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Raport o stanie gminy został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym

w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów

publicznych.

Obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. Za coroczne przedstawienie raportu

Radzie Gminy, w terminie do 31 maja, odpowiada wójt, a jego rozpatrzenie następuje podczas sesji związanej

z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi w terminie do 30 czerwca.

W debacie nad niniejszym dokumentem będą mogli zabierać głos radni a także mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby uczestniczyć w debacie, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który

zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, składa do

przewodniczącego pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami. Liczba mieszkańców mogących

zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Etap debaty kończy się

przeprowadzeniem głosowania nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Przedkładany Raport stanowi zwięzłą informację dla Rady Gminy oraz mieszkańców o działaniach

podejmowanych przez cały 2020 rok. 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.



Szanowni Państwo,

Oddaję w Państwa ręce roczny raport o stanie Gminy Gozdowo za rok 2020. Dokument ten
opracowano w związku z wymogiem art. 28aa z dn. 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713).

Raport obejmuje podsumowanie mojej działalności jako Wójta Gminy Gozdowo w roku
2020, w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Gminy. Celem
przedmiotowego raportu jest możliwość uzyskania dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą
i społeczną Gminy Gozdowo.

W Naszej Gminie, chociaż niewielkiej, dzieje się bardzo wiele, a raport scala wiedzę
o działalności za rok ubiegły i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania.
Zachęcam zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Gozdowo do lektury

dokumentu.

Wójt Gminy Gozdowo
Dariusz Kalkowski
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Dariusz Kalkowski 
Wójt Gminy Gozdowo 

Lidia Siemiątkowska 
Skarbnik Gminy Gozdowo 

Honorata Nagórka 
Sekretarz Gminy Gozdowo 
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Przewodniczący: Dariusz Śmigielski 

Zastępca Przewodniczącego: Zofia Miller

Liczba sesji Rady Gminy Gozdowo w 2020 roku : 14
Liczba podjętych w 2020 roku uchwał : 83

Ilość zgłoszonych na piśmie interpelacji i zapytań: 4



SKŁADY OSOBOWE KOMISJI RADY GMINY GOZDOWO

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Gozdowo
Mierzejewski Włodzimierz – Przewodniczący Komisji
Tyburski Heronim – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Szemborski Sławomir 
Kaczorowski Bogdan
Rzeszotarski Robert

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania Rady Gminy Gozdowo
Smoleński Leszek – Przewodniczący Komisji
Mierzejewski Włodzimierz – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Miller Zofia 
Wiśniewski Mariusz
Rzeszotarski Robert

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 
Tyburski Heronim – Przewodniczący Komisji 
Miller Zofia – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Smoleński Leszek 
Górczyńska Anna
Żórawski Sławomir

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 
Publicznego 
Szemborski Sławomir – Przewodniczący Komisji
Tomaszewski Ryszard – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Mańkowska Barbara
Szeliga Sławomir 
Szczypecki Sławomir

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
Barbara Mańkowska – Przewodnicząca Komisji
Leszek Smoleński – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Ryszard Tomaszewski 
Sławomir Szczypecki
Sławomir Żórawski
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Liczba odbytych posiedzeń stałych komisji Rady Gminy w 2020 :  27 (1 wspólne) w tym:
Komisja Rewizyjna - 4 

Komisja Budżetu Finansów i Planowania - 11
Komisja Zdrowia Oświaty Kultury i Spraw Społecznych  - 4

Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego - 4  
Komisja Skarg Wniosków i Petycji - 4



Informacje ogólne o Gminie Gozdowo

POŁOŻENIE GMINY

Województwo: mazowieckie

Powiat: sierpecki

Sąsiednie gminy: 
�od północy  gmina Sierpc, 
�od wschodu  gmina Zawidz i Bielsk,
�od południa  gmina Stara Biała i Brudzeń Duży, 
�od zachodu  gmina Mochowo.
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Położenie na mapie Polski

Położenie na mapie powiatu sierpeckiego Mapa Gminy Gozdowo



PODSTAWOWE PARAMETRY

Typ: gmina wiejska

Siedziba władz Gminy: Gozdowo

Powierzchnia: 126,7 km2 w tym: 
użytki rolne 10635 ha, lasy i zadrzewienia – 1264 ha, grunty 
zabudowane i zurbanizowane 488 ha, inne – 239, wody – 9 ha.

Liczba ludności: 5.918

Gęstość zaludnienia:  46,7 osób/km kw.

� Antoniewo � Kuniewo � Rękawczyn

� Białuty � Kurówko � Reczewo

� Bombalice � Kolczyn � Rogienice

� Bonisław � Kowalewo Podborne � Rogieniczki

� Bronoszewice � Kowalewo � Rycharcice

� Cetlin � Kowalewo Skorupki � Rempin

� Czachorowo � Kozice Smorzewo � Węgrzynowo

� Dzięgielewo � Lelice � Zakrzewko

� Golejewo � Łysakowo � Zbójno

� Gozdowo � Miodusy

� Głuchowo � Ostrowy

SOŁECTWA GMINY GOZDOWO
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ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Liczba obiektów na terenie Gminy Gozdowo 
wpisanych do rejestru zabytków : 7 

Liczba obiektów na terenie Gminy Gozdowo wpisanych do 
Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków : 21

Lp. Miejscowość Obiekt Datowanie Formy ochrony 

1. Bonisław 
Kaplica na cmentarzu 

grzebalnym 
XIX/XX w.

Rejestr: 170/1095 

data: 10.04.1975

2. Dzięgielewo Park poł. XIX w.

Rejestr: 577 

data: 23.09.1987 lub 
29.09.1987

3. Gozdowo Park dworski XIX w.
Rejestr: 242/1514 

data: 22.05.1975

4. Gozdowo
Kościół parafialny p.w. 
Wszystkich Świętych 

pocz. XX w.
Rejestr: 442

data: 13.03.1978

5. Gozdowo Dzwonnica 1901-1902
Rejestr: 442

data: 13.03.1978

6. Kurowo Kościół 1866
Rejestr: 437

data: 13.03.1978

7. Lelice Park poł. XIX w.
Rejestr: 557 

data: 20.08.1987

Lp. Miejscowość Nazwa Datowanie 

1. Czachowo  Dwór  XIX w.

2. Czachowo  Park dworski  XIX w.

3. Bonisław Kaplica cmentarna XIX/XX

4. Bonisław Plebania murowana  Lata 30-te XX w.

5. Bonisław Kościół parafialny p.w. św. Stanisława bpa 1974-1978

6. Bonisław Szkoła murowana Lata 20-te XX w. 

7. Bonisław Cmentarz rzymsko – katolicki Poł. XIX w.

8. Dzięgielewo Park dworski Poł. XIX w.

9. Gozdowo 
Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych wraz z 
otaczającym terenem w obrębie muru cmentarnego

1901 – 02 

10. Gozdowo Dzwonnica 1901 – 02 

11. Gozdowo Plebania murowana Pocz. XX w.

12. Gozdowo Park I poł. XIX w. 

13. Gozdowo Cmentarz rzymsko – katolicki Poł. XIX w.

14. Kolczyn Park dworski XIX w. 

15. Kurowo Cmentarz rzymsko – katolicki XIX w. 

16. 
Kowalewo –

Skorupki 
Dom nr 8 Poł. XIX w.

17. Kurowo Kościół parafialny p.w. ś.ś. Piotra i Pawła 1866 r.

18. Kurowo Cmentarz przykościelny Poł. XIX w. 

19. Kurowo Dzwonnica Lata 20-te XX w. 

20. Lisice Folwark Cmentarz epidemiczny XIX w. 

21. Lelice Park dworski 2 poł. XIX w.
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Tab. 1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków  

Tab. 2. Obiekty wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków 



TABLICE PAMIĄTKOWE
� Pomnik pamięci narodowej we wsi Lelice
Pomnik usytuowany jest przed Szkołą Podstawową
w Lelicach. Jest to pomnik ku czci tutejszych mieszkańców
zamordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny
światowej. W miejscu tym dnia 28 czerwca 1942 roku
Niemcy dokonali aresztowania mieszkańców Lelic
i okolicznych wsi. Aby upamiętnić zamordowanych
w czasie wojny mieszkańców w 1972 r. w Lelicach
wybudowano pomnik. W 2007 roku z inicjatywy władz
samorządowych w porozumieniu ze Związkiem
Kombatantów i prezesem p. E. Reszczyńskim obiekt ten
został odnowiony. Zmieniono tablicę i napis „Miejsce
pamięci zamordowanych przez hitlerowców mieszkańców
Lelic i okolicznych wsi w latach 1939-1945 za wolność
Ojczyzny”. Zakopano urnę z ziemią z pól walki polskich
żołnierzy o wolną ojczyznę i z grobu żołnierza
p. Rutkowskiego na Powązkach. Uroczyste odsłonięcie
tablicy odbyło się 12.11.2007 r.

� Grób nieznanego żołnierza
Na cmentarzu rzymsko-katolickim
w Bonisławiu znajdowały się dwie mogiły
żołnierzy, poległych we wrześniu 1939
roku w walce z hitlerowcami.
W wyniku przeprowadzonych prac
modernizacyjno-remontowych w sierpniu
2009 r. te mogiły połączono w jeden
wspólny grób. Prace te zostały wykonane
z inicjatywy samorządu gminy Gozdowo
przy wsparciu finansowym Rady Ochrony
Miejsc Pamięci Walki i Męczeństwa oraz
Wojewody Mazowieckiego.

�Pomnik Pamięci Narodowej w
Zbójnie

Pomnik ten umieszczony jest na skraju lasu
przy drodze wojewódzkiej z Sierpca do
Płocka. W miejscu tym dnia 10 lipca 1910
roku oddział Organizacji Bojowej Polska
Partia Socjalistyczna Frakcja Rewolucyjna pod
dowództwem Franciszka Gibalskiego stoczył
krwawy bój z oddziałem carskiej armii.
Pomnik upamiętniający to wydarzenie został
wybudowany w 1938 r. w 20 rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości
i stanął w miejscu śmierci poległych żołnierzy.
W dniu 17 listopada 2005 roku pomnik został
odnowiony i umieszczono tablicę z napisem
„Przechodniu, przystań na chwilę.
W tym miejscu 10 VII 1910 r. organizacja
bojowa P.P.S. frakcja rewolucyjna pod
dowództwem Franciszka Gibalskiego stawiła
zacięty opór wojskom carskim. Cześć ich
pamięci.
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY 

Wyk. 1. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy



Jednostki organizacyjne Gminy 
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� Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Kierownictwo: p. o. Kierownika Patryk Karolkowski
Siedziba: ul. K. Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo
Strona internetowa: http://gozdowo.info/
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r:  30 osób 
Zakres działalności: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej                      
w Gozdowie został powołany w dniu 24 listopada 2007 r. Uchwałą 
Nr 77/XIII/07 Rady Gminy w Gozdowie. Przedmiotem działalności 
jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, 
których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb ludności w zakresie działalności Zakładu.
Budżet GZGK w 2020 roku: 
Dochody – 1.187 010,34.
Wydatki- 2.713 247,23.

� Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownictwo: Kierownik Anna Szpakowicz 
Siedziba: ul. K. Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo
Strona internetowa: www.gopsgozdowo.eurobip.pl/
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r: 17 osób,
w tym 5 opiekunek pomocy społecznej.
Zakres działalności: wsparcie osób, które znalazły się 
w trudnej sytuacji życiowej. 
W 2020 r. pomocą społeczną  objęto 179 rodzin
Budżet GOPS w 2020 roku : 
Wydatki 11 087 072zł



Jednostki organizacyjne Gminy 
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� Gminna Biblioteka Publiczna 
Kierownictwo: Kierownik Renata Będzikowska
Siedziba: ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r:  4 osoby w tym:
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej  
3 bibliotekarzy
Zakres działalności: zaspokajanie potrzeb kulturalnych oraz 
informacyjnych mieszkańców gminy Gozdowo. Ponadto aktywność 
bibliotek przyczynia się w znacznym stopniu do promowania 
czytelnictwa jak również do upowszechniania kultury
Budżet GBP w roku 2020 : 237 030,08 zł., w tym
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 211.000 zł, 
Środki pozyskane z Biblioteki Narodowej - 10.000 zł 
oraz z Instytutu Książki - 16 010 zł.

� Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Kierownictwo: Kierownik Renata Kowalska- Krystek
Siedziba: ul. K. Gozdawy 13, 09-213 Gozdowo
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r:  14 osób
W podstawowej opiece zdrowotnej: 1 lekarz specjalista z zakresu 
medycyny rodzinnej w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 lekarzy 
specjalistów z zakresu medycyny rodzinnej w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, 5 pielęgniarek (4 w Gozdowie, 1 w Lelicach), 
1położna, 1 pielęgniarka w zakresie medycyny szkolnej.
W poradni ogólnostomatologicznej:
1 lekarz stomatolog, higienistka stomatologiczna.
W poradni ginekologiczno – położniczej:
1 lekarz ze specjalizacją ginekologiczno – położniczą, 1 położna.
Zakres działalności: świadczenie usług z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej
Budżet SPZOZ w 2020r.:
Dochody – 1 767 265,72 zł
Wydatki – 1 684 947,50 zł
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� Szkoła Podstawowa w Lelicach 
Kierownictwo: Dyrektor Krzysztof  Jóźwiak 
Siedziba: ul. Szkolna 1,  09-213 Lelice
Strona internetowa: http://www.splelice.eu/
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r: 26 osób w tym: 18 
nauczycieli, 8 stanowisk obsługi
Zakres działalności: działalność edukacyjna na poziomie szkoły
podstawowej, umożliwienie i kontrola realizacji obowiązku nauki

� Szkoła Podstawowa w Gozdowie
Kierownictwo: Dyrektor Lidia Malinowska 
Siedziba: ul. K. Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo
Strona internetowa: http://sp.gozdowo.eu/
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r:  53 osoby w tym: 38 
nauczycieli, 15 stanowisk obsługi
Zakres działalności: działalność edukacyjna na poziomie szkoły 
podstawowej, umożliwienie i kontrola realizacji obowiązku nauki 

� Publiczne Przedszkole w Gozdowie
Kierownictwo: Dyrektor Agnieszka Olszewska 
Siedziba: ul. K. Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo
Strona internetowa: https://przedszkolewgozdowie.pl/
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r:  13 osób
Zakres działalności: nauczanie i wychowanie w zakresie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
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� Klub Dziecięcy w Lelicach 
Kierownictwo: Kierownik Monika Spychała 
Siedziba: ul.  Szkolna 1,   09-213 Lelice
Strona internetowa: http://klubdzieciecywlelicach.superszkolna.pl/
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r:  6 osób
Zakres działalności: sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3

� Klub Dziecięcy w Gozdowie
Kierownictwo: Kierownik Aneta Chmura 
Siedziba: ul. K. Gozdawy 21,  09-213 Gozdowo
Strona internetowa: http://klubdzieciecywgozdowie.superszkolna.pl/
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r:  6 osób
Zakres działalności: sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3



Jednostki organizacyjne Gminy 
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� Środowiskowy Dom Samopomocy 
Siedziba: Ostrowy 2, 09-213 Ostrowy
Zakres działalności: zapewnienie uczestnikom oparcia społecznego
pozwalającego im na usamodzielnienie w takim zakresie, jakim jest to
możliwe i integrację społeczną rozumianą jako przywrócenie możliwości
pełnienia powszechnie dostępnych w danej społeczności ról
społecznych.

� Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Kultury powstał na mocy uchwały nr XX/127/20
Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Gozdowie
i nadanie jej Statutu. Z dniem 1 kwietnia 2020 roku został on wpisany do
rejestru instytucji kultury prowadzonym przez Gminę Gozdowo
o statusie wiejskim pod pozycją nr 2. Następnie wnioskowano
o nadanie nr REGON i NIP. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
Niestety przez sytuację związaną z pandemią COVID- 19 GOK nie
podjął działalności.

� Warsztaty Terapii Zajęciowej 
Siedziba: Ostrowy 2, 09-213 Ostrowy 
Zakres działalności: realizacja celu określonego w art. 10a ust.1
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej



Informacja publiczna
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Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2020 roku - 63

Złożone wnioski dotyczyły:

� przekazania informacji w zakresie posiadania dokumentacji dotyczącej spraw wywłaszczeniowych na terenie gminy Gozdowo przy budowie

linii elektroenergetycznej relacji Grudziądz-Węgrowo-Płock;

� konserwacja i kosztów związanych z oświetleniem gminy;

� planowania i tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego;

� informacji o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w 2020 roku oraz wydanych decyzjach

o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie odnawialnych źródeł energii;

� realizacja zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,

� świadczenia usługi Inspektora Danych Osobowych;

� w zakresie systemu bezpieczeństwa informacji, w tym zapewnienia cyberbezpieczeństwa w urzędzie;

� przekazania informacji do celów statystycznych na temat wykazu, przebiegu, kategorii itd. dróg gminnych oraz wykazu inwestycji drogowych

realizowanych po 2014 roku;

� podjęcie próby wdrożenia w urzędzie procedur związanych z wprowadzeniem bezkontaktowego systemu pomiaru temperatury wszystkich

osób wchodzących do urzędu w czasie epidemii;

� udostępnienia informacji Poczcie Polskiej na temat danych wyborców Gminy Gozdowo w związku z wyborami prezydenckimi w 2020 roku;

� zasad funkcjonowania organów gminy, polityce władz, danych publicznych i majątku publicznym;

� przeprowadzenia budżetu obywatelskiego i zielonego budżetu obywatelskiego;

� dysponowania samochodami służbowymi;
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� dysponowania samochodami służbowymi;

� wielkości środków finansowych wydatkowanych na promocję gminy i zobowiązania niewymagalne na koniec 2019 roku;

� przekazania informacji na temat inwestycji zrealizowanych od początku 2018 roku ze wskazaniem źródeł finansowania;

� śmiertelności pomiędzy dziećmi i młodzieżą, a osobami na starcie dorosłego życia;

� korzystania z usług w zakresie świadczenia obsługi prawnej, usługi IOD, audytu wewnętrznego, audytu bezpieczeństwa informacji;

� funkcjonowania oczyszczalni ścieków,

� udostępnienia informacji nt. wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy, przewodniczących rad i członków zarządu gminy w latach 1990-2020;

� wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok z 0,4% rezerwy;

� corocznych sprawozdań OS-3,OS-5,M-06,RRW-2 przekazywanych do GUS;

� gminnego programu ochrony zabytków;

� dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych;

� zakupu środków dezynfekujących;

� realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest,

� gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami komunalnymi,

� funkcjonowania EPUAP-u i EZD w urzędzie;

� projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich w latach 2007-2013 oraz 2014-2020;

� kosztów zakupu ryz papieru i tonerów do drukarek;

� miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań na terenie gminy;

� informatyzacji urzędu;

� listy adresowej sołtysów,
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W roku 2020 Wójt Gminy Gozdowo 
wydał 132 zarządzenia.

Obszar Liczba zarządzeń 
Zamówienia publiczne 8
Finanse 16
Organizacja Urzędu i Gminy 31
Oświata 13
Zarządzanie majątkiem 16
Pomoc społeczna 10
Gospodarka komunalna 5
Jednostki organizacyjne 18
Kultura 9
Sport i turystyka 1
Gospodarka mieszkaniowa 2
Inne 5

Tab. 3. Liczba zarządzeń w poszczególnych obszarach działalności 
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Nr zarządzenia Data podjęcia Treść Obszar

1/2020 03.01.2020 W sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gozdowo
Gospodarka
mieszkaniowa

2/2020 03.01.2020
W sprawie analizy wydatków w 2019 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku 
uzupełniającego.

Oświata

3/2020 07.01.2020
W sprawie analizy wydatków w 2019 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku 
uzupełniającego.

Oświata

4/2020 07.01.2020
Zmieniające Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie 
przeprowadzenia w drodze spisu z natury inwentaryzacji i weryfikacji stanu aktywów i pasywów Gminy Gozdowo 
oraz jednostek organizacyjnych Gminy Gozdowo.

Zarządzanie majątkiem

5/2020 10.01.2020
W sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo położonej w 
miejscowości Gozdowo.

Zarządzanie majątkiem

6/2020 15.01.2020
W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac 
związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze.

Organizacja Urzędu i 
Gminy

7/2020 20.01.2020 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kowalewo Skorupki. Zarządzanie majątkiem 

8/2020 21.01.2020
W sprawie wprowadzenia procedury określającej sposób organizacji i zasady wykonywania kontroli zarządczej w 
Gminie Gozdowo i jednostkach organizacyjnych Gminy Gozdowo oraz zasady jej koordynacji, a także instrukcji 
zarządzania ryzykiem.

Jednostki 
organizacyjne

9/2020 27.01.2020
W sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo na rok szkolny 2020/2021.

Oświata

10/2020 27.01.2020
W sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo.

Oświata

11/2020 28.01.2020 W sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. Zarządzanie majątkiem 

12/2020 28.01.2020 W sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. Zarządzanie majątkiem 
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Nr zarządzenia Data podjęcia Treść Obszar

13/2020 28.01.2020 W sprawie odwołania p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie.
Jednostki 
organizacyjne

14/2020 29.01.2020
W sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu współpracy 
Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Sport i turystyka

15/2020 13.02.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wyznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo. Zarządzanie majątkiem 

16/2020 13.02.2020 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Gozdowo. Zarządzanie majątkiem 

17/2020 14.02.2020
W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac 
związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze.

Organizacja Urzędu i 
Gminy 

18/2020 14.02.2020
W sprawie powołania składu osobowego komisji do oceny stanu technicznego środków trwałych wchodzących 
w skład mienia komunalnego Gminy Gozdowo.

Zarządzanie majątkiem 

19/2020
14.02..2020

W sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych 
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.

Zamówienia publiczne

20/2020 20.02.2020
W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze gminnej jednostki organizacyjnej w Gminie 
Gozdowo i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem.

Jednostki 
organizacyjne

21/2020 20.02.2020
W sprawie zmiany członków stałej Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 73/2019 Wójta Gminy 
Gozdowo z dnia 10 września 2019 roku.

Zamówienia publiczne

22/2020 24.02.2020 Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020. Finanse

23/2020 24.02.2020 W sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie.
Jednostki 
organizacyjne

24/2020 24.02.2020
W sprawie ustalenia szczegółowych zasad obiegu dokumentów związanych z delegacjami służbowymi w urzędzie 
gminy.

Organizacja Urzędu i 
Gminy 

25/2020 28.02.2020 W sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w sołectwie Kolczyn. Inne

26/2020 28.02.2020 W sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gozdowie.
Organizacja Urzędu i 
Gminy 
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27/2020 6.03.2020 W sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gozdowie.
Organizacja Urzędu i 
Gminy 

28/2020 10.03.2020 W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gozdowie. Jednostki organizacyjne

29/2020 11.03.2020 W sprawie zawieszenia świadczenia opieki w klubach dziecięcych prowadzonych przez Gminę Gozdowo. Oświata

30/2020 12.03.2020
W sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodach marki SUZUKI VITARA będących własnością 
Gminy Gozdowo.

Gospodarka komunalna 

31/2020 16.03.2020
W sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy.

Organizacja Urzędu i 
Gminy 

32/2020 19.03.2020 Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020. Finanse

33/2020 24.03.2020 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2020 – 2028. Finanse

34/2020 25.03.2020
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Publicznego Przedszkola w Gozdowie.

Jednostki organizacyjne

35/2020 25.03.2020 W sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Gozdowie. Jednostki organizacyjne

36/2020 26.03.2020
W sprawie zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobków oraz klubów dziecięcych tworzonych i 
prowadzonych przez Gminę Gozdowo, instytucje publiczne oraz inne podmioty

Oświata

37/2020 27.03.2020
W sprawie przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania 
planu finansowego jednostek za 2019 rok.

Finanse

38/2020 31.03..2020 W sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Gozdowo.
Organizacja Urzędu i 
Gminy 

39/2020 31.03.2020 W sprawie wyznaczenia Zastępcy Wójta Gminy Gozdowo.
Organizacja Urzędu i 
Gminy 

40/2020 31.03.2020 Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020. Finanse

41/2020 31.03.2020
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/2019 Wójt Gminy Gozdowo z dnia 31.10.2019 w sprawie powierzenia 
panu Patrykowi Karolkowskiemu obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Gozdowie.

Jednostki organizacyjne
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42/2020 2.04.2020
W sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu 
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo.

Zamówienia publiczne

43/2020 2.04.2020
W sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2020 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 20 lutego 2020 roku w 
sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze gminnej jednostki organizacyjnej w Gminie 
Gozdowo i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem.

Jednostki organizacyjne

44/2020 2.04.2020 W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 26/2020 Wójta Gminy Gozdowo z dnia    28 lutego 2020 roku. Jednostki organizacyjne

45/2020 2.04.2020
W sprawie uchylenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Gozdowie.

Jednostki organizacyjne

46/2020 6.04.2020 W sprawie umorzenia opłaty z tytułu najmu lokalu użytkowego w Gozdowie. Gospodarka  mieszkaniowa

47/2020
8.04.2020 W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy Gozdowo.

Organizacja Urzędu i 
Gminy

48/2020 14.04.2020 W sprawie zawieszenia działalności klubów dziecięcych prowadzonych przez Gminę Gozdowo. Oświata

49/2020 15.04.2020
W sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 
komitetów wyborczych.

Inne

50/2020 15.04.2020
W  sprawie powołania Koordynatora gminnego ds. informatyki i operatorów systemów informatycznych 
obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 
10 maja 2020r.

Inne

51/2020 20.04.2020

W sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do prowadzenia 
postępowań w sprawach świadczenia "Dobry Start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w 
tym decyzji oraz przekazywania informacji, o których mowa w 10 ust.6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start".

