesa
Powiatowego oddziału ZNP
Współfinansowanie
zatrudnienia Prezesa
Powiatowego Oddziału ZNP
Współfinansowanie
zatrudnienia Prezesa
Powiatowego Oddziału ZNP

Dochody
Plan
zł

69.639,68

24.322,24

Wydatki

Wykonanie
zł

Plan
zł

Wykonanie
zł

392,88

392,88

69.639,68

69.639,68

69.639,68

24.322,24

24.322,24

24.322,24
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Zakres porozumień lub
umów
Porozumienie ze Starostwem
Powiatowym w Żurominie
Porozumienie z gminami z
terenu powiatu
żuromińskiego
Porozumienie ze Starostwem
Powiatowym w Żurominie

Dochody i wydatki majątkowe
Nazwa zadania

1.

2.

Plan
zł

Wykonanie
zł

Dotacja dla Starostwa
Powiatowego na realizację
zadania pn. „Rozbiórka
przepustu i budowa mostu
wraz z przebudową drogi
dojazdowej Swojęcin-Obręb Jonne
Regionalne partnerstwo
samorządów Mazowsza dla
aktywizacji społeczeństwa
informacyjnego w zakresie eadministracji i
geoinformatyzacji

Plan
zł

Wykonanie
zł

30.000

30.000

Zakres porozumień lub
umów
Umowa ze Starostwem
Powiatowym w Żurominie

Umowa z Województwem
Mazowieckim
17.310,09

9.479,34

2. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Lutocin
w 2020 jest ściśle związany z realizacją zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z
Azbestu na lata 2009-2032, uchwalonym przez Radę Ministrów w dniu 14 lipca 2009 roku
uchwałą Nr 122/2009, zmienionym uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku, Nr
39/2010.
Wykonanie celu:
W roku 2020 usunięto 150,66 ton azbestu od 37 właścicieli nieruchomości (wzrost o 44,14 tony
w stosunku do roku 2019). Gmina Lutocin pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu 48.000zł (w 2019r. 13.482zł). Wyroby
zawierające azbest (płyty eternitowe) zostały przetransportowane przez firmę Greenland
Technology do Zakładu Instalacji Sanitarnych Utylizacja Odpadów Władysław Lewandowski Sp.
z o.o., ul. Marszałkowska 18/8, 00-590 Warszawa.
Całość zadania to koszt 48.000,28zł, w tym 0,28zł zostało pokryte z budżetu Gminy Lutocin.
3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Cele programu:
- humanitarne ograniczenie liczebności populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno
żyjących,- edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,
- zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt bezdomnych.
Wykonanie celu:
W budżecie Gminy Lutocin zabezpieczono w Rozdziale 90013 kwotę 22.354zł. Na realizację
Programu wydatkowano 13.628,67zł co stanowi 60,96%.
- Gmina Lutocin podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Ciechanowie
(Schronisko dla zwierząt w Pawłowie) na zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych
zwierząt z terenu gminy,
- Gmina Lutocin podpisała umowę z lekarzem weterynarii na zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych,
- Gmina Lutocin podpisała umowę z właścicielem gospodarstwa na zapewnienie miejsca
bezdomnym zwierzętom gospodarskim.
Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Koordynatorem Programu jest
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutocinie.
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Cel programu:
Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub
znajdujących się w trudnej sytuacji. Program był elementem polityki społecznej gminy w
zakresie:
- poprawy poziomu życia
- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży
- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych
4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2026.
Koordynatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutocinie.
Działania realizowane są przez:
 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie,
 Gminny Program Wspierania Rodziny
Wykonanie celu:
Zespół roboczy ds. realizacji programu wykonał następujące zadania:
 Zmodyfikował narzędzia oceny poziomu realizacji zadań dla poszczególnych podmiotów,
 Dokonał oceny realizacji zadań realizowanych w 2019 roku na podstawie wyznaczonych
wskaźników zawartych w tabelach poszczególnych celów szczegółowych,
 Zidentyfikował problemy, które ograniczały działania bądź je uniemożliwiały,
 Dokonał analizy potrzeby aktualizacji dokumentu Strategii.
Wskaźniki monitoringowe za rok 2020
Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na terenie Gminy Lutocin w 2018r.
Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na terenie Gminy Lutocin w 2019r.
Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na terenie Gminy Lutocin w 2020r.
Stopa bezrobocia na terenie powiatu żuromińskiego
% do ogólnej liczby osób bezrobotnych w powiecie żuromińskim
Liczba dzieci w szkole i w przedszkolu objęta programem dożywiania
Liczba rodzin, które otrzymały zasiłki celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”
Liczba rodzin, którym wypłacono świadczenie wychowawcze „500+”
Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych „500+”
Liczba świadczeń z programu „Dobry Start”
Liczba wypłaconych stypendiów socjalnych
Liczba uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie
Opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie
Liczba uczniów korzystających z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Liczba uczniów objętych systematycznym wsparciem pedagoga szkolnego

230
213
239
14,3%
10,08%
6
14
472
9532
606
275
72
55
37

5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii.
Cele programu:
Rozwój i doskonalenie istniejącego systemu przeciwdziałania uzależnieniom dostosowanego do
zmieniających się potrzeb i zagrożeń, uwzględniającego w szczególności: zapobieganie
uzależnieniom poprzez systematyczną realizację różnych form oddziaływań skierowanych do
społeczności lokalnej oraz niwelowanie skutków wynikających z problemów uzależnień poprzez
6

zapewnienie bezpłatnej interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej.

Wykonanie celu:
Liczba posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10
Ilość rodzin objętych wsparciem w ramach programu – 8
Liczba wezwanych osób na posiedzenia GKRPA – 33
Liczba wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w Mlawie – 1
 Ilość wydanych opinii w formie postanowień dot. Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 14





Doposażenie gabinetu terapii w Szpitalu w Gostyninie
Członkowie Komisji RPA oraz pracownicy GOPS w Lutocinie seminarium z zakresu
ochrony ppoż i profilaktyki alkoholowej
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do gabinetu terapii w SPZOZ w Żurominie
Funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego
Zakup materiałów biurowych
Opłaty za biegłych sądowych
Opłaty sądowe
Posiedzenia Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
Wyposażenie pomieszczenia posiedzeń Komisji RPA

1500zł
1230zł
1000zł
3466,80zł
805,01zł

400zł
100zł
11264zł
26.759,99zł

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Wykonanie celu:
 Środki przekazane do Powiatu Żuromińskiego w ramach „Porozumienia o współpracy w zwalczaniu
patologii społecznych” - 2.561,75zł
 Program liderski dotyczący zagrożeń związanych z eksperymentowaniem substancji lekowych i
narkotykowych – 1400zł

Ogólny koszt działań związanych z programem przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku
wyniósł 7.407,75zł

III.Wykonanie Uchwał Rady Gminy Lutocin

W 2020 roku na 13 sesjach Rada Gminy Lutocin podjęła 66 uchwał.
Lp.

Numer i data
uchwały

1.

XVI/100/2020
27 lutego 2020r.

2.

XVI/99/2020 z
27 lutego 2020r.

Temat uchwały
w sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,
którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lutocin na lata 2019-2020
z perspektywą na lata 2021-2024"
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Sposób realizacji
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Woj. Mazowieckiego

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Woj. Mazowieckiego

3.

XVI/98/2020 z
27 lutego 2020r.

4.

XVI/97/2020 z
27 lutego 2020r.

5.

XVI/96/2020 z
27 lutego 2020r.
XVI/95/2020 z
27 lutego 2020r.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

XVI/94/2020 z
27 lutego 2020r.
XVI/93/2020 z
27 lutego 2020r.
XVII/101/2020 z
30 marca 2020r.
XVII/102/2020 z
30 marca 2020r.
XVII/103/2020 z
30 marca 2020r.

12.

XVII/104/2020 z
30 marca 2020r.

13.

XVIII/105/2020 z
30 kwietnia 2020r.
XVIII/106/2020 z
30 kwietnia 2020r.
XVIII/107/2020 z
30 kwietnia 2020r.
XVIII/108/2020 z
30 kwietnia 2020r.

14.
15.
16.

17.

XVIII/109/2020 z
30 kwietnia 2020r.

18.

XVIII/110/2020 z
30 kwietnia 2020r.
XVIII/111/2020 z
30 kwietnia 2020r.

19.

20.
21.
22.
23.

24.

XVIII/112/2020 z
30 kwietnia 2020r.
XIX/113/2020 z
22 maja 2020r.
XIX/114/2020 z
22 maja 2020r.
XIX/115/2020 z
22 maja 2020r.

XIX/116/2020 z

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków
specjalnego funduszu nagród
w sprawie powołania komisji konkursowej w
celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lutocinie
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Sołectwie Swojęcin
w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe na lata 2019-2034
w sprawie zmian uchwały budżetowej na
2020r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lutocin
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy
Lutocin na rok 2020
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutocin w 2020 roku"
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/32/2019
Rady Gminy Lutocin z dnia 27.03.2019r. w
sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od
nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lutocin
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy
Lutocin na rok 2020
w sprawie udzielenia dotacji dla SPZZOZ na
zakup kardiomonitora i pompy infuzyjnej
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Lutocin
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej Gminy Lutocin za 2019 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonych we wsiach Chrapoń, Głęboka i Przeradz Mały z dotychczasowymi dzierżawcami
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Żuromińskiego
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lutocin na 2020 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Lutocin na 2020 rok
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie za
2019 rok
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lutocin
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Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Woj. Mazowieckiego
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem

25.
26.
27.

22 maja 2020r.
XIX/117/2020 z
24 czerwca 2020r.
XIX/117/2020 z
22 maja 2020r.
XIX/118/2020 z
22 maja 2020r.

28.

XIX/119/2020 z
22 maja 2020r.

29.

XX/120/2020 z
29 czerwca 2020r.

30.

XX/121/2020 z
29 czerwca 2020r.
XX/122/2020 z
29 czerwca 2020r.
XX/123/2020 z
29 czerwca 2020r.
XX/124/2020 z
29 czerwca 2020r.
XX/125/2020 z
29 czerwca 2020r.
XX/126/2020 z
29 czerwca 2020r.

31.
32.
33.
34.
35.

36.

XX/127/2020 z
29 czerwca 2020r.

37.

XX/128/2020 z
29 czerwca 2020r.

38.

XXI/129/2020 z
4 sierpnia 2020r.
XXI/130/2020 z
4 sierpnia 2020r.

39.

40.

XXI/131/2020 z
4 sierpnia 2020r.

41.

XXII/132/2020 z
28 sierpnia 2020r.
XXII/133/2020 z
28 sierpnia 2020r.
XXIII/134/2020 z
8 września 2020r.

42.
43.

44.
45.

46.

47.

