Załącznik do Zarządzenia Nr 26/20
Wójta Gminy Paprotnia
Z dnia 30 czerwca 2020 r.

Paprotnia, dnia 30 czerwca 2020 r.

RAPORT O STANIE GMINY PAPROTNIA

ZA 2019 ROK

Raport o stanie Gminy Paprotnia opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713).
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Paprotnia w roku 2019,
w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Gminy Paprotnia
i budżetu gminy. Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację
gospodarczą i społeczną Gminy Paprotnia. Zgromadzone w nim zostały szczegółowe dane
o aspektach funkcjonowania gminy w roku 2019. Raport stanowi kompendium wiedzy
o działalności gminy za rok ubiegły i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny.
Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy
Paprotnia, gminnych jednostek organizacyjnych oraz szereg dokumentów, będących
w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych, jak
również dane udostępnione przez Urząd Statystyczny. Informacje zawarte w raporcie posłużą
mieszkańcom gminy do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego,
a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.
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I. WSTĘP

Szanowni Państwo,
Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Paprotnia za 2019 rok”, który to dokument
odzwierciedla obecną wewnętrzną i zewnętrzną sytuację Gminy Paprotnia.
Składam podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstanie powyższego raportu.
Ogromne podziękowania kieruję do wszystkich, którzy przyczynili się do zaplanowania
budżetu, realizacji i wykonania planów. Rok 2019 był rokiem w którym w naszej gminie
wiele się działo, realizowaliśmy inwestycje, odbywały się wydarzenia kulturalne. Był to rok
dynamicznych prac.
Zachęcam wszystkich, w szczególności mieszkańców Gminy Paprotnia do wnikliwej lektury
i do zgłaszania spostrzeżeń i wniosków.
Przed naszą gminą – Gminą Paprotnia, jak co roku, stoi szereg wyzwań. Są to wyzwania
administracyjne, jak i inwestycyjne.

Leszek Trębicki
Wójt Gminy Paprotnia
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II. INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE

Gmina Paprotnia jest jedną z 226 gmin wiejskich województwa mazowieckiego.
Zajmuje powierzchnię 84 km2. Główną miejscowością gminy jest Paprotnia, położona
centralnie w stosunku do pozostałych wsi i stanowiąca główny ośrodek administracyjny
i usługowy. Obszar Gminy podzielony jest na 22 sołectwa tj. Czarnoty, Grabowiec, Hołubla,
Kaliski, Kobylany - Kozy, Koryciany, Krynki, Łęczycki, Łozy, Nasiłów, Paprotnia, Pliszki,
Pluty, Podawce, Rzeszotków, Skwierczyn Lacki, Stare Trębice, Stasin, Strusy, Trębice Dolne,
Trębice Górne, Uziębły, w których zamieszkuje 2602 mieszkańców.

Rys. 1 Mapa Gminy Paprotnia – podział na sołectwa.

Pod względem fizycznogeograficznym gmina Paprotnia usytuowana jest w środkowej
części mezoregionu Wysoczyzna Siedlecka, który należy do makroregionu Nizina
Południowo Podlaska. Cały obszar gminy położony jest w obrębie wysoczyzny
polodowcowej o powierzchni płaskiej lub lekko falistej o spadkach terenu nie
przekraczających 5%. Powierzchnię wysoczyzny morenowej urozmaicają wzgórza moreny
czołowej, pagóry kemowe, wydmy, pola piasków przewianych i rozległe obniżenia terenu.
Pod względem administracyjnym gmina Paprotnia położona jest we wschodniej
części województwa mazowieckiego, w północnej części powiatu siedleckiego.
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Gmina Paprotnia graniczy:
 od zachodu z gminami: Suchożebry i Bielany,
 od północy z gminą Repki,
 od wschodu z gminami: Korczew i Przesmyki,
 od południa z gminą Mordy.
Podstawową rolę w powiązaniach zewnętrznych gminy pełnią drogi powiatowe
Siedlce – Paprotnia – Korczew oraz Sokołów Podlaski – Paprotnia. Przez obszar Gminy
przebiega 48 km dróg powiatowych i 51 km dróg gminnych. Gmina w całości jest
zwodociągowana, a sieć wodociągowa liczy 52,6 km linii wodociągowej. Woda nie wymaga
uzdatniania, spełnia wszelkie wymogi unijne. W trosce o czyste środowisko na terenie gminy
funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, a budowa kanalizacji jest w trakcie realizacji. Odległość
od miasta powiatowego – Siedlce wynosi ok. 20 km. Odległość gminy Paprotnia od stolicy
kraju i stolicy województwa mazowieckiego jakim jest Warszawa szacuje się na ok.120 km.
Rolnictwo w gminie pełni ważną rolę wśród źródeł utrzymania ludności.
Wyróżniającym się typem krajobrazu w gminie Paprotnia jest krajobraz rolniczy. Znaczną
część zajmują grunty orne i lasy, pozostałe w mniejszym stopniu stanowią nieużytki, tereny
zabudowane, drogi, rowy oraz tereny zieleni. Wszystkie te wartości sprawiają, że krajobraz
rolniczy na terenie gminy jest bardzo zróżnicowany. Mimo, iż na terenie gminy występuje
niska bioróżnorodność oraz prosta struktura krajobrazu, teren jest obszarem występowania
wielu gatunków roślin i zwierząt. Uzupełniającą sferą gospodarczej działalności pozarolniczej
jest agroturystyka. Gmina posiada atuty przyrodniczo – krajobrazowe, mogące przyciągać
amatorów turystyki i rekreacji jednodniowej, weekendowej jak i pobytowej.
Gmina Paprotnia na tle innych gmin wyróżnia się licznymi szlakami turystycznymi,
terenami zieleni z przeznaczeniem dla wypoczynku, oraz bliskiej odległości
od Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Obszar parku charakteryzuje się dużym
zróżnicowaniem krajobrazu. Największym jego walorem jest zachowana dolina Bugu,
z meandrującą rzeką, licznymi starorzeczami i wyspami w nurcie oraz piaszczystymi łachami
i skarpami. Do najbardziej malowniczych tras rowerowych przebiegających przez gminę
Paprotnia zaliczamy m.in. Trasę Korczewską o dystansie 126 km, która swym zasięgiem
obejmuje 17 miejscowości, Trasa Bużańska, której dystans wynosi 96 km i obejmuje
4 miejscowości gminy Korczew, 2 miejscowości gminy Paprotnia oraz 2 miejscowości
gminy Siedlce, a także oznakowana przez PTTK rowerowa Trasa Paprocka o dystansie 51 km
i trasa Drohiczyńska. Interesującym szlakiem jest również tzw. Droga Jakubowa, której
pielgrzymkowym celem jest Santiago de Compostela ( Hiszpania). Trasa prowadzi
od kościoła św. Jakuba w Przesmykach przez teren naszej gminy do miejscowości Jarnice
i liczy około 100 km długości. Gmina jest również członkiem Stowarzyszenia ,,Lokalna
Grupa Działania – Tygiel Dolina Bugu” oraz ,, Podlaskie Stowarzyszenie Gmin”.
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III. WŁADZE GMINY

1. RADA GMINY
Rada Gminy jest organem uchwałodawczym i kontrolnym w gminie. Do właściwości
Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Rada Gminy
wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, kadencja trwa 5 lat
licząc od dnia wyboru. Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Radni w tajnym głosowaniu wybierają
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych
przez Przewodniczącego, nie rzadziej niż raz na kwartał.