Pomoc społeczna

52/2020 20.04.2020
W sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do prowadzenia 
postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, 
w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 w/w ustawy.

Pomoc społeczna

53/2020 20.04.2020
W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do wykonywania 
zadań organu właściwego wierzyciela i zadań organu właściwego dłużnika.

Pomoc społeczna
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54/2020 20.04.2020
W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do prowadzenia 
postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art.10 ustawy w wsparciu kobiet w ciąży i 
rodzin "Za życie", a także do wykonywania decyzji w tych sprawach. 

Pomoc społeczna 

55/2020 20.04.2020
W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do realizacji zadań 
wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Pomoc społeczna 

56/2020 20.04.2020
.W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do załatwiania spraw i 
wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych 
niż ubezpieczeni.

Pomoc społeczna 

57/2020 20.04.2020
W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do prowadzenia 
postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych.

Pomoc społeczna 

58/2020 20.04.2020 Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020. Finanse

59/2020 24.04.2020 W sprawie zawieszenia działalności klubów dziecięcych prowadzonych przez Gminę Gozdowo. Oświata

60/2020 24.04.2020
W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do wydawania 
decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Pomoc społeczna 

61/2020 24.04.2020 W sprawie powołania Kapituły Konkursowej do przeprowadzenia konkursu „Sołtys Roku 2019 Gminy Gozdowo”. Inne

62/2020 24.04.2020
W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Pomoc społeczna 

63/2020 24.04.2020
W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do prowadzenia 
postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Pomoc społeczna 

64/2020 24.04.2020
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Szpakowicz- Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gozdowie.

Pomoc społeczna 

65/2020 29.04.2020 Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020. Finanse

66/2020 29.04.2020 W sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Gozdowo.
Gospodarka 
komunalna

67/2020 29.04.2020 W sprawie powołania członków stałej Komisji Przetargowej.
Zamówienia 
publiczne
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68/2020 30.04.2020 W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gozdowie. Organizacja Urzędu i Gminy

69/2020 07.05.2020 W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 58/2020 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 20 kwietnia 2020 roku. Organizacja Urzędu i Gminy

70/2020 07.05.2020 W sprawie zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020. Finanse

71/2020 15.05.2020 W sprawie uruchomienia działalności klubów dziecięcych prowadzonych przez Gminę Gozdowo. Oświata

72/2020 25.05.2020 W sprawie skrócenia czasu pracy i wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie. Organizacja Urzędu i Gminy

73/2020 28.05.2020 W sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gozdowo za 2019 rok . Organizacja Urzędu i Gminy

74/2020 08.06..2020
W sprawie zmiany Zarządzenia 110/15 z dnia 31 grudnia 2015 roku, w sprawie zasad rozliczeń od towarów i 
usług VAT w Gminie Gozdowo i jej jednostkach budżetowych.

Finanse

75/2020 08.06.2020
W sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 
2020.

Organizacja Urzędu i Gminy

76/2020 08.06.2020
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2013 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Gozdowie zmienionego 
Zarządzeniem Nr 10/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku.

Organizacja Urzędu i Gminy

77/2020 10.06.2020
W sprawie powołania Koordynatora gminnego ds. informatyki i operatorów systemów informatycznych 
obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28.06.2020r.

Organizacja Urzędu i Gminy

78/2020 17.06.2020 W sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gozdowo Oświata

79/2020 17.06.2020
W sprawie powołania stałej komisji odbiorowej zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych przez 
Gminę Gozdowo oraz przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych dla ww. zadań.

Zamówienia publiczne

80/2020 17.06.2020 W sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo. Zarządzanie majątkiem 

81/2020 23.06.2020
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Gozdowie za 2019 rok.

Jednostki organizacyjne

82/2020 29.06.2020
W sprawie ustalenia cen sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo ( 
działka nr 80/1 o pow. 0,31ha położona w obrębie Kuskowo Bronoszewice).

Zarządzanie majątkiem 
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83/2020 13.07.2020 Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020. Finanse

83A/2020 13.07.2020 W sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kaplicy cmentarnej w Bonisławiu.
Gospodarka komunalna

84/2020 16.07.2020 W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gozdowie. Jednostki organizacyjne

85/2020 16.07.2020 W sprawie ustalenia planu działania w celu ograniczenia ryzyka zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 w pracy.
Organizacja Urzędu i 
Gminy 

86/2020 29.07.2020
W sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów nieograniczonych na 
sprzedaż i dzierżawę nieruchomości oraz najem lokali użytkowych będących własnością Gminy Gozdowo.

Zamówienia publiczne 

87/2020 03.08.2020
W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego 
Przedszkola w Gozdowie.

Jednostki Organizacyjne

88/2020 04.08.2020
W sprawie zmiany zarządzenia Nr 87/2020 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 3.08.2020 w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gozdowie.

Jednostki organizacyjne

89/2020 06.08.2020
W sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo.

Zarządzanie majątkiem 

90/2020 06.08.2020 W sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo. Zarządzanie majątkiem 

91/2020 10.08.2020 W sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo. Zarządzanie majątkiem 

92/2020 13.08.2020
W sprawie zmiany zarządzenia Nr 87/2020 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 3.08.2020 w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gozdowie.

Jednostki organizacyjne

93/2020 21.08.2020 W sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gozdowie. Jednostki organizacyjne

94/2020 21.08.2020 W sprawie wykonania wieńców dożynkowych na uroczystości dożynkowe organizowane na terenie gminy Gozdowo. Kultura

95/2020 25.08.2020
W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2020 
roku.

Finanse

96/2020 27.08.2020 W sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy dla Urzędu Gminy w Gozdowie.
Organizacja Urzędu i 
Gminy 

97/2020 31.08.2020 W sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektora szkoły i przedszkola w przypadku ich nieobecności. Oświata
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98/2020 31.08.2020

W sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna prywatnym 
samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do placówek umożliwiających realizację obowiązku przygotowania 
przedszkolnego, szkolnego lub nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów 
prawnych.

Oświata

99/2020 31.08.2020 W  sprawie powołania członków stałej Komisji Przetargowej.
Zamówienia publiczne 

100/2020 31.08.2020
W sprawie sposobu potwierdzania zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczanych do użytków rolnych oraz 
upoważnienia pracowników do dokonywania tych czynności.

Organizacja Urzędu i 
Gminy 

101/2020 1.09.2020 W sprawie świadczenia usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Gospodarka 
komunalna

101A/2020 28.09.2020
W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sal lekcyjnych do realizacji projektu pn. ,,Misja programowanie-podregion 
płocki”.

Oświata

101B/2020 28.09.2020 W sprawie powołania Koordynatora Do Spraw Dostępności.
Organizacja Urzędu i 
Gminy 

102/2020 01.10.2020 W sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo.
Zarządzanie majątkiem 

102A/2020      
01.10..2020

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) 
rachunkowości.

Organizacja Urzędu i 
Gminy 

103/2020 01.10.2020 W sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gozdowo.
Gospodarka 
mieszkaniowa

104/2020 01.10.2020
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wyceny samochodów przekazanych nieodpłatnie przez Komendę 
Wojewódzką Policji z/s w Radomiu dla Urzędu Gminy w Gozdowie z przeznaczeniem do realizacji zadań 
statutowych.

Zarządzanie majątkiem 

105/2020 22.10.2020 Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020. Finanse

106/2020 22.10.2020 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2020-2028. Finanse

107/2020 29.10.2020
W sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Gozdowo w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i  w czasie wojny.

Organizacja Urzędu i 
Gminy 
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108/2020 29.10.2020
W sprawie powierzenia Pani Annie Szpakowicz- Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie 
obowiązków Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowach.

Jednostki 
organizacyjne

109/2020 06.11.2020
W sprawie ramowych zasad organizacji systemu pracy zdalnej oraz systemu pracy rotacyjnej w Urzędzie Gminy w 
Gozdowie.

Organizacja Urzędu i 
Gminy 

109A/2020 06.11.2020
W sprawie wprowadzenie procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2, wywołującegoCOVID-19 w Urzędzie Gminy Gozdowo.

Organizacja Urzędu i 
Gminy 

110/2020 10.11.2020 Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020. Finanse

111/2020 10.11.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na lokalizację placu zabaw w Zakrzewku.
Zarządzanie majątkiem 

112/2020 10.11.2020

W sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego 
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza 
złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Organizacja Urzędu i 
Gminy 

113/2020 12.11.2020 W sprawie przyjęcia Projektu Budżetu Gminy na 2021 rok. Finanse

114/2020 20.11.2020
W sprawie zmiany zarządzenia Nr 103/2019 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie 
określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie 
Gozdowo.

Jednostki 
organizacyjne

115/2020 20.11.2020
W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac 
związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze.

Jednostki 
organizacyjne 

116/2020 23.11.2020
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Szpakowicz- p.o. Kierownika Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Ostrowach.

Jednostki 
organizacyjne

117/2020 25.11.2020 W sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie.
Organizacja Urzędu i 
Gminy 

118/2020 25.11.2020 Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020. Finanse
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119/2020 25.11.2020
W sprawie ustalenia zasad oraz wysokości zwrotu kosztów zakupu przez pracowników okularów korygujących 
wzrok/soczewek kontaktowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory 
ekranowe.

Organizacja Urzędu i 
Gminy 

120/2020 30.11.2020 W sprawie wyłączenia z zakresu pracy zdalnej pracowników Urzędu Gminy Gozdowo.
Organizacja Urzędu i 
Gminy 

121/2020 2.12.2020
W sprawie obowiązku zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy ust i nosa 
przez pracowników Gminy w Gozdowie.

Organizacja Urzędu i 
Gminy 

122/2020 3.12.2020
W sprawie określenia Regulaminu wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie 
Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w jednostkach organizacyjnych Gminy Gozdowo oraz powołania Zespołu 
do spraw wdrożenia PPK i wyznaczenia Koordynatorów.

Organizacja Urzędu i 
Gminy 

123/2020 3.12.2020
W sprawie wyboru reprezentacji osób zatrudnionych do spraw pracowniczego planu kapitałowego dla Urzędu 
Gminy w Gozdowie.

Organizacja Urzędu i 
Gminy 

124/2020 10.12.2020 W sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Gozdowie.
Organizacja Urzędu i 
Gminy 

125/2020 23.12.2020 W sprawie cen sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.
Zarządzanie majątkiem 

126/2020 23.12.2020 W sprawie powołania komisji do zniszczenia tabeli sygnałowej ,,KURIER”. Inne

127/2020 23.12.2020
W sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z terenu przykościelnego w miejscowości Kurowo, gmina 
Gozdowo.

Gospodarka komunalna 

Tab. 4. Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gozdowo
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XVII/ 116/20 15.01.2020r. Wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo położonej w miejscowości 
Gozdowo.

Zrealizowana 

XVII/117/20 15.01.2020r. Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2020-2028. Zrealizowana 

XVII/118/20 15.01.2020r. Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020. Zrealizowana 

XVIII/119/20 22.01.2020r. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kowalewo Skorupki. Zrealizowana 

XVIII/120/20 22.01.2020r. Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028. Zrealizowana 

XVIII/121/20 22.01.2020r. Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020. Zrealizowana 

XX/122/20 21.02.2020r. Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Obowiązuje 

XX/123/20 21.02.2020r. Wyrażenia woli utworzenia Warsztatu Terapii  Zajęciowej w Ostrowach oraz wniesienia wkładu własnego na 
finansowanie kosztów utworzenia Warsztatu.

Zrealizowana 

XX/124/20 21.02.2020r. Wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości położonych w miejscowości Lelice, Stradzewo, 
Wilkowo, Kozice Smorzewo, Kuniewo, Ostrowy gm. Gozdowo.

Zrealizowana 

XX/125/20 21.02.2020r. Wyrażenia zgody na wyznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo. Zrealizowana 

XX/126/20 21.02.2020r. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Gozdowo. Zrealizowana 

XX/127/20 21.02.2020r. Utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Gozdowie i nadanie jej 
Statutu.

Obowiązuje 



Nr uchwały Data 
podjęcia 

Tytuł – w sprawie Status

XX/128/20 21.02.2020r. Rozpatrzenia skargi z dnia 17 stycznia 2020 roku na Przewodniczącego Rady Gminy w Gozdowie. Zrealizowana 

XX/129/20 21.02.2020r. Odmowy wygaszenia mandatu radnego. Zrealizowana 

XX/130/20 21.02.2020r. Powołania Komisji regulaminowej do opiniowania wniosków o przyznanie tytułu „ Honorowy Obywatel Gminy 
Gozdowo’’ oraz przyznanie odznaczenia pamiątkowego „ Zasłużony dla Gminy Gozdowo’’.

Zrealizowana 

XX/131/20 21.02.2020r. Zarządzenia wyborów  uzupełniających sołtysa w sołectwie Kolczyn. Zrealizowana 

XX/132/20 21.02.2020r. Zmiany WPF na lata 2020-2028. Zrealizowana 

XX/133/20 21.02.2020r. Zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok. Zrealizowana 

XXI/134/20 06.03.2020r. Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Sierpcu 
wraz z odpowiedzią na skargę.