XXIII/135/2020 z
8 września 2020r.
XXIII/136/2020 z
8 września 2020r.
XXIV/137/2020 z
5 października
2020r.
XXIV/138/2020 z
5 października
2020r.

wotum zaufania
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lutocin
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lutocin
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2019 rok
w sprawie powołania komisji konkursowej w
celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lutocinie
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej
im.Św.St.Kostki w Swojęcinie
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lutocin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Lutocin na rok 2020.
w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu
Żuromińskiego
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
zwolnienia z podatku od nieruchomości
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
zwolnienia z podatku od nieruchomości
w sprawie oceny sytuacji społecznofinansowej Samodzielnego gminnego Zakładu
opieki Zdrowotnej w Lutocinie
w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty
Sutor dotyczącej interesu publicznego w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
(wprowadzenie "lokalnej tarczy antykryzysowej")
w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty
Sutor dotyczącej interesu publicznego w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lutocin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Lutocin na 2020r.

podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia;- uchwała wykonana.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przejęcie nieruchomości gruntowej położonej
w obrębie Boguszewiec, Gmina Lutocin
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy
Lutocin na rok 2020
w sprawie określenia średniej ceny paliwa w
Gminie Lutocin na rok szkolny 2020/2021

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia

w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu
Żuromińskiego
w sprawie przystąpienia Gminy Lutocin do
wykonywania działalności w zakresie usług
telekomunikacyjnych
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lutocin
w sprawie zmian uchwały budżetowej dla
Gminy Lutocin na rok 2020
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Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Woj. Mazowieckiego
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia

48.

XXIV/139/2020 z
5 października
2020r.
XXV/140/2020 z
16 listopada 2020r.
XXV/141/2020 z
16 listopada 2020r.
XXV/142/2020 z
16 listopada 2020r.
XXVI/143/2020 z
30 listopada 2020r.
XXVI/144/2020 z
30 listopada 2020r.
XXVI/145/2020 z
30 listopada 2020r.

w sprawie zarządzania wyboru sołtysa w sołectwie Swojęcin

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

55.

XXVI/146/2020 z
30 listopada 2020r.

56.

XXVI/147/2020 z
30 listopada 2020r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lutocin
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy
Lutocin na 2020 rok
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w
Sołectwie Swojęcin
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lutocin
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy
Lutocin na 2020 rok.
w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy Gminy Lutocin z organizacjami
pozarządowymi i z innymi podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego

57.

XXVII/148/2020 z
16 grudnia 2020r.
XXVII/149/2020 z
16 grudnia 2020r.
XXVII/150/2020 z
16 grudnia 2020r.
XXVII/151/2020 z
16 grudnia 2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy
Finansowej Gminy Lutocin na 2020 rok
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Lutocin
na rok 2020
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lutocin na lata 2021-2024
Uchwała budżetowa Gminy Lutocin na 2021
rok

61.

XXVI/152/2020 z
16 grudnia 2020r.

62.

XXVI/153/2020 z
16 grudnia 2020r.

63.

XXVIII/154/2020 z
30 grudnia 2020r.
XXVIII/155/2020 z
30 grudnia 2020r.
XXVIII/156/2020 z
30 grudnia 2020r.

w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr
VI/32/2019 z dnia 27.03.2019r. w sprawie
inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy
Lutocin na lata 2021-2025
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lutocin
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy
Lutocin na rok 2020
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2021 dla Gminy Lutocin
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 dla Gminy Lutocin

49.
50.
51.
52.
53.
54.

58.
59.
60.

64.
65.

66.

XXVIII/157/2020 z
30 grudnia 2020r.
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Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Woj. Mazowieckiego
Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego i wchodzi w życie od
1 stycznia 2021
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019;- uchwała wykonana.
Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Woj. Mazowieckiego
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia

IV. Finanse gminy

Budżet Gminy Lutocin na 2020r. przyjęty Uchwałą Nr XIV/85/2019 z 13 grudnia 2019 roku
zakładał dochody w kwocie 19.141.000 zł oraz wydatki w kwocie 18.981.000zł.
Różnica 160.000zł przeznaczona jest na spłatę rat i kredytów.
Od założonych wpływów i wydatków doszło do następujących odstępstw:
Wykonanie na dzień 31.12.2020r. po stronie:
 dochodów wyniosło 22.178.354,12zł
 wydatków wyniosło 20.109.685,65zł
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5075,13zł (wzrost o 665,52zł w stosunku do
roku 2019)
Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.601,76zł (wzrost o 264,53 w stosunku do
roku 2019).
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych
Od osób prawnych

Wpływy z podatku od nieruchomości

Od osób fizycznych

354.899zł

208.758,60zl

Wpływy z podatku rolnego

207 zł

390.805,36zł

Wpływy z podatku leśnego

53.922zł

23.696,29zł

6.950zł

75.099,80zł

Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatków od spadków i darowizn

6.358zl

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

540 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej, kosztów i upomnień

112.236zł
2.540,40zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat

33,90 zł

3.647,16zł

Zadłużenie Gminy Lutocin w latach 2015-2020
2015 rok
2016 rok
2017 rok
2018 rok
2019 rok
2020 rok

1,50%
1,10%
1,00%
0,93%
0,86%
0,58%

Na koniec 2020 roku wskaźnik łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1
ustawy o finansach publicznych do dochodów w Gminie Lutocin wyniósł 0,58%
Zobowiązania
Stan zobowiązań długoterminowych na 31 grudnia 2020 roku wynosi 340.000 zł z tytułu
zaciągniętego kredytu w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie. Kredyt spłacany jest
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zgodnie z harmonogramem spłat.
Środki zewnętrzne

Zrealizowane projekty

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

Środki na sprzęt ratowniczo-gaśniczy i sprzęt ochrony osobistej dla jednostek OSP na
terenie Gminy Lutocin z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego i MSWiA
Budowa i wyposażenie placu zabaw w Elżbiecinie program MIAS
Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębówce, modernizacja remizy OSP w
Przeradzu Małym program MIAS
Zakup instrumentów dla orkiestry dętej OSP w Lutocinie program MIAS
Przygotowanie szkół: nauczycieli oraz uczniów do nauczania zdalnego. Szkolenie i zakup
sprzętu (laptopy i tablety dla uczniów i nauczycieli do zajęć on-line)
Zakup sprzętu komputerowego (20 laptopów z modemami i 10 tabletów LTE wraz z
dostępem do internetu) do szkół w ramach programu „Zdalna Szkoła”
Zakup sprzętu komputerowego (33 laptopów z ruterami i dostępem do internetu) do
szkół w ramach programu „Zdalna Szkoła+”
Wyposażenie w pomoce dydaktyczne Samorządowej Szkoły Podstawowej im.Św.St.Kostki
w Swojęcinie (wniosek przygotowała Dyrektor SSP im.Św. St.Kostki w Swojęcinie) z
tytułu złożenia wniosku przez Wójta Gminy Lutocin o zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji w 2020 roku
Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Lutocin projekt MIWOP
Dotacja na zbiórkę, transport i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Lutocin
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lutocinie (inwestycja rozpoczęta w 2021 roku)
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Pozyskane
środki
zewnętrzne
87 900 zł
10 000 zł
20 000 zł
10 000 zł
120 000 zł
60 000 zł
75 000 zł

75 000 zł

50 000 zł
48 000 zł
500 000 zł
1 055 900 zł

Podpisanie umowy z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego na „Mazowiecki Program przygotowania szkół,
nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

12

Podpisanie umowy z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego na programy MIWOP i MIAS Mazowsze 2020

W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w 2020 roku na terenie Gminy Lutocin nie
realizowano przedsięwzięć.
Gmina w 2020 r. nie prowadziła żadnych tytułów prasowych ani biuletynów o charakterze
informacyjnym.
Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego
 Pomoc finansowa dla Powiatu Żuromińskiego. Opracowanie dokumentacji na "Rozbiórkę
przepustu i budowę mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr4624W SwojęcinObręb-Jonne" - 30.000zł
 Dotacja dla (Szpitala) SPZZOZ w Żurominie na zakup kardiomonitora i pompy
infuzyjnej
– 10.000zł

V. Jednostki organizacyjne gminy
W Gminie Lutocin nie funkcjonują samorządowe zakłady budżetowe, gminne spółki komunalne
ani spółki z udziałem gminy.
Jednostki organizacyjne w Gminie Lutocin w 2020 roku:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutocinie
2. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym
3. Samorządowa Szkoła Podstawowa im.Św. Stanisława Kostki w Swojęcinie
4. Zespół Szkół w Lutocinie
5. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie
6. Gminna Biblioteka Publiczna w Lutocinie
W 2020 roku w jednej jednostce organizacyjnej Gminy Lutocin (Zespół Szkół w Lutocinie) był
zatrudniony 1 Radny Gminy Lutocin.
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VI. Mieszkańcy gminy

W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców w Gminie Lutocin
zmniejszyła się o 49 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 4370 osób, w tym
2168 kobiet i 2202 mężczyzn.
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych na dzień 31 grudnia 2020 roku:
 liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 670 osób, w tym
323 kobiet i 347 mężczyzn,
 liczba kobiet w wieku produkcyjnym (15-60 lat) wynosiła 1286 osoby, a liczba mężczyzn
w wieku produkcyjnym (15-65) wynosiła 1557 osób,
 liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym wynosiła 559, a liczba mężczyzn 298.
W 2020r. urodziło się w Gminie Lutocin 28 osób, w tym 15 dziewczynek i 13 chłopców, a
zmarły 65 osoby. Wobec tego przyrost naturalny w 2020 r. był ujemny i wyniósł -8,46%o.
W 2020 roku w gminie zawarto 12 ślubów konkordatowych.
Gęstość zaludnienia na koniec 2020 roku wynosiła 34,55 osób/km2, przy gęstości zaludnienia w
Polsce 123 osoby/km2 , województwie mazowieckim 151 osób/km2 i powiecie żuromińskim
49 osób/km2.
Powierzchnia Gminy Lutocin ma obszar 126,46 km2 = 12.646 ha co stanowi 15,66%
powierzchni powiatu żuromińskiego.
Liczba mieszkańców w miejscowościach na dzień 31 grudnia 2020 roku
Lp.

Sołectwo

Liczba
mieszkańców
176
324
288
152
42
142
60

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Boguszewiec
Chrapoń
Chromakowo
Dębówka
Elżbiecin
Felcyn
Głęboka

8.

Jonne

250

9.

Lutocin

780

10.

Mojnowo

252

11.

Obręb

173

12.

Parlin

76

13.

Pietrzyk

204

14.

Przeradz Mały

179

15.

Przeradz Nowy

124

16.

Przeradz Wielki

171

17.

Psota

40

18.

Seroki

267

19.

Siemcichy

194

20.

Swojęcin

275

14

21.

Szczypiornia

13

22.

Szoniec

87

23.