SKŁAD RADY GMINY VIII KADENCJI
Mariusz Grzesiuła- Hołubla – Przewodniczący Rady
Józef Nasiłowski- Podawce
Piotr Ostojski- Hołubla
Artur Karabin- Hołubla
Stanisław Stański- Krynki
Irena Wakulińska- Kaliski, Paprotnia
Robert Czarnocki- Czarnoty , Kobylany Kozy – Wiceprzewodniczący Rady
Małgorzata Trębicka- Stare Trębice, Trębice Dolne, Trębice Górne
Stanisław Głuchowski- Koryciany, Pliszki
Wacław Kalicki- Grabowiec, Nasiłów, Skwierczyn Lacki
Krzysztof Jastrzębski- Łozy, Pluty
Magdalena Odoszewska- Stasin
Mariusz Seremento- Rzeszotków
Łukasz Protasiuk- Strusy, Uziębły
Sławomir Mężyński- Łęczycki
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Komisje Stałe w kadencji 2018-2023
Komisja Budżetu Rolnictwa Ładu i Porządku Publicznego:
Wacław Kalicki- Przewodniczący Komisji
Robert Czarnocki- Wiceprzewodniczący Komisji
Stanisław Głuchowski- Członek Komisji
Sławomir Mężyński- Członek Komisji
Krzysztof Jastrzębski- Członek Komisji
Komisja Rewizyjna:
Małgorzata Trębicka- Przewodniczący Komisji
Irena Wakulińska- Wiceprzewodniczący Komisji
Mariusz Seremento- Członek Komisji
Stanisław Stański- Członek Komisji
Łukasz Protasiuk- Członek Komisji
Komisja Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych:
Artur Karabin- Przewodniczący Komisji
Magdalena Odoszewska- Wieprzewodniczący Komisji
Józef Nasiłowski- Członek Komisji
Piotr Ostojski- Członek Komisji
Komisja Skarg i Wniosków i Petycji:
Małgorzata Trębicka- Przewodniczący Komisji
Artur Karabin
Wacław Kalicki
Stanisław Głuchowski
Sławomir Mężyński
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2. WÓJT
Organem wykonawczym gminy jest Wójt, który wykonuje uchwały Rady Gminy
i zadania gminy określone przepisami prawa.
Wójt jest funkcjonariuszem publicznym, wybieranym w wyborach powszechnych, którego
kadencja rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy i upływa z dniem objęcia
obowiązków przez nowo wybranego Wójta.
Do zadań Wójta należy w szczególności:
 przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
 określanie sposobu wykonywania uchwał,
 gospodarowanie mieniem komunalnym,
 wykonywanie budżetu,
 zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wójt kieruje
bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wójt wykonuje zadania przy
pomocy Urzędu Gminy.
Wójt Gminy Paprotnia wydał łącznie w ciągu 2019 roku 65 zarządzeń: 46 zarządzeń jako
organ gminy i 19 zarządzeń jako kierownik urzędu.

IV. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2022

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2022
przyjęta została uchwałą Nr XVIII/84/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 30 maja 2016 roku.
Strategia ta ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców,
w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób bezrobotnych.
Zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi
instytucjami działającymi w obszarze polityki społecznej, jak: edukacja, ochrona zdrowia,
bezpieczeństwo publiczne, pomoc osobom niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu
społecznemu, pomoc osobom bezrobotnym.
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Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019 przyjęty został uchwałą
Nr XXIX/145/17 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2017 roku.
Podstawowym zadaniem ww. programu jest stałe wspieranie rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w procesie przywracania ich
zdolności do prawidłowego funkcjonowania oraz diagnozowanie przyczyn i analiza
środowisk rodzinnych. Zadanie to zgodnie z kompetencjami ustawowymi i założeniami
realizowane było przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paprotni. W 2019 roku praca
socjalną objęto 42 rodziny z 110 osobami w tych rodzinach. Rodziny te zostały
zdiagnozowane w oparciu o wywiad rodzinny i informacje środowiskowe.
Bardzo ważnym elementem oddziaływania na rodzinę były także działania
podejmowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny, którego celem jest ochrona osób
doznających przemocy w rodzinie. W 2019 roku w gminie prowadzonych było 11 procedur,
tzw. Niebieskiej Karty. W skład zespołu wchodzą: przedstawiciele pomocy społecznej,
oświaty, funkcjonariusz policji, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2017 – 2020
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2017 – 2020 przyjęty został uchwałą Nr XXIX/144/17 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 31 marca 2017 roku.
Głównym celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie,
a także zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie
skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc.
Wiodącym realizatorem tego programu jest Gminny Zespół Interdyscyplinarny, który działa
we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Działania podejmowane
w ramach ww. programu opierają się na budowaniu lokalnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie przyczyniającego się do zmniejszenia skali zjawiska w gminie
Paprotnia, a także na ochronie ofiar przemocy w rodzinie i prowadzeniu poradnictwa
i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzone są także
działania interwencyjne i korekcyjne wobec sprawców przemocy.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2019 przyjęty został uchwałą Nr V/29/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia
25 lutego 2019 roku.

8

Głównym celem programu jest zapobieganie powstawaniu nowych zjawisk
alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów już istniejących negatywnych zjawisk
związanych ze spożywaniem alkoholu. Działania te miały na celu udzielanie rodzinom,
w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Prowadzona była też profilaktyczna
działalność informacyjna i edukacyjna, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Program
realizowany był przy współpracy z jednostkami gminnymi i podmiotami, które organizacyjnie
i merytorycznie przygotowane były do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień.

Wykaz zrealizowanych uchwał Rady Gminy
W 2019 roku Rada Gminy Paprotnia VIII kadencji obradowała na 14 posiedzeniach.
Na sesjach Rada Gminy podjęła 73 uchwały, które dotyczyły: 34 – spraw finansowobudżetowych, 37 – spraw problemowych, 2 – spraw organizacyjnych, w tym 1 będąca
w kompetencji Przewodniczącego Rady Gminy i 1 w kompetencji Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej. Stosownie do przepisu art. 90 ustawy o samorządzie gminnym uchwały przesłano
Wojewodzie Mazowieckiemu, a uchwały finansowo-budżetowe przekazano Regionalnej Izbie
Obrachunkowej Zespołowi w Siedlcach. Ponadto 38 uchwał przekazano do publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wszystkie uchwały opublikowane
są w Biuletynie Informacji Publicznej.

L.P.

Nazwa

Status aktu

1.

Uchwała Nr IV/17/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 28 stycznia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2019

Wykonany

2.

Uchwała Nr IV/18/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 28 stycznia 2019 roku
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady
Gminy na rok 2019

Wykonany

Uchwała Nr IV/19/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 28 stycznia 2019 roku
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Rady Gminy na rok 2019

Wykonany

3.

Uchwała Nr V/20/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 roku
w sprawie określenia metody opłaty
za gospodarowanie odpadami

Wykonany

4.

9

komunalnymi
za opłaty

oraz

ustalenia

stawki

5.

Uchwała nr V/21/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XX/100/16
z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie
szczegółowego
sposobu
i
zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości
zamieszkałych
zlokalizowanych na terenie Gminy
Paprotnia i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela
nieruchomości
opłatę
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi i sposobu świadczenia usług
przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.

Wykonany

6.

Uchwała nr V/22/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XX/101/16
Rady Gminy Paprotnia z dnia 11 lipca
2016
r.
w
sprawie
uchwalenia
,,Regulaminu
utrzymania
czystości
i porządku na terenie Gminy Paprotnia".

Wykonany

Uchwała nr V/23/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy
w 2019 roku.

Wykonany

7.

8.

Uchwała nr V/24/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Paprotnia na lata
2019-2025.

Wykonany

Wykonany
9.

Uchwała nr V/25/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet
dla radnych Rady Gminy Paprotnia.

10.

Uchwała nr V/26/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r.
w
sprawie
zasad
i
wysokości
przyznawania diet dla Sołtysów.
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Wykonany

11.

Uchwała nr V/27/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie zarządzenia poboru od osób
fizycznych podatków: rolnego, leśnego
i od nieruchomości w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Wykonany

12.

Uchwała nr V/28/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Wykonany

Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r.
w
sprawie
uchwalenia
Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie
Gminy Paprotnia na 2019 roku.

Wykonany

14.

Uchwała Nr VI/30/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy
w 2019 roku.

Wykonany

15.

Uchwała Nr VI/31/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Paprotnia na lata 20192028.

Wykonany

16.

Uchwała Nr VI/32/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 28 marca 2019 r. w
sprawie
zaciągnięcia
pożyczki
długoterminowej
w
Wojewódzkim
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wykonany

17.

Uchwała Nr VI/33/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 28 marca 2019 roku
w
sprawie
określenia
planu
dofinansowania
form
doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie nauczycieli.