Zrealizowana 

XXII/135/20 12.03.2020r. Zmiany WPF na lata 2020-2028 Zrealizowana 

XXII/136/20 12.03.2020r. Zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok Zrealizowana 

XXIII/137/20 28.05.2020r. W sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Gozdowo”.

Zrealizowana 

XXIII/138/20 28.05.2020r. W sprawie przebiegu oraz nadania nazwy ulicy w miejscowości Lelice, gmina Gozdowo. Zrealizowana 

XXIII/139/20 28.05.2020r. Wyrażenie zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości położonej w miejscowości Gozdowo, gmina 
Gozdowo.

Zrealizowana 

XXIII/140/20 28.05.2020r. W sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Gozdowo. Obowiązuje 

XXIII/141/20 28.05.2020r. W sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane gminnym transportem zbiorowym. Obowiązuje

XXIII/142/20 28.05.2020r. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ( bilansu ) za rok 2019 Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Gozdowie i przeznaczenie zysku bilansowego za rok 2019 na powiększenie wartości 
kapitału zapasowego funduszu zakładu.

Zrealizowana 
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XXIII/143/20 28.05.2020r. W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla gminy Gozdowo. Zrealizowana 

XXIII/144/20 28.05.2020r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2020-2028. Zrealizowana 

XXIII/145/20 28.05.2020r. Zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020. Zrealizowana 

XXIV/146/20 30.06.2020r. Nadania tytułu „ Honorowy Obywatel Gminy Gozdowo” Księciu Janowi Żylińskiemu. Zrealizowana 

XXIV/147/20 30.06.2020r. Przyznania odznaczenia pamiątkowego „Zasłużony dla Gminy Gozdowo” Pani Danucie Kobuszewskiej. Zrealizowana 

XXIV/148/20 30.06 2020r. Przyznania odznaczenia pamiątkowego „Zasłużony dla Gminy Gozdowo” Panu Ryszardowi Tomaszewskiemu. Zrealizowana 

XXIV/149/20 30.06.2020r. Przyznania odznaczenia pamiątkowego „Zasłużony dla Gminy Gozdowo” Ks. Waldemarowi Dziewulskiemu. Zrealizowana 

XXIV/150/20 30.06.2020r. Zmiany  Uchwały Nr  XV/ 104 / 19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani dla 
Gminy Gozdowo na 2020 rok.

Zrealizowana 

XXIV/151/20 30.06.2020r. Zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie. Obowiązuje
XXIV/152/20 30.06.2020r. Nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Gozdowie. Obowiązuje

XXIV/153/20 30.06.2020r. Uchwalenia Statutu Gminy Gozdowo. Obowiązuje

XXIV/154/20 30.06.2020r. Rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Gozdowo i udzielenia votum zaufania dla Wójta Gminy Gozdowo. Zrealizowana 

XXIV/155/20 30.06.2020r. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. Zrealizowana 

XXIV/156/20 30.06.2020r. Udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. Zrealizowana 

XXIV/157/20 30.06.2020r. Zmiany Wieloletniej Pomocy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2020-2028. Zrealizowana 

XXIV/158/20 30.06.2020r. Zmieniająca  Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020. Zrealizowana 

XXV/159/20 07.07.2020r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2020-2028. Zrealizowana 
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XXV/160/20 07.07.2020r. Zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020. Zrealizowana 

XXVI/161/20 31.08.2020r. Zmiany Uchwały Nr 57/XI/07 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 września 2007 roku w sprawie ustanowienia 
tytułu „ Honorowy Obywatel Gminy Gozdowo” i odznaczenia pamiątkowego „ Zasłużony dla Gminy Gozdowo”.

Obowiązuje

XXVI/162/20 31.08.2020r. Wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości położonych w miejscowości Lelice i Zbójno, gm. 
Gozdowo.

Zrealizowana 

XXVI/163/20 31.08.2020r. Określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Gozdowo na rok szkolny 2020/2021. Obowiązuje

XXVI/164/20 31.08.2020r. Wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo. Zrealizowana 

XXVI/165/20 31.08.2020r. Nieuwzględnienia petycji. Zrealizowana 

XXVI/166/20 31.08.2020r. Rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Zrealizowana 

XXVI/167/20 31.08.2020r. Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo. Obowiązuje

XXVI/168/20 31.08.2020r. Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Obowiązuje

XXVII/169/20 30.09.2020r. Zmiany Uchwały Nr XXVI/167/20 Rady Gminy Gozdowo z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo.

Obowiązuje

XXVII/170/20 30.09.2020r. Utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowach i nadania statutu. Obowiązuje

XXVII/171/20 30.09.2020r. Utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach. Obowiązuje

XXVII/172/20 30.09.2020r. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo. Zrealizowana 

XXVII/173/20 30.09.2020r. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych  w miejscowości Gozdowo. Zrealizowana 

XXVII/174/20 30.09.2020r. Wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego w Gozdowie stanowiącego własność Gminy Gozdowo. Zrealizowana 

XXVII/175/20 30.09.2020r. Zmiany Uchwały Nr XV/115/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Sierpeckiego w 2020 roku.

Zrealizowana 
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XXVII/176/20 30.09.2020r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2020-2028. Zrealizowana 

XXVII/177/20 30.09.2020r. Zmieniającą Uchwałę Budżetową gminy Gozdowo na rok 2020. Zrealizowana 

XXVIII/178/20 04.12.2020r. Wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości położonej w miejscowości Lelice, gm. Gozdowo. Zrealizowana 

XXVIII/179/20 04.12.2020r. Rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo. Zrealizowana 

XXVIII/180/20 04.12.2020r. Rozpatrzenia petycji. Zrealizowana 

XXVIII/181/20 04.12.2020r. Przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”. Obowiązuje

XXVIII/182/20 04.12.2020r. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gozdowo na rok 2021 
oraz zwolnień w tym podatku.

Obowiązuje

XXVIII/183/20 04.12.2020r. Obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok. Obowiązuje

XXVIII/184/20 04.12.2020r. Uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 
2021-2023 Gminnego Zakładu Gospodarki.

Obowiązuje

XXVIII/185/20 04.12.2020r. Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Sierpeckiego w 2021 roku. Obowiązuje

XXVIII/186/20 04.12.2020r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2020-2028. Zrealizowana 

XXVIII/187/20 04.12.2020r. Zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Gozdowo na rok 2020. Zrealizowana 

XXIX/188/20 30.12.2020r. Zmiany Uchwały nr XV/104/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani dla 
Gminy Gozdowo na 2020 rok.

Obowiązuje

XXIX/189/20 30.12.2020r. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomani dla Gminy Gozdowo na 2021 rok.

Obowiązuje

XXIX/190/20 30.12.2020r. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego prowadzenia zadania publicznego polegającego na 
zapewnieniu mieszkańcom Gminy Rościszewo, Gminy Mochowo, Gminy Zawidz, Gminy Szczutowo, Gminy 
Sierpc i Miasta Sierpc usług Świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowach.

Obowiązuje

Realizacja uchwał Rady Gminy 
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Nr uchwały Data podjęcia Tytuł – w sprawie Status

XXIX/191/20 30.12.2020r. Szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu 
ich pobierania.

Obowiązuje

XXIX/192/20 30.12.2020r. Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia 
objęte dofinansowaniem w 2021 roku.

Obowiązuje

XXIX/193/20 30.12.2020r. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gozdowo na 2021 rok. Obowiązuje

XXIX/194/20 30.12.2020r. Zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gozdowo na 2021 rok. Obowiązuje

XXIX/195/20 30.12.2020r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2020-2028. Zrealizowana 

XXIX/196/20 30.12.2020r. Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020. Zrealizowana 

XXIX/197/20 30.12.2020r. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2021-2028. Obowiązuje

XXIX/198/20 30.12.2020r. Uchwała budżetowa na 2021 rok Gminy Gozdowo. Obowiązuje

Realizacja uchwał Rady Gminy 
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Tab. 5.  Rejestr Uchwał Rady Gminy Gozdowo 
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Struktura demograficzna Gminy

Zmiany demograficzne

Statystyka spraw cywilnych
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2019 2020
Przedział wiekowy Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

79
107
80
144
144
167
170
182
197
206
211
196
223
193
164
153
164
178

29
52
58
99
145
198
195
197
201
215
234
234
252
213
164
190
162
178

74
103
77
145
136
173
171
186
198
214
200
216
216
181
151
161
165
166

28
53
58
111
134
210
197
195
192
225
227
238
239
199
165
192
149
175

Liczba mieszkańców Gminy Gozdowo  w 2020 r. – 5918 

Struktura ludności Gminy Gozdowo w latach 2019-2020

Tab. 6. Struktura ludności Gminy Gozdowo  w latach 2019-2020
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Liczba ludności w 2019 r. – 5.975

Liczba ludności w 2020 r.  5.918

Spadek liczby ludności r/r – 57 

Zameldowania na pobyt stały:  217

Wymeldowania z pobytu stałego: 235

Wnioski o wydanie dowodu osobistego:  270

Zdarzenia z zakresu ewidencji ludności w 2020 roku 
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Liczba Urodzeń w 2020 r. :  47

Liczba Zgonów w 2020 r. :  95

2020 2019 2018 2017 2016

Urodzenia 47 87 70 91 75

Zgony 95 74 76 68 69

Liczba zawartych w 2020 roku małżeństw:  26

w tym:

� śluby konkordatowe: 17

� śluby cywilne: 9

Liczba par obchodzących 50-lecie małżeństwa: 10

Liczba par obchodzących 60-lecie małżeństwa: 0
0 20 40 60 80 100

2016

2017

2018

2019

2020

Urodzenia i zgony w latach 2016-2020

Urodzenia Zgony

Wyk. 2. Urodzenia i zgony w latach 2016-2020

Tab. 7. Urodzenia i zgony w latach 2016-2020
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Informacje ogólne o budżecie Gminy Gozdowo

Analiza dochodów 

Podatki i opłaty lokalne

Pozyskane dotacje i środki zewnętrzne 

Główne kierunki wydatków

Kondycja finansowa w 2020 roku

Informacje o majątku – stan mienia komunalnego
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Budżet gminy Gozdowo na rok 2020 uchwalony został na Sesji Rady Gminy Uchwałą Nr XV/100/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Zakładał on:

� dochody/wpływy w kwocie 30.249.487,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 29.415.050,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 834.437,00 zł.

� wydatki w kwocie 28.857.279,28 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 26.610.779,28 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.246.500,00 zł

Budżet ten został zwiększony w roku 2020 jedenastoma uchwałami RG i jedenastoma zarządzeniami Wójta Gminy - w dochodach o kwotę

6.515.259,61 zł i w wydatkach o kwotę 6.515.259,61 zł. Uchwałami tymi zostały wprowadzone zmiany do budżetu wynikające ze zwiększenia

dotacji na zadania zlecone gminie, plan zaciągnięcia kredytów na zadania inwestycyjne, a także zwiększenia planu dochodów i wydatków niektórych

składników budżetowych.

Plan dochodów i wydatków budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:

� Plan dochodów budżetu - 36.764.746,61 zł.

� Plan wydatków budżetu – 35.372.538,89 zł

Wykonanie budżetu gminy Gozdowo za rok 2020:

� Dochody wykonano w wysokości 35.494.922,01 zł, co stanowi 96,55 % planowanych dochodów.

� Wydatki wykonano w wysokości 33.385.582,09 zł, co stanowi 94,38 % planowanych wydatków.
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10 najistotniejszych paragrafów dochodowych w Gminie Gozdowo 

w 2020 roku:

Lp. Opis Dochody

1. Dotacja z budż.państwa na realizację zadań dot. 
świadczeń wychowawczych

6.924.396,00 zł

2. Wpływy części oświatowej subwencji ogólnej 5.711.094,00 zł

3. Wpływy części wyrównawczej subw. ogólnej 4.949.205,00 zł

4. Wpływy z tyt. udziałów w podatku dochod. od os. 
fizycznych

2.870.975,00 zł

5. Dotacja z budż.państwa na realizację zadań dot. 
świadczeń rodzinnych

2.715.812,49 zł

6. Wsparcie stanowiące środki z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych

1.412.459,05 zł

7. Wpływy z tyt. pod. od nieruchomości od osób 
prawnych

1.395.386,62 zł

8. Dotacja z budż. państwa przezn. na utworzenie 
ŚDS w Ostrowach

1.278.716,44 zł

9. Dotacja z budż. państwa przezn. na zwrot podatku 
akcyzowego 

1.000.571,83 zł

10. Wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

978.387,23 zł

24%

20%

17%

10%

9%

5%

5%

4%
3% 3%

Struktura dochodów w 2020r.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Wyk. 3. Struktura dochodów w 2020r. 