Zimolza

101

Liczba ludności w grupach wiekowych w Gminie Lutocin w grudniu 2020 roku
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VII. Struktura zatrudnienia

Zatrudnienie
Stopa bezrobocia grudzień 2020

%

POLSKA
WOJ. MAZOWIECKIE
POWIAT ŻUROMIŃSKI
GMINA LUTOCIN
% bezrobotnych w Gminie Lutocin do ogólnej liczby osób bezrobotnych w powiecie
żuromińskim

5,9
4,9
14,3
14,3
10,08

Dane o osobach bezrobotnych na terenie Gminy Lutocin na koniec grudnia 2020 roku.
Liczba
bezrobotnych

Udział
w%

Liczba bezrobotnych

239

100%

Liczba bezrobotnych kobiet

138

60,09%

Bezrobotni do 30 roku życia

112

45,54%

Bezrobotni powyżej 50 roku życia

34

13,15%

Długotrwale bezrobotni

142

57,75%

VIII. Ochrona zdrowia

Na terenie Gminy Lutocin funkcjonował w 2020 roku Samodzielny Gminny Zakład Opieki
Zdrowotnej z siedzibą w Lutocinie, ul.Żeromskiego 2, który jest jednostką organizacyjną Gminy
Lutocin i Ars Medica NZOZ Andrzejczak i Zapart-Bąk z siedzibą ul.Reymonta 11.
Liczba pacjentek i pacjentów zarejestrowanych na koniec 2020r., korzystających z
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej wyniosła 2.225 (w 2019r. - 2.262).
Liczna udzielonych świadczeń zdrowotnych w 2020 roku wyniosła 11.154 w tym teleporady
640. (W 2019r. liczba świadczeń wyniosła 12.863).
Liczba szczepień - 239
Liczba bilansów zdrowotnych - 56
Plan dochodów Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie –
1.196.090,37zł wykonanie – 1.202.787,89zł
Plan wydatków – 1.118.696,08zł, wykonanie – 1.112.102,15zł
Zysk za 2020 rok wynosi 90.685,74zł
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Ambulatoryjna opieka zdrowotna
W Gminie Lutocin w 2020 r. funkcjonowały następujące podmioty ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej:
 Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej – ul.Żeromskiego 2
 Ars Medica NZOZ Andrzejczak i Zapart-Bąk – ul.Reymonta 11
W Gminie Lutocin w 2019 roku funkcjonowała 1 apteka.


Maj-Lewandowska Aldona. Apteka – ul.Żeromskiego 2

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
W 2020 roku 22 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2020
roku wydano 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży i 2
zezwolenia w miejscu sprzedaży.
Wpływy z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu opłat za 2020 rok wyniosły
49.701,75zł (w 2019 roku 47.767,48zł)
Zgodnie z przepisami art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.) dochody z
opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych
w art. 111 wykorzystywane będą na realizację:
- gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych
Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii,
- zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art.
10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Z tzw. funduszu „korkowego” (środków uzyskanych przez gminę z tytułu zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych), w 2020 r. sfinansowane zostały następujące wydatki:
Tytuł wydatku

Lp.

Kwota

1.

Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

11.264zł

2.

Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w GOPS Lutocin

3.466,80zł

3.

Materiały biurowe

805,01 zł

4.

Szkolenie członków Komisji RPA i pracowników GOPS

5.

Opłaty za wydanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

400zł

6.

Złożenie wniosku do sądu

100 zł

7.

Wyposażenie pomieszczeń posiedzeń Komisji RPA

8.

Doposażenie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu

1.230zł

26.759,99zł
2.500zł

Wydatki na realizacje zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2020 roku wyniosły 7.407,75zł.
Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych nie wpłynęły zgłoszenia o
nieprzestrzeganiu określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych. W 2020 roku
nie cofnięto zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Żaden z podmiotów nie złożył
rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
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IX. Pomoc społeczna

W 2020 roku w ramach:
 świadczeń rodzinnych
 świadczeń wychowawczych 500+
 świadczenia „Dobry Start”
 świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 zasiłków stałych, okresowych
 zasiłków celowych i specjalnych celowych
 posiłek w szkole i w domu
 odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
 usługi opiekuńcze
wydatkowano łącznie 6.988.155,35zł
Szczegółową strukturę wydatków uwzględniającą rodzaje
przedstawia poniższe zestawienie:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
6.
7.

Świadczenie
Liczba świadczeń
Zasiłek stały
11
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
11
Zasiłki celowe i specjalne celowe
31
Zasiłki okresowe
70
Posiłek w szkole - domu z rządowego
Programu „Pomoc państwa w zakresie
6
dożywiania” (dzieci w szkole)
Zasiłki celowe z Programu „Pomoc państwa
15
w zakresie dożywiania”
Odpłatność za pobyt w DPS
12
Usługi opiekuńcze
360

realizowanych

zadań

Kwota
7.095,00zł
638,55zł
19.300,00zł
19.366,55zł
420,00zł
9.394,00zł
40.180,03zł
5000,00zł

W ramach pracy socjalnej - poradnictwa w różnym zakresie skorzystało 45 rodzin.
W roku 2020 roku pomocą objęto 34 rodzin, w których żyło 72 osób. Pomocy w postaci pracy
socjalnej udzielono w 36 rodzinach.
Dla potrzeb innych ośrodków pomocy społecznej pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady
alimentacyjne. Z osobami niepełnosprawnymi ubiegającymi się o skierowanie bądź przedłużenie
pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej prowadzonym przez Caritas Diecezji
Płockiej w Żurominie przeprowadzono 5 wywiadów.
W sprawie przyznania i ustalenia uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego
przeprowadzono 7 wywiadów.
Do zadań zleconych gminie realizowanych przez OPS należy udzielanie pomocy w formie
następujących świadczeń:
1. Świadczenia rodzinne.
2. Fundusz alimentacyjny.
3. Karta Dużej Rodziny
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Świadczenia wychowawcze (500+)
5. Świadczenie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.
6. Program „ Dobry start ”
Świadczenia rodzinne czyli zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia
opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy),
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie rodzicielskie,
do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych.
Fundusz alimentacyjny wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z
4.

funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe (np. kryterium dochodowe).
Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych.
Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Prawo do Karty
Dużej Rodziny przysługuje dzieciom w wieku do 18 roku życia, w wieku do 25 roku życia (w
przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej). Bez ograniczeń wiekowych w
przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności od 1 stycznia 2019 roku z Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać wszyscy
rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej
troje dzieci.
Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny - 21
Liczba wydanych kart
- 75
Świadczenie wychowawcze (500+) Program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem
wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej
poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadal jest realizowany.
Świadczenie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”. Program „Za życiem” ma na
celu udzielenie wsparcia kobietom w ciąży i ich rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem
kobiet w ciąży powikłanej, w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dzieci, u których
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich
życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
„Dobry Start” To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających
rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.
,„Dobry start” liczba wydanych informacji o przyznaniu świadczenia - 389.
Łączna kwota wydatkowana na zadania zlecone gminie w 2020r. – 6.879525,22 zł
Lp.

Rodzaj świadczenia

Wydatkowana kwota

Liczba świadczeń

1.

Świadczenia rodzinne
i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

1.957.547,07 zł

11.673

2.

Świadczenie wychowawcze (500+)

4.740.178,15 zł

9.532

3.

Świadczenie „Dobry start” (300+)

181.800 zł

606

Wpłynęło 1 odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od wydanych decyzji
przez Kierownika GOPS w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego.
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Monitorowania poziomu realizacji zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Lutocin na lata 2018 – 2021 dokonano zgodnie z obszarami określonymi przez Radę Gminy
Lutocin w
Uchwale Nr VIII/39/2015 z dnia 29 września 2015r., i
Uchwale Nr
XXXVII/178/2018 z dnia 31 sierpnia 2018r.
Głównym celem Programu jest stworzenie optymalnych warunków do wychowywania
dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz wspieranie rodzin przeżywających trudności w
wypełnianiu swoich funkcji. Efektem przeprowadzonych analiz było sporządzanie planów
oddziaływań wspierająco-korygujących oraz ich systemowa realizacja głównie przez
pracowników socjalnych GOPS w Lutocinie oraz asystenta rodziny.
Asystent rodziny pracuje w 2 rodzinach niewydolnych wychowawczo z problemem
alkoholowym. Celem pracy asystenta rodziny jest wspieranie rodzin. Zatrudnienie Asystenta
Rodziny jest zadaniem własnym gminy.
Ośrodek realizuje zadanie własne jakim są usługi opiekuńcze prowadzone w środowisku
klienta, który z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn życiowych wymaga pomocy innych
osób a jest tego pozbawiony. W ramach tego zadania zatrudniona jest opiekunka środowiskowa
(umowa zlecenie), która w 2020 r. udzieliła wsparcia w tej formie jednej rodzinie z terenu gminy
Lutocin
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w czerwcu 2020r. pozyskał z Ciechanowskiego Banku
Żywności pomoc żywnościowa z Programu Operacyjnego 2014-2020. Pracownicy ośrodka
przygotowali paczki żywnościowe dla rodzin korzystających z różnych form pomocy tut.
GOPS.
Wydano 89 paczek żywnościowych dla 36 rodzin i ich członków. Program jest w dalszym
ciągu kontynuowany we współpracy z Radą Rodziców przy Zespole Placówek Oświatowych w
Bieżuniu.
Pracownicy tutejszego Ośrodka w 2020 roku uczestniczyli w spotkaniach w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie dotyczących okresowej oceny sytuacji dzieci
przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w Domu Dziecka w Płońsku.
Ponadto dla potrzeb tych instytucji udzielano informacji o sytuacji rodzinnej, dochodowej,
majątkowej i mieszkaniowej rodziców dzieci w zakresie możliwości powrotu do domu
rodzinnego. W roku 2020 Gmina Lutocin jako właściwa na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosiła wydatki w kwocie 31.976,43zł
związane z umieszczeniem 4 dzieci w 3 rodzinach 1 dziecko w Placówce OpiekuńczoWychowawczej. W Domu Pomocy Społecznej w Goślicach w powiecie Płockim umieszczona
jest jedna osoba z terenu Gminy Lutocin.
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X. Działalność inwestycyjna w 2020 roku

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dział

Rozdział

§

010
01010
6050
600
60016
6050

700
70005
6050

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lutocinie
przy ul.Żeromskiego 29 i 31
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Przebudowa przepustu w korycie rzeki
Swojęcianki – most w drodze gminnej w
Swojęcinie
Przebudowa drogi gminnej Mojnowo - Seroki
Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości
Chrapoń
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości
Jonne
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości
Lutocin w tym remont drogi gminnej ul.Leśna
w Lutocinie
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości
Lutocin w tym remont drogi gminnej
ul.Zacisze w Lutocinie
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości
Przeradz Mały
Przebudowa dróg gminnych w tym remont
ul.Marii Konopnickiej w Lutocinie
Przebudowa dróg gminnych w tym remont
ul.Szkolnej w Lutocinie
Przygotowanie zatoki i zakup wiaty
przystankowej w miejscowości Zimolza
Zagospodarowanie terenu gminnego przy
Placu Kościuszki w Lutocinie
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Modernizacja i wyposażenie świetlicy
wiejskiej w miejscowości Pietrzyk
Modernizacja i wyposażenie świetlicy
wiejskiej w miejscowości Siemcichy
Modernizacja i wyposażenie świetlicy
wiejskiej w Dębówce
Modernizacja świetlicy wiejskiej w
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Wykonanie
(zł)
8.357,54
8.357,54
8.357,54
409.466,08
409.466,08
409.466,08