Wykonany

13.
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18.

Uchwała Nr VI/34/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania
bezdomności
zwierząt
na terenie Gminy Paprotnia w 2019 roku.

Wykonany

19.

Uchwała Nr VII/35/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy
w 2019 roku.

Wykonany

20.

Uchwała Nr VII/36/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych
szkół
podstawowych
prowadzonych przez Gminę Paprotnia oraz
określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych, od dnia 1 września
2019 r.

Wykonany

21.

Uchwała Nr VIII/37/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Paprotni do prowadzenia postępowań
i wydawania decyzji administracyjnych
w sprawach o świadczenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym.

Wykonany

22.

Uchwała Nr VIII/38/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 14 czerwca 2019 r.
w
sprawie
przyjęcia
"Regulaminu
udzielania
pomocy
materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych
na
terenie
Gminy
Paprotnia".

Wykonany

23.

Uchwała Nr VIII/39/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 14 czerwca 2019 roku
w sprawie upoważnienie Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Paprotni do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji rządowej
dotyczących
przyznawania
zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Wykonany

12

Uchwała Nr VIII/40/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 14 czerwca 2019 roku w
sprawie określenia wzoru wniosku
o przyznanie zryczałtowanego dodatku
energetycznego.
Uchwała Nr VIII/41/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy
w 2019 roku.
Uchwała Nr VIII/42/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Paprotnia na lata
2019-2028.
Uchwała Nr VIII/43/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/43/03
Rady Gminy Paprotnia z dnia 22 sierpnia
2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Paprotnia.
Uchwała Nr IX/44/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Paprotnia wotum zaufania.
Uchwała Nr IX/45/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Gminy wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2018 rok.
Uchwała Nr IX/46/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Paprotnia absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2018 rok.
Uchwała Nr IX/47/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy
w 2019 roku.

Wykonany

32.

Uchwała Nr IX/48/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 28 czerwca 2019 r.
w
sprawie
powołania
Zespołu
opiniującego zgłoszonych kandydatów na
ławników.

Wykonany

33.

Uchwała Nr X/49/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy
w 2019 roku.

Wykonany

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
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Wykonany

Wykonany

Wykonany

Wykonany

Wykonany

Wykonany

Wykonany

34.

Uchwała Nr X/50/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Paprotnia na lata 2019
– 2028

Wykonany

35.

Uchwała X/51/19 Rady Gminy Paprotnia
z
dnia
9
lipca
2019
r.
w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie przez Gminę Paprotnia
do projektu pn. "e-Usługi w Mieście
i Gminie Łosice oraz w Gminach
Korczew, Paprotnia i Stara Kornica".
Uchwała Nr XI/52/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowych z budżetu Gminy
Paprotnia na rzecz spółek wodnych, trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji
i sposobu ich rozliczania.
Uchwała Nr XI/53/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy
w 2019 roku.

Wykonany

Uchwała Nr XI/54/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Paprotnia na lata 2019 2028.
Uchwała Nr XI/55/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w
sprawie
zaciągnięcia
pożyczki
długoterminowej
w
Wojewódzkim
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wykonany

40.

Uchwała Nr XII/56/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia od Powiatu
Siedleckiego zimowego utrzymania dróg
powiatowych na terenie Gminy Paprotnia.

Wykonany

41.

Uchwała Nr XII/57/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 30 września 2019 r. w
sprawie
zmian
w
regulaminie
wynagrodzeń nauczycieli.

Wykonany

36.

37.

38.

39.
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Wykonany

Wykonany

Wykonany

Uchwała Nr XII/58/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 30 września 2019 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Siedleckiego.
Uchwała Nr XII/59/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 30 września 2019 r. w
sprawie zmian w budżecie gminy
w 2019 roku.
Uchwała Nr XII/60/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 30 września 2019 r. w
sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Paprotnia.

Wykonany

45

Uchwała Nr XII/61/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 30 września 2019 r. w
sprawie
zaciągnięcia
kredytu
długoterminowego.

Wykonany

46.

Uchwała Nr XII/62/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 30 września 2019 r. w
sprawie zmian w "Strategii Rozwoju
Gminy Paprotnia na lata 2014 - 2030".

Wykonany

47.

Uchwała Nr XII/63/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 30 września 2019 r. w
sprawie zasięgnięcia od Komendanta
Wojewódzkiego
Policji
informacji
o kandydatach na ławników.
Uchwała Nr XIII/64/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 29 października 2019 r. w
sprawie
zmiany
uchwały
nr XX/101/16 Rady Gminy Paprotnia
z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie
uchwalenia "Regulaminu Utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy
Paprotnia".
Uchwała Nr XIII/65/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 29 października 2019 r. w
sprawie zmian w budżecie gminy
w 2019 roku.
Uchwała Nr XIII/66/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej
Gminy
Paprotnia
na lata 2019 - 2035.
Uchwała Nr XIII/68/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla Wójta Gminy Paprotnia.

Wykonany

42.

43.

44.

48.

49.

50.

51.
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Wykonany

Wykonany

Wykonany

Wykonany

Wykonany

Wykonany

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Uchwała Nr XIII/69/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie wyboru ławnika do Sądu
Rejonowego w Siedlcach.
Uchwała Nr XIII/70/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie wyborów ławników do Sądu
Okręgowego w Siedlcach.

Wykonany

Uchwała Nr XIV/71/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 19 listopada 2019 r.
w
sprawie
zaciągnięcia
kredytu
długoterminowego.
Uchwała Nr XIV/72/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w
Wojewódzkim
Funduszu
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
Uchwała Nr XIV/73/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy
w 2019 roku.
Uchwała Nr XIV/74/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Paprotnia na lata 2019 2035.

Wykonany

Uchwała Nr XIV/75/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie zaliczenia dróg na terenie
Gminy Paprotnia do kategorii dróg
gminnych.
Uchwałą Nr XV/76/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 6 grudnia 2019 r. w
sprawie zmian w budżecie gminy w 2019
roku.
Uchwała Nr XV/77/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny żyta,
stanowiącej podstawę wymiaru podatku
rolnego na 2020 rok.
Uchwała Nr XV/78/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na rok 2020
oraz zwolnień w tym podatku.
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Wykonany

Wykonany

Wykonany

Wykonany

Wykonany

Wykonany

Wykonany

Wykonany

Uchwała Nr XV/79/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny
sprzedaży drewna, przyjmowanej jako
podstawa wymiaru podatku leśnego
na 2020 rok.
Uchwała Nr XV/80/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych
na rok 2020.
Uchwała Nr XV/81/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy na rok 2020 Gminy Paprotnia
z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Uchwała Nr XVI/83/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy
w 2019 roku.

Wykonany

66.

Uchwała Nr XVI/84/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług
w
zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości

Wykonany

67.

Uchwała Nr XVI/85/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Paprotnia.

Wykonany

Uchwała Nr XVII/86/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy
w 2019 roku.

Wykonany

Uchwała Nr XVII/87/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Paprotnia na lata 20192035

Wykonany

62.

63.

64.

65.

68.

69.
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Wykonany

Wykonany

Wykonany

70.

Uchwała Nr XVII/88/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Paprotnia na
lata 2020-2035

Wykonany

71.

Uchwała Budżetowa Nr XVII/89/19 Rady
Gminy Paprotnia z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Paprotnia na rok 2020.

Wykonany

72.

Uchwała Nr XVII/90/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
których zarządcą jest Wójt Gminy
Paprotnia na terenie Gminy Paprotnia.

Wykonany

73.

Uchwała Nr XVII/91/19 Rady Gminy
Paprotnia z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w regulaminie
wynagradzania nauczycieli.