Tab. 8. Najistotniejsze paragrafy dochodowe w Gminie Gozdowo w 2020 roku
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Dochody z tytułu podatków i opłat:

� Podatek od nieruchomości – 1.869.211,26 zł

� Pozostałe podatki lokalne – 931.272,42 zł

� PIT – 2.870.975,00 zł

� CIT – 17.607,33 zł

� Łączny koszt udzielonych ulg i zwolnień 
podatkowych dla osób fizycznych w 2020 roku

- 805.318,67 zł.

Zaległości osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym z tytułu 
wymiaru podatków 

Rodzaj zobowiązania –

Łączne zobowiązanie 
pieniężne (podatek od 
nieruchomości, podatek 
rolny i podatek leśny -osoby 
fizyczne)

Upomnienia Tytuły wykonawcze

Ilość 
(szt.)

Kwota 
należności 
głównej (w zł) 

Ilość (szt.) Kwota 
należności 
głównej (w zł)

2019 335 90.578,60 39 21.280,40

2020 369 95.603,58 20 9.749,00

Tab. 9. Zaległości osób fizycznych  w łącznym zobowiązaniu pieniężnym z tytułu wymiaru podatków 
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Podatek od nieruchomości
Wysokość stawek ustala rada gminy, jednak nie mogą być wyższe niż stawki maksymalne ogłaszane przez Ministra Finansów. Podatku od nieruchomości nie płaci 
za tereny zwolnione po podstawie prawa oraz które zostały zwolnione z tego obowiązku przez radę gminy. W dniu 08.11.2019 roku Rada Gminy podjęła 
Uchwałę Nr XIII/89/19 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2020 roku. 
Stawki:   
� od gruntów:
a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –0,82 zł od 1 
m2powierzchni,
b)pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych–4,80 zł od 1 ha powierzchni,
c)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego–0,20 zł od 1 m2 
powierzchni,
d)niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015r.o rewitalizacji (t. j. Dz.U z 2018., poz. 1398 ze zm.) i 
położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów 
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego –3,15 zł od 1 m2 powierzchni;
� od budynków lub ich części:
a)mieszkalnych – 0,81 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej–18,00 
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym–11,18 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
d)związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń–4,87 
zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
e)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego–4,30zł od 1 
m2powierzchni użytkowej, a od budynków gospodarczych lub ich części położonych na nieruchomościach rolnych, pozostałych po sprzedaży bądź przekazaniu 
gruntów na następcę lub Skarb Państwa –2,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
� od budowli  – 2 %ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:-budynki mieszkalne lub ich części,-budynki lub ich części oraz grunty zajęte wyłącznie na potrzeby ochrony 
przeciwpożarowej,-budynki lub ich części oraz grunty zajęte wyłącznie na potrzeby ochrony bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz porządku publicznego.

2. Zwolnienia nie obejmują budynków lub ich części oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
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Dochody z tytułu podatku od nieruchomości za 2019 i 2020 rok.
Podatek od 
nieruchomości

2019 2020

Od osób 
prawnych

Od osób 
fizycznych

Od osób 
prawnych

Od osób 
fizycznych

Saldo 01 
stycznia

1.020,00 35.754,32 1.533,52 42.101,52

Przypis 1.377.058,00 459.207,00 1.430.027,00 484.137,00

Odpis 3.793,00 2.279,00 35.367,00 16.830,30
Umorzenia - 148,00 - 2.391,00
Wpłaty 1.372.752,37 449.445,16 1.395.386,62 466.004,69

Wpłaty zaległe 
(z lat 
ubiegłych)

1.533,52

2.311,20

1.016,90

8.906,95

Nadpłaty - 306,70 210,00 254,79
Zwroty - 1.323,56 - 1.087,00

Podatek rolny 

Podatek rolny za rok podatkowy 2020 wynosił: 

� dla gospodarstw rolnych powyżej 1 ha wynosi – 117,50 zł

� dla gospodarstw rolnych poniżej 1 ha wynosi - 235,00 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego za 2019 i 2020 rok.

Podatek rolny 2019 2020
Od osób 
prawnych

Od osób 
fizycznych

Od osób 
prawnych

Od osób 
fizycznych

Saldo 01 
stycznia

- 28.232,95 - 27.282,04

Przypis 6.083,00 862.307,00 10.204,00 849.576,00
Odpis - 24.936,04 40,00 16.827,00
Umorzenia - 1.778,00 - 258,00

Wpłaty 6.083,00 829.451,45 10.164,00 820.784,26
Wpłaty zaległe 
(z lat 
ubiegłych)

- 9.956,10 - 8.642,29

Nadpłaty - 302,11 - 771,65
Zwroty - 2.863,68 - 2.433,26

Tab. 10. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości za 2019 i 2020 rok.  

Tab. 11. Dochody z tytułu podatku rolnego za 2019 i 2020 rok.  
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Podatek od środków transportowych

Wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 reguluje
Uchwała Nr X/88/15 z dnia 29 października 2015r.

Stawki podatku są następujące:
� od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 510,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 520,00 zł
c) powyżej 9 ton - 710,00 zł

� od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia od 1144,00 zł do 2600,00 zł

� od ciągników siodłowych lub balastowych, przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 840,00 zł

� od ciągników siodłowych lub balastowych, przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton od 1050,00 zł do 2.700,00 zł

� przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego – 470,00 zł

� przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego od 1050,00 zł – 1560,00 zł

� od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem
kierowcy:

- mniejszej niż 22 miejsca- 1.020,00 zł
- równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.400,00 zł

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych za 
2019 i 2020 rok

Podatek od 
środków 
transportowych 

2019 2020
Od osób 
prawnych

Od osób 
fizycznych

Od osób 
prawnych

Od osób 
fizycznych

Saldo 01 stycznia

685,00 1.080,00 685,00 5.184,00

Przypis 18.247,00 59.492,00 23.614,00 34.154,00

Odpis - 6.726,00 - 4.740,00
Umorzenia - - - -
Wpłaty 18.247,00 30.903,00 23.614,00 33.224,00

Wpłaty zaległe (z 
lat ubiegłych)

-

18.193,00 - 1.796,80

Nadpłaty - - - -
Zwroty - 434,00 - 863,00

Tab. 12. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych  za 2019 i 2020 rok.  
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Nazwa zadania Źródło finansowania Wartość pozyskanych 
środków w 2020 

Wartość zadania 
zrealizowana w 

2020 
Przebudowa drogi gminnej w m. Cetlin Woj. Maz.  -dotacja ze środków finans. budżetu Woj. Maz. na zad. z zakresu 

budowy i modernizacji dróg dojazd. do gruntów rolnych
55.000,00 233.957,28

Przebudowa budynku OSP w m. Lelice WFOŚiGW w W-wie – dot. celowa na dofinansowanie zadania 8.500,00 122.008,61

Projekt ”Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” 
(zakup laptopów wraz z oprogramowaniem 
dla uczniów )

Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 
1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

115.000,00 115.000,00

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy 
Gozdowo

WFOŚiGW w W-wie – dot. celowa na dofinansowanie zadania 34.657,30 34.657,30

Przeprowadzenie inwentaryzacji 
indywidualnych źródeł ciepła na terenie 
Gminy Gozdowo

Woj. Maz. w W-wie – dotacja celowa na dofin. zad. w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

49.593,60 49.593,60

Doposażenie placu zabaw w m. Bonisław,  
Cetlin, Golejewo, Kowalewo Podborne, 
Bombalice

Woj. Maz. w W-wie - pomoc finansowa w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

50.000,00 105.000,00

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i 
sznurka do owijania balotów, opakowań po 
nawozach i typu BIG BAG na terenie Gminy 
Gozdowo

NFOŚiGW w W-wie – dotacja celowa na dofinansowanie zadania 58.186,35 58.186,35
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Odnowa stanu obiektów zabytkowych na 
terenie gminy Gozdowo w celu zachowania 
dziedzictwa kulturowego ( remont schodów 
przy kościele paraf. w Kurowie, remont 
kaplicy na cmentarzu grzebalnym w 
Bonisławiu)

Samorz. Woj. Maz. w Warszawie – dotacja 
celowa na realizację zadania

120.145,00 548.128,95

Zmiana sposobu użytkowania wraz z 
przebudową szkoły podstawowej w 
Ostrowach na Środowiskowy Dom 
Samopomocy

MUW w Warszawie – dotacja celowa na 
realizację zadania

1.278.716,44 1.278.716,44

1)Przebudowa drogi gminnej w m. Cetlin, 
Bombalice, Rogieniczki, Lelice, ul.Wiśniowa,

2) Przebudowa budynku OSP w m. Lelice,

3) Doposażenie placu zabaw w m. Bonisław,  
Cetlin, Golejewo, Kowalewo Podborne, 
Bombalice,

4) Zmiana sposobu użytkowania wraz z 
przebudową szkoły podstawowej w 
Ostrowach na Warsztaty Terapii Zajęciowej i 
Środowiskowy Dom Samopomocy

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - na 
podstawie  Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z 
dnia 23.07.2020r. w sprawie wsparcia na 
realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

1.412.459,05

I transza –
500.000,00:

-) poz. 1-3

II  transza –

912.459,05:

ŚDS i WTZ:

a/2020r. – poz. 4 -

WTZ – 238.986,38 zł

b/2021r. – poz.4-

WTZ i ŚDS – 673.472,67 zł

1) Bombalice   - 143.788,15

Cetlin -233.957,28

Rogieniczki – 88.002,98

Lelice, Wiśniowa -

76.730,00

2) OSP Lelice - 122.008,61

3) Doposażenie placów zabaw                -
105.000,00

4) Zmiana sposobu użytkowania wraz z 
przebudową szkoły podstawowej w Ostrowach 
na Warsztaty Terapii Zajęciowej    -
272.486,37      

OGÓŁEM 3.182.257,74 3.121.473,51
Tab. 13. Pozyskane dotacje i środki zewnętrzne w 2020 roku. 
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10 najistotniejszych działów wydatków w Gminie Gozdowo     

w 2020 roku:

Nr działu Nazwa działu Wydatki

855 Rodzina 10.470.766,96

801 Oświata i Wychowanie 8.183.938,89

750 Administracja  Publiczna 3.136.150,47

852 Pomoc Społeczna 2.378.763,82

900 Gospodarka Komunalna i 
Ochrona Środowiska

2.370.610,87

600 Transport i łączność 1.904.535,76

010 Rolnictwo  i  łowiectwo 1.366.499,83

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektr, gaz i wodę

1.173.304,80

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa 
Narodowego

988.046,78

754 Bezpieczeństwo Publiczne  i 
Ochrona Przeciw Pożarowa

401.697,49

32%

25%

10%

8%

7%

6%

4%
4%

3% 1%

Struktura wydatków w 2020r.

855

801

750

852

900

600

10

400

921

754

Wyk. 4. Struktura wydatków w 2020r. 

Tab. 14. Najistotniejsze działy wydatków w Gminie Gozdowo w2020 roku. 
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Kondycja finansowa Gminy Gozdowo w 2020 roku  - (5.918 mieszkańców)

� Dochody ogółem na mieszkańca - 5997,79 zł

� Dochody majątkowe na mieszkańca - 530,84 zł

� Wydatki ogółem na mieszkańca - 5641.36 zł

� Wydatki majątkowe na mieszkańca - 691,44 zł

� Wynik wykonania budżetu    - 2.109.339,92 zł

� Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem - 31,47 %

� Koszt obsługi długu - 292.311,06 zł  



Informacje o majątku – stan mienia komunalnego

54

Pozycja Wartość 
Grupa 0 – Grunty 3.637.123,15 zł

Grupa 1 - Budynki 18.480.259,83 zł

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
46.246.397,08 zł

Grupa 3 – Kotły, maszyny energetyczne
2.900.802,02 zł

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego    
zastosowania 302.435,24 zł

Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty   
specjalistyczne 461.684,99 zł

Grupa 6 – Urządzenia techniczne 258.020,27 zł

Grupa 7 – Środki transportu 2.996.375,16 zł

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 
wyposażenie   gdzie indziej 
niesklasyfikowane 349.720,70 zł

Wartości niematerialne i prawne 228.345,67 zł

OGÓŁEM 75.861.164,11 zł

G  - 0
4,80%

G - 1
24,36 %

G - 2
60,96%

G - 3
3,82%

G - 4
0,40%

G - 5
0,61%

G - 6
0,34%

G - 7
3,95 %

G - 8
0,46%

wartości 
niematerialne i 

prawne 
0,30%

Procentowa wartość mienia komunalnego w 2020r.

G  - 0 G - 1
G - 2 G - 3
G - 4 G - 5
G - 6 G - 7
G - 8 wartości niematerialne i prawne

Wyk. 5. Procentowa wartość mienia komunalnego w 2020r. Tab. 15. Stan mienia komunalnego w 2020r.  