%
99,99
99,99
99,99
42,21
42,21
42,21
100

70.000,00
10.000
31.048,11
10.000
9.131

100
7,32
100
100
85,26

51.156,39
99,98
40.272,66
7.778
70.676,57
77.053,35
9.500
22.850
169.083,39
169.083,39
169.083,39
18.573

100
50,48
46,98
100
90,35
97,65
97,65
97,65
98,01

8.823

100

20.064

100

14.186

100

750
75023
6050
754
75412
6050

801
80101
6050

900
90015
6050

90095
6050

921
92195

miejscowości Chrapoń
Modernizacja świetlicy wiejskiej w
miejscowości Obręb
Modernizacja świetlicy wiejskiej w
miejscowości Felcyn
Modernizacja świetlicy wiejskiej w
miejscowości Mojnowo
Modernizacja świetlicy wiejskiej w
miejscowości Przeradz Wielki
Modernizacja, wyposażenie i
zagospodarowanie terenu wokół budynku
gminnego handlowo-usługowego w
miejscowości Boguszewiec
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej w miejscowości Seroki
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej w miejscowości Szoniec
Administracja publiczna
Urzędy Gmin (miast i gmin na prawach
powiatu)
Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu
Gminy w Lutocinie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze Straże Pożarne
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Modernizacja i wyposażenie budynku remizy
OSP w Przeradzu Małym
Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP
Chromakowo
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Modernizacja i wyposażenie kuchni
Samorządowej Szkoły Podstawowej w
Przeradzu Nowym
Zagospodarowanie terenu gminnego przy
budynku SP w Lutocinie ul.Żeromskiego
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Budowa punktów świetlnych w miejscowości
Głęboka
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Budowa i wyposażenie placu zabaw w
miejscowości Elżbiecin
Budowa i wyposażenie placu zabaw w
miejscowości Chromakowo
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
22

7.800

100

7.232

66,43

10.498,80

99,69

17.011

100

12.327

100

37.858,31

100

14.710

100

83.500

83,5

83.500

83,5

83.500

83,5

36.000,20

97,3

36.000,20

97,3

36.000,20

97,3

20.000

100

16.000,20

94,12

32.529,59
32.528,59

100
100

32.528,59

100

9.528,59

100

23.000

100

41.272,90

37,09

11.067,90

100

11.067,90

100

11.067,90

100

30.205

30,14

30.205

30,14

21.055

100

9.150
20.000
20.000

99,95
100
100

6050

Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry
dętej z Lutocina
RAZEM

Remont ul.Szkolnej w Lutocinie. Wartość robót 74.101,35zł

Remont ul.Szkolnej w Lutocinie. Wartość robót 74.101,35zł

Remont ulicy Leśnej w Lutocinie. Wartość robót 51.156zł
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20.000

100

800.208,70

55,1

Remont ul.Marii Konopnickiej w Lutocinie. Wartość robót 70.676,56zł

Remont ul.Zacisze Lutocinie. Wartość robót 40.272,66zł
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Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Lutocinie. Wartość robót 83.500zł

Budowa i wyposażenie placu zabaw w Elżbiecinie. Wartość robót 21.382zł
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Zagospodarowanie terenu gminnego przy budynku SP w Lutocinie ul.Żeromskiego. Wartość robót
23.000zł.

Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku gminnego handlowousługowego w miejscowości Boguszewiec. Wartość robót 12.327zł
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Przebudowa przepustu w korycie rzeki Swojęcianki – most w drodze gminnej w Swojęcinie.
Wartość robót 70.000zł

Gmina pozyskała 60.000zł na zakup sprzętu komputerowego do szkół w ramach programu "Zdalna
Szkoła". Zakupiono 20 laptopów z modemami i 10 tabletów LTE wraz z dostępem do internetu. Wartość
inwestycji: 60.138,96zł
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Gmina pozyskała 75.000 zł na zakup sprzętu komputerowego do szkół w ramach programu "Zdalna
Szkoła +". Gmina zakupiła 33 laptopy z routerami i dostępem do internetu. Wartość inwestycji:
75.866,67zł

II etap remontu chodnika przy drodze powiatowej w Chromakowie.
Przełożenie i umocnienie chodnika o powierzchni 240 m2 wykonali pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych z materiałów zakupionych i przekazanych przez Gminę Lutocin. Materiały: kostka betonowa 6cm,
kostka betonowa 8cm i obrzeże betonowe o wartości 9.964,80zł zostały przekazane przez Wójta Gminy
Lutocin na mocy uchwały Rady Gminy Lutocin o pomocy rzeczowej dla Powiatu Żuromińskiego z dnia 29
czerwca 2020 roku.
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Fundusz sołecki
Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 rok
Lp.

Sołectwo

Nazwa zadania
Remont dróg gminnych w miejscowości Boguszewiec

1.

Boguszewiec

2.

Chrapoń

3.

Chromakowo

4.

Dębówka

5.

Elżbiecin

6.

Felcyn

7.

Głęboka

8.

9.

Jonne

Lutocin

Wykonanie
5.000 zł

Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku
gminnego (handlowo-usługowego)

13.327 zł

Przebudowa dróg gminnych

10.000 zł

Modernizacja i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

14.186zł

Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP Chromakowo

13.000 zł

Budowa i wyposażenie placu zabaw

9.150 zł

Remont dróg gminnych

6000 zł

Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej

10.064 zł

Budowa i wyposażenie placu zabaw

11.055 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej

7.232,28 zł

Remont dróg gminnych

4.500 zł

Remont dróg gminnych

664 zł

Budowa punktów świetlnych

11.067,90 zł

Przebudowa dróg gminnych

9.131 zł

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

4.000 zł

Zakup wyposażenia na plac zabaw

7.400 zł

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin w tym remont
drogi gminnej ul.Zacisze

32.000 zł

Zagospodarowanie terenu gminnego przy placu Kościuszki

12.400 zł

Przebudowa drogi gminnej Mojnowo-Seroki

10.000 zł

10.

Mojnowo

11.

Obręb

12.

Parlin

13.

Pietrzyk

14.

Przeradz Mały

15.

Przeradz Nowy

16.

Przeradz Wielki

17.

Seroki

18.

Siemcichy

19.

Swojęcin

Budowa przepustu w korycie rzeki Swojęcianki w drodze gminnej

21.523 zł

20.

Szoniec

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej

14.710 zł

21.

Zimolza

Modernizacja świetlicy wiejskiej

10.498,80 zł

Remont dróg gminnych

8.805zł

Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej

7.800zł

Remont dróg gminnych

12.454zł

Modernizacja, wyposażenie i wyposażenie terenu świetlicy wiejskiej

18.573 zł

Przebudowa dróg gminnych

7.778zł

Modernizacja i wyposażenie budynku remizy OSP
Remont dróg gminnych

10.000 zł
5.000 zł

Modernizacja i wyposażenie kuchni SSP w Przeradzu Małym

9.528,59 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej

17.011 zł

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej

21.659 zł

Remont dróg gminnych

9.000 zł

Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej

8.823 zł

Remont dróg gminnych

4.307zł

Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej

9.500 zł
387.148zł
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W 2019 r. odbyło się 21 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego na 2020 rok.
W 2020 roku odbyło się 8 zebrań, na których sołectwa dokonały zmian dotyczących
wykorzystania funduszu sołeckiego na 2020 rok.
W ustawie z 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza
się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. W 2020 roku wysokość środków na
fundusz sołecki zabezpieczonych w budżecie Gminy Lutocin wyniesie 386.147,57zł.
Infrastruktura drogowa
Infrastruktura drogowa w Gminie Lutocin obejmowała na dzień 31 grudnia 2020 r. drogi o
długości 71,33 km.
Drogi asfaltowe miały długość 26,92 km co stanowiło 37,74% wszystkich dróg. Pozostałe
44,41km stanowiły drogi gruntowe utwardzone żwirem lub żużlem.
Sieci wodociągowe
Długość czynnej sieci wodociągowej w 2020 roku wynosiła 114,5km. W gminie funkcjonują 2
stacje uzdatniania wody w Lutocinie i w Siemcichach. Do sieci wodociągowej podłączonych
jest 1084 budynków mieszkalnych. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 98,6 %
budynków.
Sieci kanalizacji sanitarnej
Długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej w 2020 roku wynosiła 12,5km. W gminie
funkcjonuje 1 zbiorcza oczyszczalnia ścieków. Do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych jest
159 budynków mieszkalnych i 7 podmiotów gospodarczych. Dostęp do sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie posiada 15,7 % budynków.

XI. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

Zasób mieszkaniowy gminy
Na koniec 2020 r. zasób mieszkaniowy Gminy Lutocin obejmował następujące mieszkania:
Lp.

Miejscowość

Liczba
lokali

1

Lutocin, ul.Żeromskiego 2

6

2
3
4
5
6

Lutocin, ul.Poniatowskiego 1
Siemcichy
Chrapoń 11
Seroki 50
Mojnowo 40

1
1
3
2
4

7

Swojęcin 22

2

Powierzchnie lokali
60m2, 55m2, 29m2,
42m2, 39m2, 55m2
43m2
48m2
47,1m2, 40,9m2, 40,3m2
60,7m2, 40m2
72m2, 68m2, 35m2,
75,9m2
60,47m2, 62m2

Łączna
powierzchnia
280m2
43m2
48m2
128,3m2
100,7m2
250,9m2
122,47m2

Łącznie w zasobie Gminy Lutocin na koniec roku 2020 znajdowało się 19 mieszkań o łącznej
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powierzchni 973,37m2.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 51,23m2.
W 2020 r. oddano do użytkowania 1 mieszkanie znajdujących się w zasobie gminy (Mojnowo
40).
Niewykorzystane były 3 mieszkania przy ul.Żeromskiego 2 (przeznaczone jako lokale służbowe i
1 mieszkanie w Swojęcinie).
W 2020 roku nie dokonano sprzedaży mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy.
W 2020 roku nie wszczęto żadnych postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali
mieszkalnych, będących w zasobach gminy.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie było zaległości z tytułu opłaty za mieszkania.
Dodatki mieszkaniowe
Osoby, które ze względu na niski poziom dochodów, nie są w stanie opłacać czynszu (bądź
innych kosztów utrzymania mieszkania) mogą podjąć starania o uzyskanie pomocy finansowej
w formie dodatku mieszkaniowego. O dodatek mieszkaniowy można się ubiegać, jeśli średni
miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w ostatnich trzech miesiącach
(liczonych przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) nie przekracza:
 175 proc. najniższej emerytury dla gospodarstw jednoosobowych, czyli osób
mieszkających samotnie,
 125 proc. najniższej emerytury - dla gospodarstw wieloosobowych.
W 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 1.484,37zł, których
beneficjentami były 2 osoby. Kwota najniższego dodatku wynosiła 71,56zł zaś kwota
najwyższego dodatku 213,95zł.
Lokale użytkowe w Gminie Lutocin
Lp
1
2
3
4
5
6
7.
8.
9.