Wykonany

V. SYTUACJA
SOŁECKIEGO

FINANSOWA

GMINY

ORAZ

REALIZACJA

FUNDUSZU

Budżet gminy Paprotnia na 2019 rok zakładał dochody w kwocie 13.246.704,71 zł.
oraz wydatki w kwocie 13.782.110,71 zł., przy czym planowano deficyt budżetowy w kwocie
535.405,00 zł.
Realizacja budżetu po stronie dochodów stanowi kwotę 13.347.523,96 zł., natomiast
po stronie wydatków 13.530.940,04 zł., co spowodowało powstanie deficytu budżetowego
w kwocie 183.416,08 zł.
Wykonanie dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 5.129,72 zł., natomiast
wykonanie wydatków na 1 mieszkańca stanowi kwotę 5.200,21 zł.
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1. W gminie Paprotnia zrealizowano następujące projekty z udziałem środków
zewnętrznych:

Nazwa realizowanego
zadania

Remont drogi gminnej
Nr 360606W Hołubla Krynki - gr. gm. Mordy Olędy na odcinku od km
0+000 do km 0+875
o długości 0,875 km.

Remont drogi gminnej
Nr 360614W
w miejscowości Strusy

Przebudowa drogi
gminnej nr 360609W
na odcinku Grabowiec –
DP 3617W

Termomodernizacja
świetlicy wiejskiej w
miejscowości Trębice
Dolne

Budowa ogrodzenia przy
Domu Ludowym
w Rzeszotkowie

Budowa ogrodzenia
i ułożenie kostki przy
świetlicy w
miejscowości Koryciany

Koszt całkowity
poniesiony w 2019r.

Kwota uzyskanej
dotacji

Kwota wkładu
własnego

492.010,95 zł

379.061,00 zł

112.949,95 zł

690.218,77 zł

478.417,00 zł

211.801,77 zł

160.658,00 zł

65.000,00 zł

95.658,00 zł

50.596,00 zł

10.000,00 zł

40.596,00 zł

54.735,00 zł

10.000,00 zł

44.735,00 zł

90.214,00 zł

10.000,00 zł

80.214,00 zł
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Ułożenie kostki
brukowej przy
świetlicach wiejskich
w miejscowościach,
Łęczycki i Nasiłów

Budowa terenu sportowo
- rekreacyjnego przy
Szkole Podstawowej w
Paprotni

Modernizacja istniejącej
pracowni informatycznej
w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w
Hołubli

Budowa obiektów małej
architektury - siłowni
plenerowej w ramach
Otwartej Strefy
Aktywności
w miejscowości
Paprotnia

Festyn rodzinny
pn. „Powitanie lata
z Gminą Paprotnia”

Dożynki gminne
pn. „Smaki jesieni”

102.291,00zł

20.000,00 zł

92.291,00 zł

59.834,00 zł

41.653,00 zł

18. 181,00 zł

92.881,00 zł

40.950,00 zł

51.931,00 zł

51.439,00 zł

23.834,00 zł

46.621,00 zł

14.550,00 zł
(darowizny)

32.071,00 zł

38 900,00 zł +
5.900,00 zł
(darowizny)

10.127,00 zł

54.927,00 zł
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27.604,00 zł

2. Realizacja Funduszu Sołeckiego za 2019 rok.
W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki
na łączną kwotę 316.775,74 zł., z tego zrealizowano następujące inwestycje:

Nazwa
sołectwa

Nazwa zadania,
przedsięwzięcia

Plan 2019r.

Wykonanie 2019r.

Termomodernizacja świetlicy
Budowa chodnika i oświetlenia
ulicznego,
Remont dróg gminnych

16 146,61

16 146,61

30 321,62
5 843,00

30 321,62
5 842,50

Przebudowa drogi gminnej
Modernizacja oświetlenia
ulicznego

14 399,75

14 399,75

12 652,90

12 652,90

12 936,17

11 099,20

Koryciany

Remont dróg gminnych
Utwardzenie placu przy
świetlicy

13 833,20

13 833,20

Krynki

Remont drogi gminnej

14 635,81

14 635,81

Łęczycki

Ułożenie kostki przy świetlicy

17 940,67

17 940,67

Łozy

Remont świetlicy wiejskiej
Utwardzenie placu przy
świetlicy
Zakup wyposażenia do
świetlicy wiejskiej
Zagospodarowanie placu przy
Urzędzie Gminy poprzez
wykonanie siłowni zewnętrznej

13 549,93

9 933,23

13 361,08

13 361,08

10 138,06

9 095,83

7 000,00

7 000,00

11 378,16

11 378,16

Pluty

Remont dróg gminnych
Zakup wyposażenia do
świetlicy

14 494,18

14 365,15

Podawce

Remont świetlicy

14 966,30

14 960,24

Rzeszotków

Ogrodzenie placu przy Domu
Ludowym
Zakup wyposażenia do
świetlicy
zakup lamp oświetlenia
ulicznego

17 562,98

17 562,98

10 722,41

9 120,07

1 600,00

1 600,00

12 511,26

12 507,65

15 013,51

14 051,99

Czarnoty
Hołubla
Grabowiec
Kaliski
Kobylany - Kozy

Nasiłów
Paprotnia

Paprotnia
Pliszki

Skwierczyn Lacki

Stare Trębice
Stasin

Remont i wyposażenie świetlicy
Modernizacja i remont łazienek
w świetlicy
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Strusy

Remont drogi gminnej

14 871,87

14 871,87

Trębice Dolne

Termomodernizacja świetlicy

11 425,38

11 425,38

Trębice Górne

Remont drogi gminnej

12 511,26

12 213,24

Uziębły

Budowa sieci kanalizacyjnej

13 219,44

6 456,61

333 035,55

316 775,74

3. Promocja gminy
Na promocję gminy Paprotnia w 2019 r. wydano łącznie 114.104 zł.
Głównym wydatkiem była organizacja 2 imprez plenerowych tj.: festynu rodzinnego
pn. „Powitanie Lata z Gminą Paprotnia” oraz dożynek gminnych pn. „Smaki Jesieni”.
Imprezy zostały zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hołubli. Wydatek
na te uroczystości sfinansowano dotacją z Narodowego Centrum Kultury w kwocie
38.900 zł., darowiznami w kwocie 20.450 zł. oraz środkami własnymi gminy w kwocie
42.199 zł. Pozostałą kwotę tj, 12.555 zł. przeznaczono na: składki członkowskie
w stowarzyszeniach, zakup nagród konkursowych, emisję życzeń świątecznych, wydanie
książki promującej OSP oraz organizację obchodów jubileuszy.

VI. MIESZKAŃCY GMINY
W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkańców zwiększyła się
o 2 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 2.602 osoby, w tym 1.230 kobiet
i 1.372 mężczyzn.
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych liczba mieszkańców
przedstawiałam się następująco:




liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej) wynosiła 199 osób,
a liczba mężczyzn – 239 osoby,
liczba kobiet w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 726 osób, a liczba
mężczyzn w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 943 osoby,
liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym wynosiła 305, a liczba mężczyzn: 190 osób.
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Migracje mieszkańców przebiegały w kierunku miast i związane były z pracą.
W 2019 r. narodziło się w gminie 34 osoby, w tym 14 dziewczynek i 20 chłopców, a zmarło
30 osób, w tym 13 kobiet i 17 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2019 r.
wyniósł +4 .

VII. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY ORAZ INSTYTUCJE

W gminie Paprotnia funkcjonują następujące jednostki budżetowe:





Urząd Gminy Paprotnia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paprotni
Szkoła Podstawowa w Paprotni
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hołubli

Plany finansowe dotyczące wydatków na
na poziomie 98%.

rok 2019

tych jednostek wykonano

Wykaz Instytucji znajdujących się na ternie Gminy Paprotnia







Związek Komunalny „Paprotnia”
Niepubliczne ZOZ „Centrum”
Pogotowie Ratunkowe „Meditrans”
Punkt Apteczny w Hołubli
Bank Spółdzielczy w Siedlcach, Oddział w Paprotni
Poczta Polska, Centrum Poczty, Urząd Pocztowy w Paprotni

Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie gminy Paprotnia działają trzy Ochotnicze Straże Pożarne: Czarnoty,
Hołubla i Krynki.
Ochotnicze straże pożarne funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 –
Prawo o stowarzyszeniach z późn. zm., ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie
przeciwpożarowej z późn. zm., a ich szczegółowe zadania oraz organizację określa własny
statut.
23

Do głównych celów i zadań OSP należą:












prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi
podmiotami,
udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk
i zdarzeń,
informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych
oraz sposobach ochrony przed nimi,
upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu
oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
działania na rzecz ochrony środowiska,
wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
występy na zawodach sportowo-pożarniczych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnotach powstała w 1968 roku, a w 1997 została
włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG). Jednostka posiada dwa
samochody ratowniczo-gaśnicze GBA 2/16 Volvo FL6 z 2002 r. i GAM 2,5/16+8 Star 244
z 1984 r.
W lutym 2019 r. straż liczyła 20 członków zwyczajnych. Corocznie straż wyjeżdża
do zdarzeń około 10 razy.
Zarząd OSP stanowią: Beniamin Czarnocki – prezes, Grzegorz Rozbicki – naczelnik, Robert
Czarnocki – wiceprezes, Ireneusz Czarnocki – zastępca naczelnika, Wiesław Czarnocki –
skarbnik, Jarosław Kołomyjski – sekretarz, Andrzej Miłkowski – gospodarz.