ROK Wartość mienia komunalnego 
na dzień 31 grudnia

Kwota wzrostu wartości mienia w 
stosunku do roku poprzedniego

Wzrost w ujęciu  % 

2011 45.544.750,00 4.392.947,00 11 %

2012 48.614.621,00 3.069.871,00 6,3 %

2013 51.235.508,37 2.620.887,37 5,1 %

2014 54.843.612,78 3.608.104,41 6,58 %

2015 59.272.253,00 4.428.640,00 7,47 %

2016 62.680.296,49 3.408.043,90 5,44 %

2017 66.160.122,32 3.479.825,83 5,26 %

2018 68.244.977,61 2.084.855,29 3,05 %

2019 69.501.994,52 1.257.016,91 1,81 %

2020 75.861.164,11 6.359.169,59 8,39 %

Informacje o majątku – stan mienia komunalnego
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Tab. 16. Stan mienia komunalnego w latach 2011-2020. 
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Wodociągi i kanalizacja 

Transport publiczny

Gospodarka mieszkaniowa 

Gospodarka odpadami
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Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Mieszkańcy Gminy Gozdowo zaopatrywani są w wodę pitną z dwóch Stacji Uzdatniania Wody, Gozdowo oraz Lelice.
Ujęcie wód podziemnych w Lelicach składa się z dwóch studni wierconych:

Studni nr 1 (podstawowa) oraz studni nr 2 (awaryjna), które pracują w systemie naprzemiennym.
Zasoby eksploatacyjne ujęcia dla studni nr 1 wynoszą ok. 97 m3 /h przy depresji 6,8 m.

Studnia nr 2 posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilości 96,5 m3 /h przy depresji 4,2 m. Woda poddawana jest procesowi uzdatniania co ma w
głównej mierze usunąć związki żelaza oraz manganu powszechnie występujące w czwartorzędowych poziomach wodonośnych. Woda ze studni jest tłoczona
rurociągiem tłocznym do Stacji Uzdatniania Wody oraz zbiorników retencyjnych, a następnie do sieci wodociągowej, która rozprowadza wodę do
mieszkańców. Obecnie zapotrzebowanie na wodę uzdatnioną z SUW Lelice wynosi średnio ok. 540 m3 / dobę.

Stacja Uzdatniania Wody w Gozdowie obsługuje resztę miejscowości z terenu Gminy Gozdowo. Ujęcie wód podziemnych składa się z dwóch studni
wierconych – studni nr 1 (podstawowej) oraz studni nr 2 (awaryjnej), które pracują w systemie naprzemiennym.
Studnia nr 1 została odwiercona w 1992 roku do głębokości 48 m. Studnia posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilości 88,0 m3 /h przy depresji 8,1 m.
Studnia nr 2 została odwiercona 1995 roku do głębokości 50 m. i decyzją z dnia 06.09.1999 r. jest eksploatowana w ramach zatwierdzonych zasobów studni nr 1.

W studni zainstalowane są pompy głębinowe o wydajności nominalnej nieprzekraczającej zasobów eksploatacyjnych ujęcia oraz wartości zawartych w pozwoleniu
wodnoprawnym. Woda poddawana jest procesowi uzdatniania co ma w głównej mierze usunąć związki żelaza oraz manganu, woda ze studni jest tłoczona
rurociągiem tłocznym do SUW oraz zbiorników retencyjnych, a następnie do sieci wodociągowej.

Na działce SUW w Gozdowie, poza dwiema studniami, zlokalizowane są również dwa zbiorniki na wodę o pojemności 150 m3 oraz instalacja
fotowoltaiczna o mocy 40 kW.

Obecnie zapotrzebowanie na wodę uzdatnioną z SUW Gozdowo wynosi średnio 650 m3 / dobę.
Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Gozdowo wynosi ok. 174 km.
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Rozliczenie finansowe dostaw wody za 2019 i 2020 rok.

� W 2020 roku za pobór wody wystawiono łącznie 
214 upomnień. Wszczęto 11 postepowań o 
odcięcie dostaw wody z przyczyn zalegania z 
opłatą za zużytą wodę.

� W 2020 roku wydano 46 warunków technicznych 
na budowę nowych przyłączy wodociągowych               
i 7 warunków technicznych na budowę przyłączy 
kanalizacyjnych

Wyszczególnienie 2019 2020

Saldo na dzień 01 stycznia 45.067,21 24.558,59

Przypis 791.722,84 862.604,80

Odpis - -

Umorzenia - -

Wpłaty 812.231,46 841.586,71

Zwroty - -

Należności: 22.992,75 48.682,79

w tym zaległości 22.992,75 36.170,96

Nadpłaty 1.565,84 3.106,11

Saldo 31 grudnia 24.558,59 45.576,68

Tab. 17. Rozliczenie finansowe dostaw wody za 2019 i 2020 rok. 
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Zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Na terenie Gminy Gozdowo zlokalizowane są dwie, mechaniczno-
biologiczne oczyszczalnie ścieków, w miejscowościach Gozdowo i
Lelice.

Oczyszczalnia ścieków w 
Gozdowie

Oczyszczalnia ścieków w 
Lelicach 

Ścieki transportowane bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków 
(kanalizacją grawitacyjną i ciśnieniową)

Gozdowo, Rempin, 
Rękawczyn 

Lelice, Bonisław, Zbójno 

Miejscowości obsługiwane przez poszczególne
oczyszczalnie przedstawia poniższa tabela.

Rozliczenie finansowe odbioru ścieków za 2019                    
i 2020 rok.

Wyszczególnienie 2019 2020

Saldo na dzień 01 stycznia 5 983,31 4 069,84

Przypis 253 491,42 276 505,30

Odpis - -

Umorzenia - -

Wpłaty 255 404,89 267 322,09

Zwroty - -

Należności: 2 863,95 14 854,46

w tym zaległości 2 863,95 8 270,29

Nadpłaty 1 205,89 1 601,41

Saldo 31 grudnia 4 069,84 13 253,05

Tab. 19. Rozliczenie finansowe odbioru ścieków za 2019 i 2020 rok. 
Tab. 18. Miejscowości obsługiwane przez poszczególne oczyszczalnie w 2020 roku.  



Wybrane parametry gospodarki wodnej Wybrane parametry gospodarki ściekowej 

� W 2020 r. GZGK w Gozdowie sprzedał 332.572 m3 wody 
pitnej.

� Średnie dobowe zużycie wody wyniosło 911 m3

� Straty wody w 2020 r. wyniosły   5,18%

� Szt. nowych przyłączy wodociągowych w 2020 r. - 46

� Liczba awarii sieci wodociągowej w 2020 r. - 3

� Długość sieci wodociągowej  na koniec 2020 r.  ok. 174 km

� Ilość budynków mieszkalnych podłączonych do sieci 
wodociągowej – 1630

� 61568 m3 odebranych ścieków od mieszkańców w 2020 r. 

� Średnia dobowa produkcja w 2020 r. wynosiła 168 m3METRY

� Liczba awarii sieci kanalizacyjnej w 2020 r. – 5DNEJ

� Długość sieci kanalizacyjnej na koniec 2020 r. – 34,5 km

� Ilość budynków mieszkalnych podłączonych do sieci 
kanalizacyjnej – 574

Wodociągi i kanalizacja 
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Ceny usług komunalnych w 2020 roku

� Cena netto za 1 m3 zużytej wody -2,60 netto

� Opłata stała – 1,00 netto 

� Cena za 1 m3 wytworzonych ścieków -
� Kanalizacja grawitacyjna – 3,20 netto
� Kanalizacja ciśnieniowa – 3,00 netto
� Ściek przemysłowy – 4,46 netto
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Sieć dróg publicznych obejmująca drogi krajowe oraz samorządowe tworzy spójną całości służy realizacji podstawowego celu transportowego, jakim
jest swobodne przemieszczanie osób i towarów. Jakość dróg i sprawny układ komunikacyjny jest niezwykle istotnym elementem rozwojowym każdej
jednostki osadniczej, i jest szczególnie ważny w terenach wiejskich. Poprawa jakości dróg jest elementem rozwoju budownictwa mieszkaniowego,
usługowego i produkcyjnego oraz wpływa na poprawę bezpieczeństwa.

� Długość linii autobusowej gminnej (w km): 23,80 km.

� Liczba przewiezionych pasażerów na linii gminnej: 231.

� Wysokość pozyskanych środków na przejazdy – 10.710,00

� Liczba dodatkowego oświetlenia ulicznego: 19 szt.

w tym 6 sz. oświetlenie solarne. 

� Liczba zmodernizowanych lamp ulicznych: 73 szt.

Układ komunikacyjny uzupełnia rozbudowana sieć dróg 
gminnych i dróg wewnętrznych będących w zarządzie i 
utrzymaniu Gminy Gozdowo. 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku na terenie gminy, 
zaliczonych do kategorii dróg gminnych znajdowało się 
ogółem 108,304 km dróg gminnych, z czego:

� 76,810 km dróg asfaltowych, 

� 8,90 km dróg tłuczniowych, 

� 16,864 km dróg gruntowych wzmocnionych żwirem 

� 5,73 km dróg gruntowych.
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� Liczba lokali mieszkalnych komunalnych                                     
wg stanu na dzień 31.12.2020 r.:   22

� Średnia powierzchnia lokalu mieszkalnego w 2020 r.: 44 m2

Wydatki w 2020 roku : 

� kontrole przewodów kominowych - 1.580 zł
� przeglądy sprawności technicznej – 1.890 zł

Ogółem:   3.470 zł

Mieszkaniowy zasób Gminy Gozdowo 

Lp. Położenie i adres Liczba 

lokali

lokale mieszkalne
1 Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 21 5

2 Lelice, ul. Parkowa1 3

3 Rogienice 34 3

4 Czarnominek 14 1

5 Dzięgielewo 5 2

6 Kolczyn 50/1 1

7 Rempin, ul. Środkowa 21 2

8 Rempin, ul. Środkowa 1 1

9 Rempin, ul. Środkowa 25 1

10 Rempin, ul. Szlachecka 2/3 1

lokale socjalne
1 Rempin, ul. Środkowa 21 1

2 Czachowo 11 1

Tab. 20. Mieszkaniowy zasób Gminy Gozdowo w 2020 roku. 
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Opłaty za odbiór odpadów w 2020 roku

Nieruchomość Wg Uchwały Nr III/10/18
z dnia 12 grudnia 2018r.

(wysokość opłaty pobranej od 
stycznia 2019 r.)

Wg Uchwały Nr XIV/96/19
z dnia 26 listopada 2019r.

(wysokość opłaty pobranej 
od stycznia 2020 r.)

Stawka opłaty miesięcznej za odbiór odpadów w sposób selektywny

zamieszkująca przez 1 12,00 18,00

zamieszkująca przez 2 24,00 36,00

zamieszkująca przez 3 36,00 54,00
zamieszkująca przez 4 48,00 72,00

zamieszkująca przez 5 osób 
i więcej

60,00 90,00

Stawka opłaty miesięcznej za odbiór odpadów, jeżeli nie są odbierane w sposób selektywny

zamieszkująca przez 1 20,00 40,00

zamieszkująca przez 2 40,00 80,00

zamieszkująca przez 3 60,00 120,00
zamieszkująca przez 4 80,00 160,00

zamieszkująca przez 5 osób 
i więcej

100,00 200,00

� ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY – miesiąc za osobę  - 18,00 zł
� ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY – miesiąc za osobę  - 40,00 zł

� Odebrane i zebrane odpady komunalne (w tonach): 1 035,778
� Odebrane odpady segregowane : 356,51
� Odebrane odpady niesegregowane: 660,12 
� Odpady dostarczone do PSZOK: 19,1480
� Odpady odebrane bezpośrednio z nieruchomości : 1 016,63

Tab. 21. Opłaty za odbiór odpadów w 2020 roku. 
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Zagospodarowanie odpadów w 2020 roku

W roku 2020 podmiotem odbierającym odpady komunalne z posesji zamieszkałych była firma Remondis Sp. z o. o. w Warszawie ul. Zawodzie 18,
02-981 Warszawa Oddział w Płocku ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock. Przedsiębiorca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczanego.
Do przetargu przystąpiły 3 przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych tj. Ecovir Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 16, 09-228 Ligowo, Remondis Sp. z o. o. w Warszawie ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa Oddział w Płocku ul. Przemysłowa 32,
09-400 Płock i SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. zo. o. ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock.
Najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo Remondis Sp. z o. o. w Warszawie ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa Oddział w Płocku
ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock na kwotę 1 025 985,30. zł brutto, z którym zawarto umowę na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020r.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gozdowo, tak jak w latach poprzednich mieli zapewnioną możliwość selektywnego
zbierania odpadów komunalnych „u źródła” czyli bezpośrednio na terenie nieruchomości. Na terenie gminy funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, który zlokalizowano w miejscowości Gozdowo przy ulicy Krystyna Gozdawy 12, prowadzony przez Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej. Odpady komunalne były przyjmowane do PSZOK wyłącznie od mieszkańców Gminy Gozdowo od poniedziałku do
piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Odpady komunalne mieszkańcy we własnym zakresie dostarczali do PSZOK a warunkiem ich
przyjęcia było posegregowanie oraz oczyszczenie. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązane są przekazać
do instalacji komunalnych następujące frakcje odpadów komunalnych: zmieszane odpady komunalne i odpady zielone. Zmieszane odpady komunalne
zebrane z terenu gminy były przekazywane do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. – instalacja mechaniczno –
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w m. Kobierniki, gm. Stara Biała oraz do Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o. Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami w Rachocinie – instalacja MBP, SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o. –
Instalacja Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych.
Ze względu na typowo rolniczy charakter gminy, znaczna część gospodarstw odpady zielone gromadzi w przydomowych kompostowniach.
Natomiast odpady zielone odebrane przez firmę były przekazywane do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. Kobierniki
42, 09 – 413 Sikórz.
� Według danych na koniec 2020 roku, systemem odbioru odpadów komunalnych zostało objętych 1571 nieruchomości.
� Posesji deklarujących zbiórkę odpadów w sposób selektywny było 1534



Gospodarka odpadami

65

ROZLICZENIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Zagospodarowanie odpadów przez firmę REMONDIS 1 015 218,34

Koszty administracji i obsługi 55 612,28

Ogółem wydatki poniesione na zagospodarowanie  odpadów 1 070 830,62

Przypisy (naliczenia wynikające ze złożonych deklaracji) 1 047 697,00 zł

Wpłaty za zagospodarowanie odpadów 978 387,23 zł 

Zaległości z tytułu wpłat za zagospodarowanie odpadów za okres
2013r. – 31.12.2020r.