Miejscowość
Swojęcin
Lutocin ul.Żeromskiego 2
Lutocin ul.Żeromskiego 2
Lutocin ul.Żeromskiego 2
Lutocin ul.Żeromskiego 2
Lutocin ul.Żeromskiego 2
Siemcichy
Dębówka
Seroki

Powierzchnia
20m2
17,62m2
36,50m2
91m2
200m2
17,02m2
29,24m2
34m2
25m2

XII. Sprawy obywatelskie
W 2020 roku w Gminie Lutocin nie realizowano projektów w ramach budżetu obywatelskiego.
W budżecie Gminy na rok budżetowy 2020 nie zabezpieczono środków na zadania, które mogą
zostać zrealizowane w ramach procedury budżetu obywatelskiego.
Udostępnianie informacji publicznej przez urząd Gminy w Lutocinie
W 2020 r. do Urzędu Gminy w Lutocinie wpłynęły 53 wnioski o udostępnienie informacji
publicznej. Co stanowiło wzrost o 23% w stosunku do roku poprzedniego.
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Dotyczyły one:
1. Udostępnienie informacji w sprawie rejestru umów urzędu,
2. Udostępnienie informacji w sprawie opraw oświetleniowych na terenie gminy Lutocin,
3. Udostępnienie informacji w sprawie liczby i ich imion nadanych w 2019 roku,
4. Udostępnienie informacji w sprawie prenumeraty pism prawniczo-biznesowych oraz systemów
informacji podatkowej,
5. Udostępnienie informacji w sprawie usuwania i unieszkodliwiania azbestu w 2019 roku,
6. Udostępnienie informacji w sprawie zaspokajania potrzeb bezdomnych psów,
7. Udostępnienie informacji w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
8. Udostępnienie informacji w sprawie ceny zakupu energii elektrycznej przez Gminę Lutocin,
9. Udostępnienie informacji w sprawie dokumentów założycielskich Wspólnoty Elżbiecin,
10. Udostępnienie informacji w sprawie wydanych decyzji środowiskowych w zakresie
odnawialnych źródeł energii,
11. Udostępnienie informacji w sprawie świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych w
jednostkach Gminy Lutocin,
12. Udostępnienie informacji w sprawie wypełnienia ankiety w zakresie systemu
bezpieczeństwa informacji,
13. Udostępnienie informacji w sprawie podania przyczyn i liczby zgonów w 2019 i 2020 roku,
14. Udostępnienie informacji w sprawie udostępnienia ewidencji: dróg gminnych, mostów, ulic,
wykazu miejscowości wraz z liczbą mieszkańców, wykazu inwestycji drogowych od 2014r.,
15. Udostępnienie informacji w sprawie podania punktów poboru energii elektrycznej na terenie
Gminy Lutocin wysokości mocy umownej punktów, rocznego zużycia, grup taryfowych, których
gmina jest użytkownikiem,
16. Udostępnienie informacji w sprawie wypełnienia ankiety związanej z funkcjonowaniem
władzy publicznej w Gminie Lutocin,
17. Udostępnienie informacji w sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Lutocin,
18. Udostępnienie informacji w sprawie użytkowania samochodu służbowego w Urzędzie
Gminy w Lutocinie (koszt paliwa, napraw),
19. Udostępnienie informacji w sprawie realizowanych i planowanych inwestycji rogowych na
terenie Gminy Lutocin,
20. Udostępnienie informacji w sprawie wypełnienia ankiety w zakresie elektromobilności na
terenie Gminy Lutocin,
21. Udostępnienie informacji w sprawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy w latach
2018-2020,
22. Udostępnienie informacji w sprawie funkcjonowania sytemu EZD w Urzędzie Gminy w
Lutocinie,
23. Udostępnienie informacji w sprawie korzystania przez Urząd Gminy w Lutocinie z pomocy
prawnej i usługi Inspektora Ochrony Danych,
24. Udostępnienie informacji w sprawie audytu wewnętrznego do którego zobowiązuje art. 272
ustawy o finansach publicznych,
25. Udostępnienie informacji w sprawie udostępnienia informacji o wójtach, zastępcach wójtów,
przewodniczących rady, członkach zarządu w latach 1990-2020,
26. Udostępnienie informacji w sprawie ankiety dotyczącej wspierania podmiotów
gospodarczych i ludności w okresie pandemii,
27. Udostępnienie informacji w sprawie uzyskania przez gminę części oświatowej subwencji
ogólnej z rezerwy na zakup pomocy dydaktycznych,
28. Udostępnienie informacji w sprawie w sprawie uzyskania przez gminę części oświatowej
subwencji ogólnej z rezerwy na zakup pomocy dydaktycznych i pracowni szkolnych,
29. Udostępnienie informacji w sprawie systemów komputerowych, sprzętu i oprogramowania z
którego korzysta Urząd Gminy w Lutocinie,
30. Udostępnienie informacji w sprawie sprawozdań OS-3, OS-5, M-06 i RRW-2,
31. Udostępnienie informacji w sprawie rejestru i programu ochrony zabytków,
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32. Udostępnienie informacji w sprawie odcisków pieczątek używanych w jednostce,
33. Udostępnienie informacji w sprawie systemu dla sygnalistów w Urzędzie gminy,
34. Udostępnienie informacji w sprawie wartości wierzytelności z tytułu dostaw towarów i usług
w stosunku do kontrahentów gminy,
35. Udostępnienie informacji w sprawie dodawania napisów dla niesłyszących na filmach
udostępnianych na stronie internetowej gminy,
36. Udostępnienie informacji w sprawie wydatkowanych środków do dezynfekcji rąk,
37. Udostępnienie informacji w sprawie funkcjonowania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i
zarządzania lokalami mieszkalnymi,
38. Udostępnienie informacji w sprawie możliwości dofinansowania instalacji fotowoltaicznych,
39. Udostępnienie informacji w sprawie liczby wyborców ujętych w rejestrze wyborczym,
40. Udostępnienie informacji w sprawie funkcjonowania TBS na terenie Gminy Lutocin,
41. Udostępnienie informacji w sprawie systemu informacji prawnej w Urzędzie Gminy w
Lutocinie,
42. Udostępnienie informacji w sprawie cmentarzy żydowskich na terenie Gminy Lutocin,
43. Udostępnienie informacji w sprawie uchwały w sprawie ograniczeń dotyczących
otwierania/zamykania placówek handlowych zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych,
44. Udostępnienie informacji w sprawie informacji o wartości i zakupie środków do dezynfekcji
rąk i środków ochrony osobistej,
45. Udostępnienie informacji w sprawie świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych,
46. Udostępnienie informacji w sprawie aktywności radnych (ilość interpelacji i zapytań),
47. Udostępnienie informacji w sprawie budowy farm fotowoltaicznych na terenie Gminy
Lutocin,
48. Udostępnienie informacji w sprawie informatyzacji Urzędu Gminy w Lutocinie w okresie
pandemii,
49. Udostępnienie informacji w sprawie przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa w jednostkach
organizacyjnych Gminy Lutocin,
50. Udostępnienie informacji w sprawie firm odbierających nieczystości płynne z terenu Gminy
Lutocin.
W przypadku 50 wniosków (100% wszystkich wniosków, które wpłynęły) informacja została
udostępniona wnioskodawcy. Nie zostały wydane decyzje o odmowie udostępnienia informacji
publicznej.
W 2020 r. wnioskodawcy nie złożyli skarg do sądów administracyjnych, dotyczących dostępu
do informacji publicznej.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej w jednostkach organizacyjnych Gminy
Lutocin
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutocinie
Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutocinie nie wpłynęły w 2020r. wnioski o
udostępnienie informacji publicznej.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym
Do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym nie wpłynęły w 2020. wnioski o
udostępnienie informacji publicznej.
Samorządowa Szkoła Podstawowa im.Św. Stanisława Kostki w Swojęcinie
Do Samorządowej Szkoły Podstawowej im.Św. Stanisława Kostki w Swojęcinie nie wpłynęły w
2020r. wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
Zespół Szkół w Lutocinie
Do Zespołu Szkół w Lutocinie nie wpłynęły w 2020r. wnioski o udostępnienie informacji
publicznej.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Lutocinie
Do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutocinie nie wpłynęły w 2020r. wnioski o udostępnienie
informacji publicznej.
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie
Do Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie nie wpłynęły w 2020r.
wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
Skargi
W sprawozdawanym roku do Urzędu Gminy w Lutocinie wpłynęła jedna skarga na działalność
Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im.Św.St.Kostki w Swojęcinie.
Petycje
W sprawozdawanym 2020 roku wpłynęła 1 petycja w rozumieniu Ustawy z dnia 11 lipca 2014
r. o petycjach w następujących sprawie:
a) Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do
dezynfekcji
b) Zaplanowanie postępowania w trybie uproszczonym do 30 tyś. euro lub w trybie ustawy
zamówień publicznych zamówienia płynów do dezynfekcji rąk.
Organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, koła gospodyń
wiejskich
31 grudnia 2019 r. funkcjonowało w Gminie Lutocin:
 Koło Gospodyń Wiejskich w Przeradzu Wielkim, Przeradz Wielki 14A, 09-317 Lutocin,
 Koło Gospodyń Wiejskich w Lutocinie,
 Koło Gospodyń Wiejskich w Boguszewcu,
 Koło Gospodyń Wiejskich „Sroczki” w Serokach
Koła gospodyń wiejskich do 28 listopada 2018r. działało na podstawie Ustawy z dnia 8
października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. Od 29 listopada 2018r.
weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o kołach gospodyń wiejskich.


Uczniowski Klub Sportowy „Spryciarze” przy Samorządowej Szkole Podstawowej w
Przeradzu Małym, Przeradz Mały 9, 09-317 Lutocin.

Do końca 2020 roku na terenie Gminy Lutocin powstało Koło Gospodyń Wiejskich „Sroczki” w
Serokach.
W 2020 roku nie powierzono wykonania zadań publicznych organizacjom pozarządowym,
fundacjom, stowarzyszeniom, klubom sportowym, kołom gospodyń wiejskich.
W ramach trybu małych dotacji Gmina Lutocin nie wspierała wykonania zadań publicznych.
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XIII. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Przestępczość w gminie
Zgodnie danymi przekazanymi z Posterunku policji w Bieżuniu obejmującego Rejon Nr 6
(Lutocin, Seroki, Elżbiecin, Felcyn, Jonne, Zimolza, Obrąb, Swojęcin, Mojnowo, Parlin,
Boguszewiec, Chrapoń, Dębówka, Szoniec, Głęboka, Pietrzyk, Przeradz Mały, Przeradz Nowy,
Przeradz Wielki, Szczypiornia, Siemcichy, Chromakowo) w 2020 r. na terenie Gminy Lutocin
dokonano następujących czynów zabronionych:
 przeciwko zdrowiu i życiu - 0,
 przeciwko mieniu - 5,
 dotyczące przestępstw gospodarczych – 8,
 dotyczące niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza
publicznego - 0.
W Gminie Lutocin nie funkcjonuje Straż Gminna.
Ochrona przeciwpożarowa
W Gminie Lutocin działania ratowniczo-gaśnicze prowadzą 4 jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej. OSP Chromakowo, OSP Jonne, OSP Lutocin i OSP Przeradz Mały. Jednostka OSP w
Lutocinie spełniła wymogi warunków i trybu włączenia jednostek ochrony przeciwpożarowej do
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw
wewnętrznych i administracji z dnia 15 września 2014 r. i jest włączona do KSRG (Krajowy
System Ratowniczo-Gaśniczy).