Ochotnicza Straż Pożarna w Hołubli powstała w 1922 roku, w 1997 została
włączona do KSRG. Sztandar posiada od 1983 r. Wśród założycieli widnieją: ks. Kazimierz
Dymitrowicz, Tomasz Hardejewski, a w zebraniu założycielskim uczestniczyło
29 mieszkańców Hołubli, wśród nich byli, m.in.; Jan Karabin, Maciej Trochimiak, Kazimierz
Oszczepaliński, Józef Iwański, Jan Trochimiak, i Julian Witkowski.
Do 1927 r. kiedy to strażacy wraz z mieszkańcami wsi wybudowali dom ludowy połączony
z remizą strażacką sprzęt gaśniczy przechowywano w stodole gospodarza OSP Juliana
Witkowskiego. W 1972 r. wybudowano Dom Kultury również połączony ze strażnicą.
W latach 1996, 2001-2003 i 2006 dokonano jego remontu oraz rozbudowy pomieszczeń OSP.
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Jeśli chodzi o sprzęt to straż zaczynała od sikawki i dwóch beczkowozów zakupionych przez
ks. Dymitrowicza. Potem kolejny beczkowóz, w 1947 r. otrzymała pierwszą motopompę
M-400, aż 1958 r. na wyposażenie trafił używany samochód „Zis5”. Następnie regularnie
doposażano jednostkę i aktualnie posiada ona dwa samochody, średni „Mercedes Atego”
z 2010 r. i ciężki Jelcz 315 z 1981 r. oraz łódź aluminiową Marine 450U F30 BELT
z silnikiem Yamaha. W lutym 2019 r. straż liczyła 38 członków zwyczajnych. W ramach OSP
istnieje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców, licząca 10 osób. Corocznie straż
wyjeżdża do około 70 zdarzeń.
Zarząd OSP stanowią: Jan Chodowiec – prezes, Tomasz Iwański – wiceprezes, Artur
Karabin – wiceprezes, naczelnik, Mariusz Grzesiuła – zastępca naczelnika, Renata dylewska
– skarbnik, Sylwester Trochimiak – sekretarz, Andrzej Karabin – gospodarz. Członek
zarządu: Marian Czarnocki. Komisja rewizyjna: Przemysław Magiera – przewodniczący,
Andrzej Ajecki – sekretarz, Zbigniew Zbieć – członek.
Ochotnicza Straż Pożarna w Krynkach założona została w 1958 roku, a sztandar
posiada od 1988. Założyciele to: Ludwik Czapski, Antoni Pniewski, Roman Kukawski,
Roman Kryński, Stanisław Czapski, Eugeniusz Skwierczyński, Stanisław Łęczycki, Antoni
Łęczycki, Edward Nasiłowski, Józef Nasiłowski, Marian Nasiłowski, Józef Paczuski,
Stanisław Kamiński, Leopold Kryński, Antoni Czapski, Henryk Czapski, Antoni Kamiński,
Euzebiusz Kuciński, Roman Stański, Henryk Czarnocki, Czesław Malinowski, Ryszard
Łęczycki.
W 1959 roku na potrzeby OSP przebudowano starą kuźnię. Nową remizę wybudowano
w 1987 r. Jest murowana razem z garażem. W kolejnych latach była rozbudowywana. Jeśli
chodzi o wyposażenie to zaczynano od podarowanej od straży w Hołubli sikawki ręcznej
i 200-litrowego beczkowozu. Transport zapewniały konie, wozy konne, sanie, a potem
ciągniki rolnicze. W 1960 zakupiono motopompę z 1931 roku. W 1998 r. do jednostki trafił
lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Ford Transit, następnie średni samochód bojowy
Star 244. Obecnie na stanie jest ciężki samochód z 1984 r. W lutym 2019 r. straż liczyła
39 członków zwyczajnych. Corocznie wyjeżdżają do około 10 zdarzeń.
Zarząd OSP stanowią: Stanisław Stański – prezes, Adam Kryński – wiceprezes, naczelnik.
Rafał Łęczycki – sekretarz, Szczepan Malinowski – skarbnik, Janusz Nasiłowski – gospodarz,
Henryk Paczuski – kronikarz. Komisja rewizyjna to przewodniczący – Leszek Czapski
i członkowie – Daniel Czapski oraz Kamil Stański.
Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej stanowią: Jan Chodowiec – prezes, Tomasz Iwański – wiceprezes, Mariusz Grzesiuła
– komendant gminny, Stanisław Stański – sekretarz, Robert Czarnocki – skarbnik i członek
zarządu – Rafał Łęczycki.
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VIII. OCHRONA ZDROWIA
Na terenie gminy Paprotnia funkcjonował jeden podmiot leczniczy, Przychodnia
Zdrowia w Hołubli – Filia ZOZ „Centrum”, z siedzibą przy ul. Siedleckiej 68.
Na dzień 1 stycznia 2019 r. – 7 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2019 r. – 5 podmiotów.
Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych
zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2019 r. poniesiono wydatki na łączną kwotę 27336,00 zł.

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 1 zgłoszenie
przypadków nadużywania alkoholu. W 2019 r. odebrano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych z powodu nie dokonania I raty opłaty za korzystanie z zezwolenia.

IX. POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna na terenie Gminy Paprotnia jest realizowana przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Paprotni.
Misją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paprotni jest umożliwienie osobom
oraz rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując przy tym własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Świadczenia pomocy społecznej
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie
gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty netto 701 zł miesięcznie, natomiast
osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty netto 528 zł
miesięcznie.
Pomoc świadczona może być w formie pieniężnej i niepieniężnej. W skład świadczeń
pieniężnych wchodzą: zasiłki stałe, okresowe, celowe i specjalne celowe.
Do świadczeń niepieniężnych należą: usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi
opiekuńcze, dożywianie, schronienie, praca socjalna, sprawianie pogrzebu.
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Zasiłki stałe
W minionym roku liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłki stałe wyniosła 11.
Z tej formy pomocy korzystało 9 osób samotnie gospodarujących i 2 osoby w rodzinach.
Osoby ubiegające się o zasiłek stały oprócz spełnionego kryterium dochodowego muszą
posiadać znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Zasiłek taki mogą otrzymać
m.in. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, a nie nabyły prawa do emerytury.