164 395,89 zł

Zaległości pozostałe z lat ubiegłych za okres 2013 - 2019 75 501,82 zł

Liczba mieszkańców segregujących odpady zgłoszona przez
właścicieli nieruchomości

5 010

Liczba mieszkańców niesegregujących odpady zgłoszona przez
właścicieli nieruchomości

78

Liczba nieruchomości segregujących odpady zgłoszona przez
właścicieli nieruchomości

1 534

Liczba nieruchomości niesegregujących odpady zgłoszona przez
właścicieli nieruchomości

37

Zaległości z tytułu opłat za odpady

W 2020 roku wystawiono 172 upomnienia dotyczące
zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na kwotę 66.745,08 zł w tym:
� w 100 % uregulowało zaległość 51 osób w kwocie

16.124,04 zł (co stanowi 24,16% całości kwoty
wysłanych upomnień),

� częściowo uregulowało 11 osób w kwocie 3.925,20 zł
(5,88% zaległości)

� w ogóle nie uregulowało zaległości 110 dłużników
(kwota do uregulowania 45.765,84 zł tj. 68,57 %
zaległości).

W roku 2020 wystawiono 60 tytuły wykonawcze na kwotę
10 645,64 zł, które zostały wysłane do Urzędu Skarbowego
w Sierpcu celem przymusowego ściągnięcia zaległości.
Zaległości wynikające z wystawionych tytułów zostały
ściągnięte:
� w 100 % od 9 osób w kwocie 1.759,64 zł (tj. 16,53 %

kwoty wysłanych tytułów),
� częściowo od 2 osób w kwocie 372,58 zł (tj. 3,50%

kwoty wysłanych tytułów,
� 0% - 49 tytułów na kwotę 8.514,00 zł co stanowi

79,98% całości kwoty na którą zostały wystawione

� Odebrane i zebrane odpady komunalne (w tonach): 1 035,778
� Odebrane odpady segregowane (w tonach): 356,51
� Odebrane odpady niesegregowane (w tonach): 660,12
� Odpady dostarczone do PSZOK (w tonach): 19,1480
� Odpady odebrane bezpośrednio z nieruchomości (w tonach): 1 016,63

Tab. 22. Rozliczenie zagospodarowania odpadów 
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Lokalna przedsiębiorczość 

Zagospodarowanie przestrzenne

Rolnictwo
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Gmina w swoich zadaniach przekazuje za pośrednictwem systemu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej wnioski o wpis, 
zmianę, wznowienie, zawieszenie i zakończenie działalności gospodarczej. 

Liczba przyjętych w UG wniosków o wpis do rejestru CEIDG
w 2020r.  - 217 
w tym: liczba wniosków spoza terenu Gminy Gozdowo – 5

Wnioski przyjęte w 2020 roku w Urzędzie Gminy w Gozdowie: 

Rodzaj wniosku Liczba 

założenie działalności 20

zmiana 54

zmiana ze wznowieniem działalności 10

zmiana z zawieszeniem działalności 19

zmiana z zakończeniem działalności 1

zakończenie działalności 13

Ogółem 117

W 2020 roku działalność gospodarczą na terenie gminy Gozdowo
rozpoczęło 23 przedsiębiorców (dot. również wniosków złożonych poza
Urzędem Gminy w Gozdowie). Przed końcem roku 2 spośród nich
dokonało zawieszenia działalności, a 3 działalność zakończyło.

Ogółem w 2020 roku działalność gospodarczą na terenie gminy Gozdowo
zakończyło 16 przedsiębiorców.

Tab. 23. Zdarzenia z zakresu CEIDG-1 w Urzędzie Gminy w Gozdowie 
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Według danych na dzień 31.12.2020r. liczba zarejestrowanych działalności 
na terenie gminy Gozdowo wynosi : 201 
w tym: 
� Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo i Rybactwo – 6
� Górnictwo i Wydobywanie – 4
� Przetwórstwo przemysłowe – 29
� Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - 1
� Budownictwo – 42
� Handel hurtowy, detaliczny, naprawa pojazdów sam., wyłączając

motocykle – 51
� Transport i gosp. magazynowa – 7
� Działalność związana z zakwaterowaniem, usługami gastronomicznymi – 4
� Informacja i komunikacja - 1
� Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 3
� Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 19
� Działalność w zakresie usług administracji i dział. wspierająca – 7
� Edukacja     - 4
� Opieka zdrowotna i pomoc społeczna   - 8
� Działalność związana z kulturą, rozrywką  i rekreacją - 2
� Pozostała działalność usługowa - 13

Podatki dot. prowadzenia działalności gospodarczej w 2020roku

Podatek od 
nieruchomości 

Stawka 
maksymalna

Stawka w 
gminie 

Różnica 

związany z 
prowadzeniem
działalności 
gospodarczej
- grunty

0,95 zł 0,82 zł 0,13 zł

związany z 
prowadzeniem
działalności 
gospodarczej
- budynki (w zakresie
handlu i usług o

23,90 zł 18 zł 5,90 zł

Tab. 24. Podatki dot. prowadzenia działalności gospodarczej w 2020 roku
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Stan bezrobocia w Gminie Gozdowo
Liczba bezrobotnych na terenie gminy Gozdowo na dzień
31.12.2020 r. wyniosła 325 osób (w tym 202 kobiety) z tego prawo
do zasiłku posiadało – 47 osób (w tym 30 kobiet) i jest to wzrost
w porównaniu z latami wcześniejszymi.

Działania na rzecz ograniczenia bezrobocia i łagodzenia jego skutków pozostają
przede wszystkim w gestii Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu. W działania te
włączała się Gmina Gozdowo poprzez organizację prac publicznych, staży oraz prac
interwencyjnych

Wybrane kategorie bezrobotnych Kobiety M ężczyźni Ogółem
2019 2020 2019 2020 2019 2020

Bez kwalifikacji zawodowych 48 49 27 75 76
Bez doświadczenia zawodowego 58 59 20 78 83
Kobiety, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka 71 67 x 71 67
Do 30 roku życia 69 67 28 97 91
Do 25 roku życia 25 22 16 41 33
Długotrwale bezrobotni 127 138 58 185 210
Powyżej 50 roku życia 26 27 45 71 70
Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 57 54 10 67 65
Niepełnosprawni 5 5 4 9 11
Bezrobotni wg grup wiekowych 

18-24 25 22 16 41 33
25-34 70 81 21 91 107
35-44 50 51 35 85 82
45-54 30 37 27 57 62
55-59 14 11 13 27 22

60 lat i więcej x x 17 17 19
Bezrobotni  wg wykształcenia 

wyższe 18 19 3 21 25
policealne i śr. zawodowe 59 62 18 77 85
liceum ogólnokształcące 15 22 3 18 24

zasadnicze zawodowe 51 50 44 95 85
gimnazjum i poniżej 46 49 61 107 106

Struktura bezrobocia w Gminie Gozdowo w latach 2019-2020

Tab. 25. Struktura bezrobocia w Gminie Gozdowo w latach 2019-2020
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Liczba obowiązujących Planów – 11

Powierzchnia objęta MPZP (w ha): ok. 1768,9 ha

Udział powierzchni gminy objętej MPZP: 14%

W roku 2020 Urząd Gminy w Gozdowie prowadził:

� 33 postępowania administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach
zabudowy,

� 6 postępowań dotyczących wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego

� 10 postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
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Decyzje o warunkach zabudowy w 2020 roku

Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Miejscowość Decyzja  
(pozytywna/negatywna)

1 rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Antoniewo pozytywna
2 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Bombalice pozytywna
3 budowa budynku gospodarczego Łysakowo pozytywna
4 budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą

– instalacja I
Bonisław pozytywna

5 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
– instalacja II

Bonisław pozytywna

6 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku Bombalice pozytywna
7 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW Kuskowo 

Bronoszewice
negatywna

8 Budowa instalacji fotowoltaicznej do 1MW Rogienice pozytywna
9 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia i elektroenergetycznej

napowietrznej stacji transformatorowej
Zbójno pozytywna

10 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW Łysakowo negatywna
11 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW Bonisław pozytywna
12 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Rękawczyn pozytywna
13 Budowa budynku gospodarczego Golejewo pozytywna
14 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Kuniewo pozytywna
15 Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz rozbudowa budynku

gospodarczego
Rogienice pozytywna
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16 Budowa dwóch zbiorników zbożowych BIN 140, rozbudowa wiaty na słomę
oraz dobudowa wiaty

Zakrzewko pozytywna

17 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Węgrzynowo pozytywna
18 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW Łysakowo pozytywna
19 Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2MW Bonisław pozytywna

20 Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2MW Bonisław pozytywna
21 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Rogieniczki pozytywna
22 Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Cetlin pozytywna
23 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Bombalice pozytywna
24 Budowa studni głębinowej Reczewo pozytywna
25 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Kolczyn pozytywna
26 Budowa instalacji fotowoltaicznej „Golejewo 1” o mocy wytwórczej do 1MW 

wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą
Golejewo pozytywna

27 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z placem postojowym, 
ogrodzeniem, stacją transformatorową oraz przyłączem energetycznym i 
pozostałymi elementami wyposażenia niezbędnymi do prawidłowego 
funkcjonowania inwestycji

Kozice Smorzewo umorzenie postepowania

28 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Łysakowo pozytywna
29 budowa wiaty stalowej Kurówko pozytywna
30 Budowa wiaty na słomę Zakrzewko pozytywna
31 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Gozdowo umorzenie postępowania
32 Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW Gozdowo pozytywna
33 Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW Bonisław pozytywna

Tab. 26. Decyzje o warunkach zabudowy w 2020 roku
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Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Miejscowość Decyzja 
(pozytywna/negatywna)

1 Rozbiórka istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV wraz z budową nowej linii
napowietrznej nn-0,4 kV

Rękawczyn pozytywna

2 budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV wraz ze
złączami kablowo-pomiarowymi nN O,4 kV

Gozdowo pozytywna

3 Budowa linii kablowej SN-15 kV stacji transformatorowej SN/nn i
przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV

Bombalice pozytywna

4 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN, elektroenergetycznej linii
kablowej nn, stacji transformatorowej, słupów Sn/nn oraz złącz

Ostrowy pozytywna

5 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV i 0,4 kV, słupowej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV oraz przebudowa elektroenergetycznej sieci
napowietrznej 15 kV i 0,4 kV

Kuniewo pozytywna

6 Budowa linii kablowej nN jako wcięcia w istniejąca linię wraz ze złączem w
celu zasilenia dz. nr 90/3 na terenie dz. nr 90/4

Kuskowo 
Bronoszewice

umorzenie postępowania

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  w 2020 roku

Tab. 27. Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w 2020 roku
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Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w 2020 roku

Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Miejscowość Decyzja (pozytywna/negatywna)

1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W
Bonisław-Gozdowo

Gozdowo, Bonisław, Kuskowo
Bronoszewice

pozytywna

2 Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej
„Golejewo 1” o mocy wytwórczej do 1MW wraz z
techniczną infrastrukturą towarzyszącą

Golejewo umorzenie postępowania

3 Budowa 10 budynków inwentarskich do chowu
kurcząt brojlerów o liczbie stanowisk 40000 sztuk
w każdym wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Głuchowo postępowanie w tracie realizacji

4 Podpowierzchniowa eksploatacja piasku
skaleniowo-kwarcowego ze złoża o nazwie
„Węgrzynowo VI”

Węgrzynowo pozytywna

5 Budowa instalacji fotowoltaicznej Bonisław pozytywna
6 Budowa instalacji fotowoltaicznej Gozdowo pozytywna
7 Budowa instalacji fotowoltaicznej Gozdowo pozytywna
8 Eksploatacja odkrywkowa kruszywa naturalnego

ze złoża „Zbójno II”
Zbójno pozytywna

9 Budowa instalacji fotowoltaicznej Bonisław umorzenie postępowania
10 Przebudowa mostu nr JNI 31001106 w m. Majki

Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice-
Majki-Słupia wraz z drogami dojazdowymi