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Lutocin (stan jednostek)
Wyposażenie

OSP
Chromakowo

OSP Jonne

1. Lekki samochód ratowniczy GLM-8 RENAULT
TRAFFIC
2. Pompa szlamowa Honda
3. Piła do drewna STIHL
4. Motopompa do czystej wody M8/8-1
5. 2 zestawy łączności Motorola
6. Przyczepa do sprzętu ppoż
7. Agregat prądotwórczy Fogo F3001
1. Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/16 z
autopompą STAR 244
2. Agregat prądotwórczy
3. Piła do drewna
4. Zestaw łączności Motorola szt 2
5. Motopompa szlamowa WT 30X
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Typ
jednostki

Liczba
członków
OSP

Liczba członków
przeszkolonych
do działań
ratowniczogaśniczych

S1

17

7

S1

20

10

OSP Lutocin

OSP
Przeradz
Mały

1. Samochód ciężki GCBA 5/32 SCANIA z autopompą
2. Samochód lekki SLRd FIAT DUCATO
3. Piła STIHL
4. Aparaty powietrzne szt 4
5. Zestaw medyczny PSPR 1
6. Wentylator oddymiający
7. Agregat prądotwórczy HONDA
8. Piła do betonu i stali STIHL
9. Nożyco-rozpieracz hydrauliczny LUCAS
10. Kombinezony specjalistyczne do usuwania owadów
błonkoskrzydłych
11. Zestaw hydrauliczny do wyważania drzwi LUCAS
12. Motopompa pływająca NIAGARA1
13. Pompa szlamowa Honda WT 30X
14. Pompa szlamowa Honda WT 40X
15. Radiotelefon przenośny Motorola szt 8
16. Latarki specjalistyczne
17. Piła do drewna STIHL
18. Piła do drewna na teleskopie STIHL
19. Zestaw oświetleniowy
20. 12 ubrań specjalnych typu NOMEX
21. Hełmy strażackie z latarką szt 5
22. Buty specjalne strażackie 5 par
23. Rękawie specjalne strażackie 5 par
24. Kamera termowizyjna
25. Narzędzie halligan dielektryczny
26. Zestaw poduszek pneumatycznych
wysokociśnieniowych
1. Lekki samochód ratowniczy GLM-8 Renault Master
2. Pompa szlamowa HONDA
3. Piła do drewna STIHL
4. Agregat prądotwórczy Fogo F3001

S2
43

22

21

7

KSRG

S1

Zakupy i remonty w jednostkach OSP w roku 2020 – 121.621zł
Środki pozyskane - 87.900zł
W 2020 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przekazywał dotacje dla
jednostek ochotniczych straży pożarnych na realizację zadania publicznego „Zapewnienie
gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego”, znane pod potoczną nazwą jako „dotacje KSRG”. Zgodnie z art. 33
ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej z tej formy dofinansowania mogą
korzystać te jednostki, które działają w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

OSP Lutocin – 36.008zł
OSP Lutocin otrzymała dotację w wysokości 8496zł i 894zl ze środków Gminy Lutocin Łącznie
9390zł, za które zakupiono:
 Nożyce do cięcia prętów 1 szt
 Mostki podjazdowe 2 szt
 Obuwie skórzane 2 pary
 Kombinezon pszczelarski 2 kpl
 Wodery 4 pary
 Szelki bezpieczeństwa 2 szt
 Nóż ratowniczy 12 szt
 Butle do zestawu ciśnieniowego 2 szt
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OSP w Lutocinie otrzymało sprzęt ochrony indywidualnej (do zwalczania COVID-19) z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
1) o wartości 13.804 zł:
 Maseczki jednorazowe
- 150 szt
 Kombinezon jednorazowy – 15 szt
 Rękawice jednorazowe - 400 par
 Komplet ubrań specjalnych lekkich z hełmem, goglami i przyłbicą - 4 kpl
 Worki na odpady medyczne – 25 szt
 Płyn dezynfekcyjny – 10 l
2) o wartości 11.375 zł:
 Ubranie specjalne dwuczęściowe „Syriusz” - 5 kpl
3) o wartości 2.204 zł:
 Ładowarka do radiotelefonu – - 4 kpl
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Wójt Gminy Lutocin złożył wniosek o dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 na dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych
dla Orkiestry Dętej OSP w Lutocinie. Za kwotę 20.000zł (10.000zł MIAS + 10.000zł UG
Lutocin) zakupiono następujące instrumenty: flet poprzeczny 2 szt, sakshorn tenorowy 2szt,
trąbka 3szt, saksofon tenorowy oraz saksofon altowy.

Zarząd OSP w Lutocinie złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego o dofinansowanie wyjazdu integracyjnego członków orkiestry i strażaków i osób
w wieku 50+ na wyjazd i imprezę integracyjną dla mieszkańców Gminy Lutocin na łączną kwotę
45.000 zł. Uczestnicy odwiedzili jednostki OSP w Olszanicy, Baligrodzie, Myczkowcach, w
Lesku i Sanoku.
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OSP Przeradz Mały - 50.606zł
OSP w Przeradzu Małym
1) za kwotę 4.378zł (dotacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 3.940zł, środki
gminy 438zł) otrzymało:
 Kominiarki - 4 szt
 Rękawice specjalne – 4 pary
 Obuwie strażackie skórzane – 4 pary
 Kombinezon pszczelarski – 2 kpl
2) za kwotę 17.600zł (z dotacji MSWiA 12.600zł z gminy 5.000zł) wykonano remont garażu:
wymieniono drzwi garażowe, położono posadzkę z płytek, wykonano szpachlowanie i
malowanie ścian.
Remont garażu OSP w Przeradzu Małym. Wartość robót 17.600zł

3) za kwotę 6.850zł (dotacja MSWiA) zakupiono:
 prądownica – PW 52/R - 1 szt
 rękawice strażackie skórzane - 3 pary
 linka ratownicza – 2 szt
 hełm strażacki – 2 szt
 podpinka – 6 szt
 oznaczenia funkcyjne – 1 kpl
4) za kwotę 1.700zł
 agregat prądotwórczy F3001
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5) za kwotę 20.078zł (10.000zł z MIAS, 10.078zł środki gminy) wykonano remont budynku
strażnicy (dwie łazienki)
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OSP Jonne – 26.407zł
1) za kwotę 17.307zł (16.000zł dotacja z MSWiA, 1.307zł środki gminy)
 buty strażackie gumowe – 6 par
 buty strażackie skórzane – 8 par
 spodnie pilarza – 1 kpl
 ubranie specjalne Raptor – 1 kpl
 pas strażacki - 3 szt
 drabina nasadkowa – 3 szt
 tłumica – 2 szt
 mostek przejazdowy – 2 szt
 wąż tłoczny W52 - 2 szt
 wąż tłoczny W75 – 2 szt
 ubranie pszczelarza – 2 szt
2) za kwotę 9.100zł (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 9.100zł)
 ubranie specjalne „Syriusz” – 4 kpl

OSP Chromakowo – 8.600zł
1) za kwotę 6.900zł (6.210zł MSWiA, 690zł środki gminy)
 remont instalacji elektrycznej w budynku OSP
 ubranie pszczelarskie – 2kpl
2) za kwotę 1.700zł (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 1.700zł)
 agregat prądotwórczy F3001
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XIV. Edukacja

Wydatki w Gminie Lutocin na oświatę w 2020 roku wynosiły 7.127.443,04zł (w roku 2019
7.129.538,14zł) z czego 4.037.121zł tj. 56,64 % pokryte zostało z subwencji oświatowej i
dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
przekazanej z budżetu państwa.
Szkoły podstawowe
W Gminie Lutocin w 2020 r. funkcjonowały 3 szkoły podstawowe.
1. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym
2. Samorządowa Szkoła Podstawowa im.Św. Stanisława Kostki w Swojęcinie
3. Zespół Szkół w Lutocinie
Podmiotom niepublicznym nie przekazano prowadzenia placówek oświatowych. W Gminie
Lutocin w 2020 roku nie funkcjonowały szkoły dla dorosłych oraz szkoły policealne. Ponadto w
gminie w 2020 roku nie funkcjonowały szkoły niepubliczne.
Budżet i uczniowie szkół na terenie Gminy Lutocin
Liczba uczniów w szkole
podstawowej stan na 31.12.2020r
Budżet placówki stan na
31.12.2020r.
Wykonanie budżetu stan na
31.12.2020r.
Wydatki roczne w 2020r. w
przeliczeniu na jednego ucznia

Zespół Szkół w
Lutocinie

SSP im.Św.St.Kostki
w Swojęcinie

SSP w Przeradzu
Małym

239

56

69

4.495.280,50zł

1.861.078,15zł

1.678.811,95zł

3.897.483,41zł

1.502.203,67zł

1.391.129,01zł

16.307,46

26.825,06zł

20.161,29zł

Nauczyciele, administracja i obsługa

Liczba etatów w placówce stan na
31.12.2020r.
Nauczyciele dyplomowani
Nauczyciele mianowani
Nauczyciele kontraktowi
Nauczyciele stażyści
Liczba etatów pracowników
administracji
Liczba pracowników obsługi
Liczba uczniów średnio na jeden
etat

SSP w
Przeradzu
Małym

SSP im.Św.St.Kostki
w Swojęcinie

Zespół Szkół
w Lutocinie

12,7

14,11

34,26

15
2
1
1

14
1
4
-

26
6
2
-

1

2,5

3

2

2

9

5,42

3,97

7,64

W ciągu 2020 roku zwolniono 1 nauczyciela zatrudnionego na 4/18 etatu z powodu likwidacji
Filii w Jonnem SSP im.Św.St.Kostki w Swojęcinie. W 2020 roku nie przeniesiono w stan
nieczynny z powodu częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych
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powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania
uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.
Wójt Gminy Lutocin w 2020 r. na podstawie Uchwały Nr IX/50/2019 Rady Gminy Lutocin z
dnia 24 czerwca 2019 r. za wyniki w nauce przyznał 35 stypendiów dla uczennic i uczniów za
osiągnięcia w nauce.
 22 stypendia otrzymali uczniowie Zespołu Szkół w Lutocinie,
 6 stypendiów otrzymali uczniowie SSP im.Św.St.Kostki w Swojęcinie,
 7 stypendiów otrzymali uczniowie SSP w Przeradzu Nowym.
Stypendium otrzymali uczniowie szkół podstawowych, klas IV-VIII, którzy spełnili następujące
kryteria: w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego uzyskali wzorową lub bardzo
dobrą ocenę z zachowania oraz roczną średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co
najmniej: 5,2 - w przypadku uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.
Zgodnie z podstawą programową dla szkoły podstawowej i ramowymi planami nauczania na I
etapie edukacyjnym każdy uczeń obowiązkowo uczy się jednego języka obcego nowożytnego,
natomiast na II etapie edukacyjnym – od klasy VII – dwóch języków obcych nowożytnych.
W 2020 roku w szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, i
dodatkowego języka niemieckiego.
Liczba uczniów uczących się języka obcego w 2020 roku.