Nazwa świadczenia

Kwota świadczeń
(Budżet państwa)

Kwota świadczeń
(Budżet gminy)

Ilość
świadczeń

Zasiłek stały
Zasiłek stały

64.421,77 zł

0,00 zł

112

Zasiłki okresowe
Z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 8 rodzin, liczba osób w tych
rodzinach 40.
Nazwa świadczenia

Kwota świadczeń
(Budżet państwa)

Kwota świadczeń
(Budżet gminy)

Ilość
świadczeń

Zasiłek okresowy
Zasiłek okresowy

6.625,30 zł

788,58 zł
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Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe
Na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe wydano decyzje dla 15 rodzin. Liczba
osób w tych rodzinach wyniosła 44.
Nazwa świadczenia

Kwota świadczeń
(Budżet państwa)

Kwota świadczeń
(Budżet gminy)

Ilość
świadczeń

Zasiłek celowy i specjalny celowy
Zasiłek celowy

0,00 zł

600,00 zł

3

Zasiłek specjalny celowy

0,00 zł

2.970,00 zł

4
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Dożywianie
W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą
zostało objętych 70 osób, w tym: z obiadów dwudaniowych wydawanych w stołówkach
szkolnych korzystało 42 uczniów. Pozostałe osoby otrzymały zasiłek celowy na zakup
żywności.
Nazwa świadczenia

Kwota świadczeń
(Budżet Państwa)

Kwota świadczeń
(Budżet gminy)

Ilość
świadczeń

Dożywianie
Posiłek
Zasiłek celowy na
dożywianie

12.670,50 zł

5.596,40 zł

5.608

6.329,50 zł

201,30 zł
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Wynagrodzenie za sprawowanie opieki
Postanowieniem Sądu 2 mieszkańców naszej gminy jest całkowicie
ubezwłasnowolnionych. Wyznaczeni są dla nich pełnoprawni opiekunowie. Z tego tytułu
wypłacane było wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd.

Nazwa świadczenia

Kwota świadczeń
(Budżet państwa)

Kwota świadczeń
(Budżet gminy)

Ilość
świadczeń

Wynagrodzenie dla opiekuna
Wynagrodzenie dla
opiekuna

4.067,00 zł

0,00 zł
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Domy pomocy społecznej
Dużą część budżetu Ośrodka pochłaniają opłaty za pobyt w Domach Pomocy
Społecznej dwóch mieszkańców naszej gminy. Oplata za pobyt w DPS Kukawki dla osób
z chorobą Alzheimera wynosiła w ubiegłym roku 3.703,00 zł miesięcznie, zaś w DPS
w Jabłonnej Lackiej – 2.810,00 zł.
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Nazwa świadczenia

Kwota świadczeń
(Budżet państwa)

Kwota świadczeń
Ilość
(Budżet gminy) świadczeń

Dom Pomocy Społecznej
Opłata za pobyt w DPS

0,00 zł

60.702,67 zł
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Bezpłatna opieka zdrowotna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie gminy polegające na ustalaniu
uprawnień osób zgłaszających wnioski do Wójta, do bezpłatnej opieki zdrowotnej,
finansowanej ze środków publicznych. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa art. 54 ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W roku 2019 wpłynęły do GOPS
w Paprotni 4 wnioski, wydano 4 decyzje przyznające prawo do bezpłatnych świadczeń opieki
zdrowotnej na okres 90 dni.

Praca socjalna
W roku 2019 pracą socjalną objęto 42 rodziny z 110 osobami w tych rodzinach (w
tym wyłącznie z pracy socjalnej 19 rodzin z 39 osobami w rodzinie). Praca socjalna
ukierunkowana była w szczególności na przywrócenie utraconej bądź ograniczonej zdolności
samodzielnego funkcjonowania jednostki. Poprzez jej świadczenie wskazano osobom
i rodzinom możliwości kierowania własnym postępowaniem, w sposób dający gwarancję
zdobycia niezależności w zabezpieczeniu godnych warunków życia.
Wśród technik wykorzystywanych najczęściej w pracy socjalnej na pierwszy plan wysunął się
środowiskowy wywiad rodzinny przeprowadzany w miejscu zamieszkania, za pomocą
którego dokonywano analizy sytuacji życiowej klienta i członków jego rodziny oraz diagnozy
przyczyn trudności życiowych, a także zasobów i „uśpionych” możliwości wszystkich
członków rodziny. Na podstawie dokonanych ustaleń pracownicy socjalni we współpracy
z klientem opracowali plan pracy w kierunku dokonania pozytywnych zmian. Jego realizacja,
wzmocniona świadczeniami pieniężnymi, ma na celu doprowadzenie do usamodzielnienia się
rodziny.
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Inne działania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Paprotni
Nasza Gmina uczestniczy w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem programu jest
dostarczanie artykułów spożywczych . Na terenie naszego powiatu dystrybucją żywności
dla gmin zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej w Siedlcach .W asortymencie
żywności w ubiegłym roku znajdowały się: makaron, mleko, groszek z marchewką,
koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, cukier, olej, ryż, gulasz wieprzowy z warzywami,
filet z makreli w oleju, ser żółty, fasola biała, szynka wieprzowa, szynka drobiowa, pasztet
wieprzowy, buraczki wiórki, kasza gryczana, herbatniki, miód oraz jabłka. Z pomocy
w formie darów żywnościowych skorzystało 229 osób z terenu naszej gminy. Wartość
programu w minionym roku wyniosła 56.614,17 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Od 2012 r. GOPS w Paprotni prowadzi postępowania w sprawach dotyczących
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Paprotnia. Z tej formy pomocy skorzystało 28 uczniów w roku szkolnym 2018/2019 i 29
uczniów w roku szkolnym 2019/2020, którzy otrzymali stypendium szkolne. Wydano
w sumie 57 decyzji przyznających stypendium dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych.

Nazwa świadczenia

Kwota świadczeń
(Budżet państwa)

Kwota świadczeń
Ilość
(Budżet gminy) świadczeń

Stypendium szkolne
Stypendium szkolne

19.150,00 zł

2.152,00 zł

57

Świadczenia 500+
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb
życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia
18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
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Nazwa świadczenia

Kwota świadczeń
(Budżet państwa)

Ilość
świadczeń

Świadczenia wychowawcze
Świadczenia wychowawcze

2.371.456,90 zł

4.763

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paprotni w roku 2019 wydał łącznie 220
decyzji dotyczących świadczeń wychowawczych dla 205 rodzin. Świadczenie 500+
wypłacono dla 353 dzieci, w tym na pierwsze dziecko w rodzinie -167.

Świadczenia rodzinne
Świadczeniami rodzinnymi są:






zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny
oraz świadczenie pielęgnacyjne;
zapomoga wypłacana przez gminy,
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
świadczenie „Za życiem”.

zasiłek

opiekuńczy

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem
rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza
kwoty 764,00 zł
Kwota świadczeń
(Budżet państwa)

Nazwa świadczenia

Ilość świadczeń

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
Zasiłek rodzinny

294.028,27 zł

2.582

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

10.345,86 zł

11

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w

15.948,96 zł

40
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okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania
dziecka

10.304,12 zł

56

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego

10.959,46 zł

103

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

13.937,02 zł

140

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania

30.544,99 zł

452

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w
rodzinie wielodzietnej

50.651,78 zł

554

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się
dziecka

23.000,00 zł

23

Świadczenie rodzicielskie

48.071,00 zł

52

Świadczenie „Za życiem”

0,00 zł

0

94.015,00 zł

496

126.428,00 zł

80

44.020,00 zł

71

Świadczenia opiekuńcze
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Składki na ubezpieczenie zdrowotne

17.789,00 zł

93

4.945,00 zł

56

Dane zawarte w tabeli pochodzą z programu Top-Team.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paprotni w roku 2019 wydał łącznie
186 decyzje dotyczące świadczeń rodzinnych dla 130 rodzin.
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych
alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.
Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione
jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Nazwa świadczenia

Kwota świadczeń
(Budżet państwa)

Ilość
świadczeń

Fundusz alimentacyjny
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

47.700,00 zł

128

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paprotni w 2019 roku wydał łącznie 9 decyzji
dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna
W dniu 4 kwietnia 2014 r. została uchwalona ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów (Dz.U. 2014 r. poz. 567). Przedmiotowa ustawa określa warunki nabywania
oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo
do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy
prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu
jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r.,
na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:


za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy,
w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone
w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
(wraz z odsetkami),
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od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia
pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Nazwa świadczenia

Kwota świadczeń
(Budżet państwa)

Ilość
świadczeń

Zasiłek dla opiekuna
Zasiłek dla opiekuna

75.020,00 zł

121

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

0,00 zł

0

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

0,00 zł

0

Świadczenia „Dobry Start”
Od 1 lipca 2018 roku GOPS w Paprotni realizuje nowe zadanie, tzw. 300+, którego
zasady przyznawania i wypłacania określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja
2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
Świadczenie przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł na dziecko uczące się w szkole,
aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku
przed rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają
świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat
w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Program obejmuje dzieci
wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Wsparcie
z programu „Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym i faktycznym (opiekun
faktyczny to osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu o jego
przysposobienie), rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
a także dyrektorom placówek opiekuńczo-terapeutycznych.
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Nazwa świadczenia

Kwota świadczeń
(budżet państwa)

Ilość
świadczeń

Fundusz alimentacyjny
Świadczenie „Dobry start”

96.000,00 zł

320

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paprotni w 2019 roku przyjął 190 wnioski
o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”.
Karta dużej rodziny
Od czerwca 2014 roku obowiązuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Przysługuje
rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta wydawana jest
bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci
– do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby
niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.
Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej
czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje
publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo
do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paprotni w 2019 roku wydał 170 kart
dla 66 rodzin.

X. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
Infrastruktura drogowa na terenie gminy Paprotnia obejmowała na dzień 1 stycznia
2019 r. 50,9 km, wskaźnik nie zmienił się do dnia 31 grudnia 2019 r. Drogi asfaltowe
stanowiły zarówno na początku jak i na końcu 2019 r. 59 % wszystkich dróg.
Drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio, 41 % na dzień 1 stycznia
2019 r. i wartość ta nie zmieniła się do końca 2019 r.
Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne kategorie
dróg publicznych, był następujący:



30,4 km – stan dobry, drogi utwardzone,
20,5 km – stan dobry, drogi nie utwardzone.
35

W gminie Paprotnia kontynuowano w 2019 r. inwestycje dotyczące remontu i modernizacji
świetlic wiejskich oraz remontu i przebudowy dróg gminnych. Wiązały się one
z poniesieniem kosztów w wysokości 2.161.766,00 zł., przy czym finansowano część
wydatków środkami Funduszu Sołeckiego.
Gmina Paprotnia jest zwodociągowana w 100 %, a sieć kanalizacyjna została wykonana
w miejscowościach: Hołubla, Paprotnia, Stasin, Krynki, Grabowiec, Podawce.
Ogółem długość sieci kanalizacyjnej, tłocznej i grawitacyjnej wynosi 22016,50 mb, łączna
ilość przyłączy wynosi 298. Szczegółowe dane dotyczące sieci kanalizacyjnej przedstawiają
się następująco:
Stasin: długość sieci tłocznej– 3528 mb., grawitacyjnej – 1781,50 mb.
Hołubla: długość sieci tłocznej – 992 mb., grawitacyjnej – 3233 mb.
W Hołubli i Stasinie jest 1 tłocznia ścieków oraz 2 przepompownie, przyłączy zaś 148 szt.
Paprotnia: długość sieci tłocznej – 2092 mb.., grawitacyjnej – 2996 mb., ilość przepompowni
– 4 szt., przyłączy – 58 szt.
Grabowiec, Krynki, Podawce: długość sieci tłocznej – 3166 mb., grawitacyjnej – 4228 mb.,
ilość przepompowni 5 szt., przyłączy – 92 szt.

XI. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
Na początku 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy Paprotnia obejmował następujące
mieszkania:
 W Hołubli przy ul. Strażackiej 13 – w budynku znajduje się 4 mieszkania,
o następujących powierzchniach: 57,9 m², 57 m², 55 m² i 47,1 m² (łączna powierzchnia
mieszkań w tym budynku to 217,00 m²), składających się przeciętnie z 4 izb.
 W Paprotni przy ul. Wyszyńskiego 7 – w budynku znajduje się 1 mieszkanie,
o powierzchni 39,82 m², składające się z 3 izb.

W Paprotni przy ul. Jana Pawła II 20 – w budynku znajduje się 1 mieszkanie,
o powierzchni 54 m², składające się z 3 izb.

Łącznie w zasobach gminy zarówno wg. stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. jak i na 31 grudnia
2019 r. znajdowało się 6 mieszkań o przeciętnej powierzchni użytkowej 51,8 m2.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie występowały zaległości w opłatach za powyższe lokale.
W 2019 r. na utrzymanie mienia komunalnego gmina wydała 6.425,60 zł.
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Gospodarowanie odpadami
Od dnia 1 lipca 2013r. gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy
Paprotnia odbywa się, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
W 2019 roku stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób selektywny wynosiła 5,00 zł miesięcznie, zaś stawka opłaty
za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób
nie selektywny wynosiła 20,00 zł miesięcznie, zgonie z uchwałą Rady Gminy Paprotnia
z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
W 2019 roku odbiorem i transportem odpadów od właścicieli nieruchomości
położonych na terenie gminy zajmowała się Firma PUK Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w
Siedlcach. Wszelkie odpady z terenu gminy przekazywane były do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Woli Suchożebrskiej. Dużą popularnością cieszyły
się również zbiórki zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów wielkogabarytowych, które
były organizowane wiosną i jesienią w poszczególnych sołectwach na terenie gminy.

Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Paprotnia w 2019 roku
Zebrana ilość
w tonach
0,38

Rodzaj Odpadu
15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

29,00

15 01 07

Opakowania ze szkła

37,46

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

30,898
69,20
9,08

20 03 09 OH Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach –
odpady higieniczne
20 01 99

4,72

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny.popiół
RAZEM
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10,52

1,42
192,678

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Paprotnia
Rada Gminy Paprotnia Uchwałą Nr. VI/34/2019 z dnia 28 marca 2019 roku przyjęła
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Paprotnia w 2019 roku. Głównymi celami przyjętymi w programie były:
zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, ograniczenie populacji bezdomnych
zwierząt, dokarmianie wolno żyjących kotów, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
gminy oraz edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. Gmina
podejmowała działania mające na celu ustalenie właścicieli zwierząt a w przypadku gdy
ustalenie nie było możliwe podejmowano działania odłowienia zwierząt i umieszczenia ich
w schronisku.
Gmina Paprotnia współpracowała w 2019 roku ze schroniskiem w Radysach .
Umowa pomiędzy gminą Paprotnia a Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach
została zawarta w dniu 01.03.2019 r.
W 2019 roku do schroniska w Radysach, z terenu Gminy Paprotnia, zostało
odłowionych 7 psów, 2 psy zostały adoptowane.
Całkowity koszt utrzymania zwierząt (psów) w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt
w Radysach w 2019 r. wyniósł 8400,00 zł.
Liczba zwierząt przebywających w schronisku na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 5
psów. Gmina realizowała też całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt poprzez zawartą umowę z Przychodnią Weterynaryjną dla
zwierząt.

XII. EDUKACJA
W gminie Paprotnia funkcjonowały w 2019 r. dwie placówki oświatowe
tj.: Szkoła Podstawowa w Paprotni i Zespół Szkolno- Przedszkolny w Hołubli.
Wydatki gminy na oświatę w 2019 r. wynosiły 4.374.896,00 zł, z czego 2.363.382,00 zł
pokryte zostało subwencją oświatową oraz dotacjami przekazanymi z Budżetu Państwa.