j.angielski
j.niemiecki

SSP w Przeradzu
Małym

SSP im.Św.St.Kostki w
Swojęcinie

Zespół Szkół w Lutocinie

69
24

56
10

239
81

Wszyscy uczniowie na terenie Gminy Lutocin otrzymali promocję do kolejnej klasy.
Przedszkola
W 2020 roku funkcjonowało jedno przedszkole działające w ramach Zespołu Szkół w
Lutocinie. Zespół Szkół w Lutocinie, ul.Szkolna 14, 09-317 Lutocin.
Do Przedszkola uczęszczało 77 dzieci i funkcjonowały 4 oddziały.
Do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników:
2018 - 16 dzieci
2017 – 19 dzieci
2016 – 21 dzieci
2015 – 21 dzieci
ZS w Lutocinie
Przedszkole

Liczba nauczycieli w placówce stan na 31.12.2020r.
w tym liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych stan na 31.12.2020r
Nauczyciele dyplomowani
Nauczyciele mianowani
Nauczyciele kontraktowi
Nauczyciele stażyści
Plan budżetu po zmianach
Wykonanie budżetu stan na 31.12.2020 rok
Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
w zakresie wychowania przedszkolnego
Wydatki roczne w przeliczeniu na jedno dziecko

6
2
3
2
1
827.912,00zł
651.722,26zł
45.907,00zł
8.463,92zł

Na terenie Gminy Lutocin w 2020 roku nie funkcjonowały punkty przedszkolne.
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Dowożenie uczniów i wychowanków

W związku z pandemią SARS COV2 i prowadzonymi zajęciami zdalnymi w roku 2020 Gmina
Lutocin wykupiła tylko 1016 biletów miesięcznych dla uczennic i uczniów. Koszt 1 biletu
49,98zł.
Koszt dowożenia organizowanego przez gminę wyniósł 50.789,88zł. Średni czas dojazdu ucznia
do szkoły wyniósł 15 minut.
Koszt dowożenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie i Niepublicznego Punktu
Przedszkolnego "Logosensuś" i do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
Koszt dowozu poniesiony przez gminę na podstawie umowy zawartej z rodzicami i umowy
zawartej ze Starostwem Powiatowym w Żurominie wyniósł 17.408,20zł
Żłobki
W Gminie Lutocin nie funkcjonują żłobki.

XV. Instytucje kultury
Biblioteki

W Gminie Lutocin w 2020 r. funkcjonowała jedna biblioteka publiczna.
Gminna Biblioteka Publiczna w Lutocinie, ul.Żeromskiego 2A, 09-3017 Lutocin.
Gminna Biblioteka Publiczna w Lutocinie od 1994 roku jest wpisana do rejestru instytucji
kultury pod pozycją 1/1994.
Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 11.315 woluminów (w roku 2019 - 10.971
woluminów), wtym:
- literatura piękna dla dzieci – 3405
- literatura piękna dla dorosłych – 4381
- literatura niebeletrystyczna - 3529
- audiobooki – 120 pozycji
W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 2,58 na dzień 31 grudnia
2020 r.
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W 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Lutocinie miała możliwości wypożyczenia
audiobooków na płytach CD i DVD przez mieszkańców. Użytkownicy mają do dyspozycji
ponad 120 pozycji, na które składa się literatura dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

W 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lutocinie zarejestrowano 323 czytelników
(w 2019r. 361 czytelników).
W ciągu roku 2020 z biblioteki wypożyczono 4060 książek:
-literatury dla dzieci – 2089
-literatury dla dorosłych – 1135
-literatury niebeletrystycznej – 548
-audiobooki 120
-ebooki - 168
W 2020 roku wzbogacono zbiory biblioteki o 344 pozycje, m.in. literaturę piękną dla dzieci i
młodzieży, literaturę piękną dla dorosłych, literaturę popularno-naukową i 51 audiobooków.
Gminna Biblioteka Publiczna w Lutocinie zatrudniała 1 pracownice. W ciągu 2020 roku
struktura zatrudnienia nie zmieniła się.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Lutocinie użytkowano w 2020 roku 7 komputerów, w tym
7 komputerów z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Biblioteka zapewniła katalogi online dla swoich czytelników i czytelniczek a także możliwość zdalnego (internetowego)
składania zamówień.
W 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Lutocinie zorganizowała następujące
wydarzenia mające na celu promocję czytelnictwa:
Lp

Data
wydarzenia

1

03.03.2020r.

2

04.03.2020r.

3

06.03.2020

4
5

20.08.2020r.
26.08.2019r.

6

01.09.2020r.

Wydarzenie
Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół z ternu
Gminy Lutocin. Zapoznanie z zasadami
funkcjonowania biblioteki.
Wystawa, ekspozycja. Patroni roku 2020.
Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół z ternu
Gminy Lutocin. Zapoznanie z zasadami
funkcjonowania biblioteki.
Akcja czytelnicza: „Poczytaj mi bibliotekarzu”
Poszerzenie oferty biblioteki o audiobooki
Przystąpienie do Mazowieckiego konsorcjum
Legimi – wydawanie kodów na audiobooki
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Miejsce
GBP w Lutocinie

GBP w Lutocinie
GBP w Lutocinie

GBP w Lutocinie
GBP w Lutocinie
GBP w Lutocinie

7

04.09.2020r.

8

07.09.2020r.

9

16.11.2020r.
09.12.2020r.

10

21.12.2020r.

Wystawa „Balladyna” J.Słowackiego z okazji
9 edycji Narodowego czytania.
Konkurs plastyczny: „Plakat promujący
bibliotekę i czytelnictwo”
Konkurs plastyczny: „Kartka
Bożonarodzeniowa” Wystawa
Konkurs czytelniczy: „Czy jesteśmy
oczytani?”

GBP w Lutocinie
GBP w Lutocinie
GBP w Lutocinie
GBP w Lutocinie

Konkurs „Kartka Bożonarodzeniowa”

Nie dostosowano budynku biblioteki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Planowana dotacja z budżetu Gminy Lutocin na prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej na
2020 rok wyniosła 150.000zł. Wykonanie 124.486,23zł.
Na zakup nowych woluminów wydatkowano 5000zł.
Biblioteka uczestniczy w wieloletnim programie pt. „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa
– zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”
W 2020 roku biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 5000zł na zakup
księgozbioru, co zwiększyło ilość zakupionych książek.
Dzięki temu w 2020 roku łącznie na zakup nowości wydatkowano 10.000zł.
Wiejskie Domy Kultury, kluby i świetlice
W Gminie Lutocin w 2020 r. funkcjonowały następujące Wiejskie Domy Kultury (świetlice):
1. WDK Boguszewiec
2. WDK Chrapoń
3. WDK Dębówka
4. WDK Felcyn
5. WDK Mojnowo
6. WDK Obręb
7. WDK Pietrzyk
8. WDK Przeradz Wielki
9. WDK Seroki
10. WDK Siemcichy
11. WDK Swojęcin
12. WDK Szoniec
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13. WDK Zimolza
Budynki wymienione w pkt. 1-13 są budynkami parterowymi. Nie zostały dostosowane do
potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami (nie wybudowano podjazdów)

XVI. Przedsiębiorcy, działalność gospodarcza
W 2020 r. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG ilość
wpisów dla głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (Lutocin) wynosi:
 aktywnych - 160,
 zawieszonych - 30.
w tym działalność prowadzona w formie spółek cywilnych - 1.
W 2020 roku 14 podmiotów zarejestrowało w Gminie Lutocin działalność gospodarczą.
Przedmiotem działalności podmiotów zarejestrowanych w 2020 roku było:
1. Handel – 2
2. Usługi mechaniczne -1
3. Usługi rolnicze - 2
4. Usługi budowlane – 5
5. Usługi w zakresie dzierżawy i wynajmu maszyn i urządzeń – 1
6. Usługi gastronomiczne – 1
7. Usługi w zakresie transportu drogowego towarów – 1
8. Usługi agentów i brokerów ubezpieczeniowych - 1
W 2020 r. wyrejestrowano 7 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów było:
1. Handel – 4
2. Mechanika – 1
3. Usługi w zakresie odmulania i wykaszania rowów i rzek - 1
4. Działalność inżynieryjna i doradztwo techniczne - 1

XVII. Ochrona środowiska

Emisja zanieczyszczeń gazowych wynosiła:
 dwutlenek siarki – 4,0 µg/m3
 dwutlenek azotu – 5,0 µg/m3
 tlenek węgla – 300,0 µg/m3
 pył zawieszony PM10 - 20 µg/m3
 pył zawieszony PM2,5 - 16 µg/m3
 benzen – 0,5 µg/m3
 ołów - µg/m3
Pył PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których średnica nie przekracza
10 mikrogramów, mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Jest szkodliwy z uwagi
na zawartość takich elementów jak benzopireny, furany, dioksyny.
Pył PM2,5 to aerozole atmosferyczne, których średnica nie jest większa niż 2.5 mikrometra.
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Tego rodzaju pył zawieszony jest uznawany za najgroźniejszy dla zdrowia człowieka. Pył
PM2,5 jest bardzo drobny, a w takiej postaci może się przedostać bezpośrednio do krwiobiegu.
W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:
 poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
 poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
 poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)
Norma średniego dobowego stężenia pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3.

Gospodarka wodno-ściekowa
W 2020 roku oczyszczalnia ścieków w Lutocinie przyjęła 25.000 m3 ścieków. Jest to
odpowiednik 844 RLM. Wydajność oczyszczalni w Lutocinie przewidziana jest na 2107 RLM
(Równoważna Liczba Mieszkańców)
Do oczyszczalni ścieków komunalnych w Lutocinie są przyłączone w 2020 roku 159
gospodarstw domowych i 7 podmiotów gospodarczych. Stanowi to 93% miejscowości Lutocin.
Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 12,5km.
W pozostałej części Gminy Lutocin 788 gospodarstw nie jest podłączonych do sieci kanalizacji
sanitarnej. Stanowi to 81,2% całej gminy. W 2020 roku właściciele nowowybudowanych
budynków oddali do użytku 3 oczyszczalnie przydomowe.
Liczba przyłączy wodociągowych w całej Gminie Lutocin wynosi 1084 sztuk.
Długość sieci wodociągowych w całej Gminie Lutocin wynosi 114,5km
Cena ścieków

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków w 2020 roku została zatwierdzona Decyzją Nr
WA.RET.070.1.157.2.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2018r. i wynosiła 5,46zł +8%VAT przez pierwsze 12 miesięcy od wejścia w
życie niniejszej Decyzji i 5,50zł + 8%VAT od 13 do 24 miesiąca od wejścia w życie Decyzji.
Zbiorowe odbieranie ścieków było realizowane w 2020 roku przez Zakład Usług Wodnych dla
Potrzeb Rolnictwa w Mławie.
Cena wody

Cena za 1m3 wody w 2020 roku została zatwierdzona Decyzją Nr WA.RET.070.1.157.2.2018
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018r. i
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wynosiła 2,04zł +8%VAT przez pierwsze 12 miesięcy od wejścia w życie niniejszej Decyzji i
2,06zł + 8%VAT od 13 do 24 miesiąca od wejścia w życie Decyzji.
Wzrost ceny wody dostarczanej przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w
Mławie wyniósł 3% w stosunku do roku 2018.
Dla miejscowości Pietrzyk i 5 gospodarstw w Chromakowie zaopatrywanych przez Żuromińskie
Zakłady Komunalne sp. z o.o. cena wody została
zatwierdzona Decyzją Nr
WA.RET.070.1.276.4.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2018r. i wynosiła 3,04zł +8%VAT przez pierwsze 12 miesięcy od wejścia w
życie niniejszej Decyzji i 3,07zł + 8%VAT od 13 do 24 miesiąca od wejścia w życie Decyzji.
Wzrost ceny wody dostarczanej przez Żuromińskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. wyniósł
11,6% w stosunku do roku 2018.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę było realizowane przez dwa przedsiębiorstwa:
1.Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
2.Żuromińskie Zakłady Komunalne w Żurominie zaopatrujące Sołectwo Pietrzyk i 5 gospodarstw
w Chromakowie.

Gospodarka odpadami

W 2020 roku na terenie Gminy Lutocin nie istniały legalnie działające wysypiska odpadów
komunalnych.
Na początku 2020r. w Gminie Lutocin nie zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów
komunalnych.
W 2020 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych odprowadzili 517,34 tony odpadów
komunalnych, w tym 153,34 tony odpadów zebranych w sposób selektywny i 364 tony
odpadów zmieszanych.
Z nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, szkoły, działalność gospodarcza) 41,24 ton.
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Ilość odpadów w tonach od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zamieszkałych za
lata 2016 – 2020 przedstawiały się następująco:
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Ceny za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok zostały zatwierdzone Uchwałą
Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 11,00 zł od mieszkańca w
wymiarze miesięcznym, w przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w
sposób selektywny i 33,00zł w przypadku odpadów komunalnych niesegregowanych.
W 2020 roku na 1 mieszkańca/mieszkankę Gminy Lutocin przypadało 83,2kg zmieszanych
odpadów komunalnych i 35,08kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
Ilość odpadów segregowanych wzrosła o 32,52% w stosunku do roku 2019. Na 31 grudnia
2020 roku liczba mieszkańców objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
według deklaracji wyniosła 3.805 osób.
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XVIII. Planowanie przestrzenne
Użytkowanie gruntów na terenie Gminy Lutocin według ewidencji

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Lutocin
W granicach gminy obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
przyjęte uchwałami Rady Gminy:
 Uchwała nr XX/107/2004 Rady Gminy w Lutocinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w
sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części
Gminy Lutocin oraz terenów w miejscowościach: Lutocin, Felcyn, Jonne, Pietrzyk,
Przeradz Nowy, Przeradz Wielki, Seroki, Siemcichy, Swojęcin i Zimolza,
 Uchwała nr XXXV/187/2014 Rady Gminy Lutocin z dnia 27 sierpnia 2014 roku w
sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części
miejscowości Lutocin- część działki nr 519.
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Rys.3 Mapa Gminy Lutocin z naniesionymi terenami z opracowanym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego

W 2020r. obszar objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (tereny
zaznaczone kolorem niebieskim) wyniósł 115ha co stanowiło 0,91% powierzchni Gminy
Lutocin.
Plan zagospodarowania obejmuje obręb 0010 Lutocin, część działek w Obrębach: 0009
Jonne, 0015 Pietrzyk, 0012 Przeradz Nowy, 0017 Przeradz Wielki, 0020 Siemcichy, 0022
Swojęcin, 0007 Felcyn, 0024 Zimolza, 0019 Seroki
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Tereny zabudowane w granicach Gminy Lutocin
Tereny zabudowane w Gminie Lutocin stanowią 3% powierzchni gminy.

Rys.4 Mapa Gminy Lutocin z terenami zabudowanymi

Lasy
Powierzchnia lasów w Gminie Lutocin wynosi 2616 ha, w tym lasy publiczne 1756 ha.

Rys.5 Mapa Gminy Lutocin – lasy
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Decyzje o warunkach zabudowy
W 2020 roku wydanych zostało 48 decyzji ustalających warunki zabudowy.
Przeciętny czas oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach zabudowy wyniósł 60 dni.
Trzy postępowania wszczęte w 2018 roku do chwili obecnej są zawieszone, w związku z nałożeniem na wnioskodawcę obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
obszar Natura 2000.
W 2020 roku toczyło się 19 postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
wszczętych w 2019 roku, w wyniku których wydano 17 decyzji ustalających warunki zabudowy, w tym:
 5 decyzji dla budynków mieszkalnych;
 5 decyzji dla budynków inwentarskich; (3 – decyzje chlewnie, 1 decyzja – kurniki, 1 decyzja – obora);
 2 decyzje dla biogazowni rolniczych;
 2 decyzje dla budynków gospodarczych;
 3 decyzje dla budynków usługowych (budynki usługowo – gastronomiczny, zakwaterowania turystycznego).
Ponadto wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. Dla jednego postępowania wydano w 2020 roku decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy (chlewnia), została ona jednak uchylona przez organ II instancji i sprawa została
przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
W 2020 roku wszczęto 56 postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W tym 31 postępowań zakończyło się wydaniem decyzji ustalającej
warunki zabudowy dotyczących:





budowa, rozbudowa budynków mieszkalnych – 10 decyzji;
budowa budynków inwentarskich (kurników) – 2 decyzje;
budowa biogazowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1 decyzja;
budowa budynków gospodarczych (paszarnie, hale, wiaty, budynki do magazynowania)
– 14 decyzji;
 budowa budynków usługowych – 1 decyzja;
 budowa obiektów towarzyszących (zbiorniki, silosy, waga) – 3 decyzje.
Ponadto wydano 1 decyzje odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarskiego (kurnika). Dwa wnioski zostały pozostawione bez rozpoznania, z uwagi na nie uzupełnienie braków formalnych. Ponadto dla 22 postępowań w 2020 roku nie wydano rozstrzygnięcia, postępowania są w trakcie rozpatrywania.
W 2020 roku Wójt Gminy Lutocin wydał 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
 Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nn – 0,4 kV i średniego napięcia SN
– 15kV (dwóch odcinków) oraz stacji transformatorowej SN/nn na działkach Nr ewid. 79,
163, 93/2, 93/1, 233, 269, 270, 284/2 w miejscowości Pietrzyk;
 Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN – 15kV na działce Nr ewid.
268 w miejscowości Pietrzyk w gminie Lutocin;
 Budowa i wyposażenie placu zabaw na części działki nr ewid. 119 położonej w miejscowości Parlin w gminie Lutocin.
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Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia (decyzje środowiskowe)
W 2020 roku prowadzono 41 postępowań z lat 2017 – 2020 w sprawie wydania decyzji środowiskowych.
Wydano 9 decyzji, w tym:
 2 decyzje środowiskowe stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia;
 3 decyzje ustalające środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia;
 1 decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań, po czym Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie (organ II instancji) ustalił środowiskowe uwarunkowania – decyzja znak: SKO/I/V/271/2020 z dnia 07.05.2020r.;
 1 decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegająca na budowie kurników, od której wniesiono odwołanie. Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Ciechanowie Decyzją znak: SKO/I/V/272/2020 z dnia 24.02.2020r.
utrzymało w mocy decyzję odmowną Wójta;
 2 decyzje odmawiające ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięć:
 Budowa czterech budynków – chlewni o obsadzie 1900 sztuk tuczników każdy
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o numerach ewidencyjnych
143/1 i 143/2 w miejscowości Swojęcin, gm. Lutocin,
 Budowa dwóch budynków inwentarskich (kurników) o obsadzie 91200 sztuk brojlera kurzego (364,8 DJP) każdy – łączna obsada 182400 sztuk brojlera kurzego
(729,6 DJP) na działce o numerze ewidencyjnym 70 położonej w miejscowości
Pietrzyk, gm. Lutocin,
które zostały uchylone przez organ II instancji i sprawy zostały przekazane do ponownego
rozpatrzenia przez organ I instancji.
Ponadto 6 postępowań jest zawieszonych na wniosek osoby planującej realizację przedsięwzięcia, 3 postępowania są zawieszone z urzędu do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dla 22 postępowań w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach w 2020 roku nie wydano rozstrzygnięcia (toczą się aktualnie). Jeden wniosek dotyczący wydania decyzji środowiskowej został przekazany zgodnie z właściwością.
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Budynki inwentarskie w 2020 roku
Według danych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2020 roku na terenie Powiatu
Żuromińskiego oddano do użytkowania 25 budynków inwentarskich (w 2019 roku 52 budynki):
Lp

Typ obiektu
inwentarskiego

1

Kurnik

2

Chlewnia

Ilość
4
4
2
5
4
1
5

Gmina
Bieżuń
Kuczbork
Lubowidz
Lutocin
Siemiątkowo
Żuromin
Bieżuń
Lubowidz
Lutocin
Kuczbork
Siemiątkowo
Żuromin

W 2020 roku na terenie Powiatu Żuromińskiego rozpoczęto budowę 45 budynków
inwentarskich (w 2019 roku 112 budynków):
Lp

Typ obiektu
inwentarskiego

1

Kurnik

2

Chlewnia

Ilość
1
8
5
4
2
12
5
8

Gmina
Bieżuń
Kuczbork
Lubowidz
Siemiątkowo
Lutocin
Żuromin
Bieżuń
Kuczbork
Lutocin
Lubowidz
Siemiątkowo
Żuromin
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XIX. Sprawy administracyjne w 2020 r.
Wydano 150 dowodów osobistych. Przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego
wynosił w 2020 r. 14 dni.
Wydano 48 decyzji o warunkach zabudowy. Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o
warunkach zabudowy wyniósł 60 dni.
Wydano 9 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Przeciętny czas oczekiwania na wydanie decyzji środowiskowej wyniósł 365 dni.
W 2020 roku zatrudnienie w Urzędzie Gminy w Lutocin wynosiło 20 osób. W ramach robót
publicznych zatrudniono 3 osoby. Na staż przyjęto 3 osoby. Zobowiązanie po pracach
interwencyjnych i stażach wynosiło od 4 do 7 miesięcy.
W 2020 roku Wojewoda nie stwierdził nieważności zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy
Lutocin i nie stwierdził nieważności uchwał podjętych przez Radę Gminy Lutocin.
Wobec organów Gminy Lutocin w 2020 r. nie zapadły wyroki sądów administracyjnych
stwierdzające bezczynność organów lub uwzględniających skargi na akty wydawane przez
organy gminy.
W 2020 roku Gmina Lutocin była stroną w jednym cywilnym postępowaniu sądowym.
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