Szkoła Podstawowa w Paprotni
W Szkole Podstawowej w Paprotni we wrześniu 2019 r. naukę rozpoczęło, odpowiednio
111 uczniów, 39 uczniów w oddziałach przedszkolnych oraz 29 uczniów w gimnazjum.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2019 r. średnio 13,8 osób. Najbardziej liczną klasą
w szkole była kl. VII - 19 uczniów, w najmniej liczną była kl. II – 6 uczniów.
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W szkole odbywały się zajęcia z języka obcego tj. języka angielskiego, na które uczęszczali
wszyscy uczniowie szkoły, odbywały się też zajęcia z dodatkowego języka obcego –
niemieckiego, na które uczęszczało łącznie 63 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

W 2019 r. w Szkole Podstawowej w Paprotni zatrudniano 22,57 nauczycieli (w przeliczeniu
na pełne etaty), w tym: 1 nauczyciel kontraktowy, 1,12 nauczyciela mianowanego,
20,45 nauczycieli dyplomowanych, nie było nauczycieli stażystów. W ciągu 2019 r. nie było
zmiany w zatrudnieniu (w przeliczeniu na pełne etaty). Na jednego nauczyciela przypadało
średnio 7,93 uczniów.
W 2019 r. szkołę ukończyło 32 osoby, do kolejnej klasy nie otrzymało promocji 2 uczniów
z powodu oceny niedostatecznej z trzech lub więcej przedmiotów.
W 2019 r. Wójt Gminy Paprotnia przyznał 36 stypendiów za osiągnięte wyniki w nauce
i sporcie w kwocie 200 zł. dla każdego zasłużonego ucznia.
60 uczniów, stanowiących 33,51 % wszystkich dzieci uczęszczających do szkoły, dojeżdżało
do szkoły za sprawą organizowanych przez gminę środków transportu publicznego. Z kolei
55,3 % uczniów było dowożonych przez rodziców, lub korzystało z transportu prywatnego.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hołubli
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hołubli we wrześniu 2019 r. naukę rozpoczęło,
odpowiednio 88 uczniów w szkole podstawowej, a w przedszkolu 40 dzieci.
W 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hołubli zatrudniano 13,5 nauczycieli
(w przeliczeniu na pełne etaty), w tym: 1 nauczyciel stażysta, 3 nauczycieli kontraktowych,
2 nauczycieli mianowanych, 11 nauczycieli dyplomowanych. Na jednego nauczyciela
przypadało średnio 6 uczniów.

W 2019 r. nikt nie ukończył szkoły podstawowej ze względu na reformę szkolnictwa –
8 klasowy tok nauczania. W 2019 roku w Szkole Podstawowej w Hołubli 100% uczniów
otrzymało promocję do następnej klasy.

W 2019 r. Wójt Gminy Paprotnia przyznał 20 stypendiów za osiągnięte wyniki w nauce
i sporcie po 200 zł. dla każdego zasłużonego ucznia.
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28 uczniów, stanowiących 32 % wszystkich dzieci uczęszczających do szkoły, dojeżdżało
do szkoły za sprawą organizowanych przez gminę środków transportu publicznego. Z kolei
4 % uczniów było dowożonych przez rodziców, lub korzystało z transportu prywatnego.

Biblioteka

W Gminie Paprotnia w 2019 r. funkcjonowała jedna Gminna
z siedzibą w Hołubli, która jest też Instytucją Kultury.

Biblioteka Publiczna

Księgozbiór biblioteki na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 13151 woluminów, zaś
na koniec roku –13223 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba
woluminów wynosiła 4,96 na dzień 1 stycznia 2019 r. oraz 5,16 na dzień 31 grudnia 2019 r.
W ciągu 2019 roku zarejestrowano 294 czytelniczek i czytelników. Łączna liczba odwiedzin
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Hołubli wynosiła -7326 w ciągu 2019 roku. Liczba
wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz to 7836, zaś liczba udostępnień na miejscu – 3752.
W ciągu roku 2019 wzbogacono zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej o 394 pozycje
książkowe, w tym 388 egzemplarzy zakupiono ze środków organizatora (zakupiono 144
woluminów za kwotę 3007,93 zł., 136 woluminów za kwotę 3000,00 zł. ze środków
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 108 woluminów za kwotę 3000,00
zł. ze środków pozyskanych z Fundacji PGE). W poprzednim roku wzbogacono zbiory
biblioteki o m.in. następujące pozycje: lektury szkolne – Felix, Net i Nika oraz Gang
Niewidzialnych Ludzi, Cukierku Ty Łobuzie, Hobbit, czyli tam i z powrotem, Czarne stopy,
Wybór poezji A. Mickiewicz, Wybór poezji J. Słowacki, Wiersze wybrane Z. Herbert.
Dokupiono dalsze egzemplarze serii: Już czytam!, Czytam sobie – seria z kotylionem,
Królewna Lenka, Pięć królestw, Chcę być kimś. Dla młodzieży zakupiono powieści
o uczuciach, wzajemnych relacjach: Normalni inaczej, Zeszyt do historii, Nomen omen,
Komputerowy ćpun. Dla dorosłych zakupiono powieści O. Tokarczuk, R. Mroza, J.
Steinbeck. Prozę kobiecą: D. Gąsiorowska, K. Michalak, C. Ahern, I. Frączyk, A. Krawczyk.
Powieści historyczne P. Gregory – Cykl Tudorowski. Kryminały: T. Gerritsen, Ch. Link, H.
Coben.
Zubytkowano w ciągu poprzedniego roku 322 książek.
Biblioteka zatrudniała w 2019 roku 1 pracownika pełnoetatowego i 1 pracownika na 1/8
etatu. W ciągu roku struktura zatrudnienia nie zmieniła się.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Hołubli w 2019 roku było 7 komputerów, wszystkie
z dostępem do internetu. Biblioteka jest w trakcie tworzenia katalogu on-line, wprowadzono
38 % zbiorów, a katalog jest dostępny na stronie szukamksiążki.pl
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Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Hołubli:
W 2019 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała
74.002,39 zł. + 44.000,00 zł.( jako wkład własny do projektów).
Pozostałe : dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
kwocie 41.900 (z tego 3.000 na zakup nowości wydawniczych) oraz wpływy od darczyńców
w kwocie 26.450 zł.
W 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Hołubli, jako Instytucja Kultury oraz Jednostka
Organizacyjna prowadzona przez Gminę Paprotnia zorganizowała następujące wydarzenia:









festyn rodzinny pn. „Powitanie lata z Gminą Paprotnia”,
dożynki gminne pn. „Smaki jesieni”,
wspólnie z Zespołem Szkolno– Przedszkolnym w Hołubli zorganizowano „Dzień
głośnego czytania”, zaprezentowano nowo zakupione zbiory i zachęcano do czytania
podczas wizyt przedszkolaków i zerówki w bibliotece oraz podczas lekcji
bibliotecznych,
konkurs recytatorski dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego – etap gminny. Wzięło
w nim udział 12 recytatorów.),
konkurs recytatorski dla dzieci „ Mój ulubiony wiersz” ( liczba uczestników 33),
konkurs na najlepszego czytelnika (77 osób) wydarzenia miały na celu promocję
czytelnictwa.
wakacyjne warsztaty dla dzieci z terenu Gminy Paprotnia. Warsztaty nieodpłatnie
prowadziły nauczycielki z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Hołubli. W zajęciach
wzięło udział 35 dzieci.

Wszystkie te wydarzenia miały na celu promocję czytelnictwa, Gminy Paprotnia oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej w Hołubli..

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Hołubli w 2019 roku zatrudnionych było 2 pracowników,
w ciągu roku struktura zatrudnienia nie zmieniła się.

`
XIII. PRZEDSIĘBIORCY

W 2019 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 14 nowych
przedsiębiorców- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nie odnotowano
natomiast osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność
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gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw były usługi.
Można wyróżnić: usługi budowlane i hydrauliczne.

W 2019 r. wyrejestrowano 3 przedsiębiorców- osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów
były usługi.

XIV. PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Plan zagospodarowania
w dniu 31.12.2003 r. r.

przestrzennego

Gminy Paprotnia

stracił

ważność

W związku z powyższym w 2019 r. Gmina Paprotnia wydała:
1. 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która dotyczyła linii
energetycznych napowietrznych.
2. 32 decyzje o warunkach zabudowy, w tym:
 nie było decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 12 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 5 decyzji dotyczących budowy kurników,
 14 decyzji dotyczących budowy garaży, budynków gospodarczych, inwentarskich
 1 decyzja na budowę elektrowni słonecznej.

XV. PRIORYTETY NA ROK 2020
Cel strategiczny I – Rozwinięta, zmodernizowana i unowocześniona infrastruktura
techniczna.
1. Modernizacja infrastruktury drogowej
2. Budowa sieci kanalizacyjnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej
Cel strategiczny II – Stworzenie szerokiej oferty w zakresie kultury, sportu i rekreacji.
Wykorzystanie lokalnych zasobów, oferta angażująca mieszkańców Gminy Paprotnia.
1. Utrzymanie boiska w Hołubli
2. Odnawianie i renowacja świetlic wiejskich.
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