Lelice, Cetlin, Miodusy, Majki 
Małe, Słupia

pozytywna

Tab. 28. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w 2020 roku



Rolnictwo

75

Powierzchnia 
gospodarstw

Ilość gospodarstw

2017 2018 2019 2020

1,01-2 ha 139 145 147 148

2,01- 7 ha 321 321 301 319

7,01 – 10 ha 133 128 133 128

10,01- 15 ha 135 138 134 149

15,01- 30 ha 128 125 128 128

30,01 – 50 ha 43 45 38 41

pow. 50 ha 26 26 24 5

Ogółem 925 928 905 938

Liczba gospodarstw rolnych w Gminie Gozdowo 
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Powierzchnie gospodarstw na przełomie lat 2017-2020

2017 2018 2019 2020

Wyk. 6. Powierzchnie gospodarstw na przełomie lat 2017-2020

Tab. 29. Liczba gospodarstw rolnych w Gminie Gozdowo 
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Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2020 roku

� W 2020 roku na terenie Gminy Gozdowo działała Komisja                          
ds. oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych lub działach 
specjalnych produkcji rolnej powołana przez Wojewodę Mazowieckiego 
Zarządzeniem nr 149 z dnia  29 kwietnia 2020r

� W związku z przejściem w dniu 10 lipca 2020 r. fali gradu wystąpiły
straty w uprawach rolnych. Poszkodowani rolnicy z terenu gminy
Gozdowo (sołectwo Cetlin, Miodusy, Lelice, Reczewo, Bonisław,
Bombalice, Łysakowo, Bronoszewice, Rycharcice, Golejewo, Gozdowo,
Kolczyn, Dzięgielewo) mogli składać w Urzędzie Gminy w Gozdowie
wnioski o oszacowanie strat spowodowanych gradem do dnia 22 lipca
2020r.

� Zostało złożonych 139 wniosków, w tym straty w średniej rocznej 
produkcji w gospodarstwie rolnym przekroczyły 30%   w przypadku 37 
wniosków,  wyniosły poniżej 30% w przypadku 91 wniosków. Protokoły 
cząstkowe stanowiły 11 sztuk. 

� W tym samym dniu tj. 10 lipca 2020r. na terenie Gminy powstały szkody
spowodowane huraganem. Straty poniosło jedno gospodarstwo w
sołectwie Kolczyn. Komisja oszacowała straty. W wyniku działania
huraganu zostało zniszczone całe półpiętro i zerwany dach z obory oraz
uszkodzona część dachu na budynku gospodarczym.

Powszechny Spis Rolny 

� Powszechny Spis Rolny 2020 odbył się w okresie  od 1 
września do 30 listopada 2020 roku i był obowiązkowy.

� W Gminie Gozdowo do spisania było łącznie 578 
gospodarstw indywidualnych, których właściciele 
zamieszkują na terenie Gminy Gozdowo.  

� Gospodarstwa spisywane były wg stanu na dzień 1
czerwca 2020 r.

� Nad całością prac związanych ze Spisem Rolnym w 
Gminie Gozdowo czuwał Gminny Komisarz Spisowy 
czyli Wójt Gminy  wraz z Gminnym Biurem Spisowym.

� Na terenie naszej gminy spisu dokonało 577 rolników. 



Inwestycje

77

Główne kierunki inwestycyjne

Infrastruktura społeczna 

Ochrona środowiska

Inwestycje drogowe

Odnowa zabytków
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Rozdział Opis Wartość
85203 Ośrodki wsparcia 1.141.653,00
60016 Drogi publiczne gminne 1.027.010,78
92120 Ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami
571.806,45

01010 Infrastruktura wodociągowa i 
sanitacyjna wsi

343.655,00

85311 Rehabilitacja zawodowa i 
społeczna osób 
niepełnosprawnych

272.486,37

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 220.510,49
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby
175.749,05

92695 Pozostała działalność 105.000,00  
Ogółem 3.857.871,14

Całkowita kwota zrealizowanych inwestycji w 2020r.:   
3.857.871,14

85203
29%

60016
27%

92120
15%

1010
9%

85311
7%

75412
6%

92109
4%

92695
3%

Kierunki inwestycji w 2020 r.

85203 60016 92120 1010 85311 75412 92109 92695

Wyk. 7. Kierunki inwestycji w 2020r. 

Tab. 30. Działy inwestycji w Gminie Gozdowo w 2020 roku
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Zagospodarowanie budynku po byłej szkole w Ostrowach

� Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

Całkowity koszt inwestycji 1.488.629,31  w tym:
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  1.278.716,44 zł
- środki własne Gminy Gozdowo 39.400,00 zł 
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych-
170.512,87 zł (realizacja w roku 2021) 

� Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Całkowity koszt inwestycji  1.148.325,47 zł w tym:
-dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych – 450,000 zł
-dofinansowanie ze środków Powiatu Sierpeckiego – 255.327,12 zł
-dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych –
409.498,36 zł 
-środki własne Gminy Gozdowo – 33.499,99 zł 
Zrealizowano w roku 2020 w wysokości  272.486,37 zł 
Realizacja w roku 2021 w wysokości 875.839,10 zł 
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� Przebudowa budynku OSP w 
miejscowości Lelice 

Prace termomodernizacyjne i remont dachu.
Całkowity koszt inwestycji 122.008,61 zł
w tym:
- dofinansowanie w formie dotacji z
WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 8.500,00 zł
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych 34.000 zł

� Przebudowa budynku OSP                        
w miejscowości Kowalewo 
Podborne

Prace modernizacyjne.
Inwestycja sfinansowana ze środków
budżetu Gminy w kwocie 78.944,88,00 zł.

� Przebudowa budynku OSP
w miejscowości Gozdowo

Inwestycja sfinansowana ze środków budżetu 
Gminy w kwocie 19.557,00 zł.
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� Utworzenie i wyposażenie
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gozdowie

Inwestycja sfinansowana ze środków 
budżetu Gminy w kwocie 175.749,05 zł.

� Remont podłogi w budynku 
świetlicy wiejskiej w Cetlinie

Inwestycja sfinansowana ze środków 
budżetu Gminy w kwocie 24.477,00 zł.
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� Doposażenie placu zabaw                    
w miejscowości Bombalice

W ramach zadania doposażony został plac zabaw
w miejscowości Bombalice w następujące
urządzenia: Zestaw zabawowy, Karuzela,
Huśtawka Bocianie Gniazdo.
Koszt całkowity 21 000,00 zł. w tym: 
- dofinansowanie ze środków własnych budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2020” - 10 000,00 zł.
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych – 11.000,00 zł.

� Doposażenie placu zabaw          
w  miejscowości Cetlin

W ramach zadania doposażony został plac
zabaw w miejscowości Cetlin w następujące
urządzenia: Zestaw zabawowy, Karuzela.
Koszt całkowity 21 000,00 zł. w tym: 
- dofinansowanie ze środków własnych
budżetu Województwa Mazowieckiego w
ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” -
10 000,00 zł.
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych – 11.000,00 zł.

� Doposażenie placu zabaw                    
w miejscowości Bonisław 

W ramach zadania doposażony został plac
zabaw w miejscowości Bonisław w
następujące urządzenia: Karuzela, Huśtawka
Bocianie Gniazdo, Siłownia zewnętrzna,
Orbitrek, Surfer, Biegacz.
Koszt całkowity 21.000,00 zł. w tym: 
- dofinansowanie ze środków własnych
budżetu Województwa Mazowieckiego w
ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” -
10 000,00 zł.
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych – 11.000,00 zł.

PLACE ZABAW
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� Doposażenie placu zabaw                    
w miejscowości Golejewo

W ramach zadania doposażony został plac zabaw 
w miejscowości Golejewo w następujące 
urządzenia: Karuzela, Huśtawka Bocianie 
Gniazdo, Komplet na kotwach, Huśtawka 
metalowa, Stół do gry w tenisa stołowego. 
Koszt całkowity 21 000,00 zł. w tym: 
- dofinansowanie ze środków własnych budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2020” - 10 000,00 zł.
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych – 11.000,00 zł.

� Doposażenie placu zabaw                 
w  miejscowości Gozdowo

Zadanie zostało zrealizowane związku ze
złożonym wnioskiem o dofinansowanie w
ramach działania „Wsparcie na wdrażanie
operacji Strategii Rozwoju Lokalnego
kierowanego przez społeczność z wyłączeniem
projektów grantowych oraz operacji w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej
objętego PROW na lata 2014-2020”
realizowanego przez Lokalną Grupę Działania
Sierpeckie Partnerstwo.
Koszt całkowity inwestycji 64.324,09 zł w tym: 
-kwota dofinansowania 40.929 zł
- środki własne budżetu gminy 23.395,09

� Doposażenie placu zabaw                     
w miejscowości Kowalewo 
Podborne 

W ramach zadania doposażony został plac
zabaw w miejscowości Kowalewo Podborne
poprzez wykonanie altany drewnianej.
Koszt całkowity 21 000,00 zł. w tym: 
- dofinansowanie ze środków własnych
budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” -
10 000,00 zł.
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych – 11.000,00 zł.

PLACE ZABAW
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� Usunięcie i unieszkodliwienie  
wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Gozdowo

Inwestycja sfinansowana ze środków
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w kwocie 34.657,30 zł.

� Przeprowadzenie inwentaryzacji
indywidualnych źródeł ciepła na
terenie Gminy Gozdowo

Inwestycja sfinansowana w ramach
dofinansowania ze środków budżetu
Województwa Mazowieckiego w formie
dotacji 100% kosztów kwalifikowanych na
zadanie realizowane w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.
Koszt inwestycji 49.593,60 zł

� Usuwanie odpadów z folii
rolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po
nawozach i typu Big Bag na
terenie gminy Gozdowo

Inwestycja sfinansowana w ramach
dofinansowania ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Ilość odebranych odpadów wyniosła
143,6700 Mg ze 106 gospodarstw rolnych.
Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 
wyniósł 58.186,35 zł.
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� Przebudowa drogi gminnej w 
miejscowości Cetlin

Długość: 510,00 m, szerokość: 3,00 m.
Całkowity koszt inwestycji 233.957,28 zł w tym:
- dofinansowanie ze środków budżetu
Województwa Mazowieckiego 55.000,00 zł
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych 153.700,00 zł
- środki własne z budżetu Gminy w kwocie
25.257,28 zł.

� Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Rogieniczki

Długość: 510,00 m, szerokość: 3,00 m.
Całkowity koszt inwestycji 88.002,98 zł
w tym:
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych - 67.900,00 zł
- środki własne z budżetu Gminy w kwocie
– 20.102,98 zł

� Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Bombalice

Długość: 888,00 m, szerokość: 3,00 m.
Całkowity koszt inwestycji 143.788,15 zł
w tym:
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych - 115.300,00 zł
- środki własne z budżetu Gminy w kwocie –
28.488,15 zł

DROGI GMINNE
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� Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Łysakowo - etap I.

Długość ok. 350,00 mb, szerokość ok. 3,6 mb. 
Inwestycja w całości sfinansowana  ze środków 
budżetu Gminy w kwocie 31.770,90 zł

� Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Golejewo - etap I.

Długość ok. 820,00 mb, szerokość ok. 3,6 mb.

Inwestycja w całości sfinansowana ze środków

budżetu Gminy w kwocie 87.055,69 zł.

� Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Kozice - etap I.

Długość ok. 500 mb, szerokość ok. 3,6 mb.

Inwestycja w całości sfinansowana ze środków

budżetu Gminy w kwocie 54.919,50 zł.

DROGI GMINNE
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� Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Gozdowo, ulica Kasztanowa

Długość ok. 80,00 mb. Inwestycja w całości  sfinansowana 
ze środków budżetu Gminy w kwocie  95.733,50 zł.

� Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Lelice, ulica Wiśniowa – etap II. 

Długość ok. 30,00 mb. Całkowity koszt inwestycji 76.730,00 zł    
w tym:
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- 74.100,00 zł
- środki własne z budżetu Gminy w kwocie – 2.630,00 zł

DROGI GMINNE
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Łącznie koszt całkowity inwestycji z zakresu  dróg gminnych wyniósł  w 2020 roku 
811.958,00 zł 

w tym:

� środki własne gminy  345.958,00 zł,

� dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego 55.000,00 zł,

� dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 411.000,00 zł

Drogi Powiatowe

� Przebudowa drogi powiatowej nr 3754  Goleszyn-Leszczynki
� Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin-Lelice
� Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji 

ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3760W Bonisław – Gozdowo

Koszt całkowity inwestycji z zakresu dróg powiatowych wyniósł  234.052,25 zł
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� Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego

Projekt realizowany w ramach operacji typu „Ochrona
zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie realizowane w dwóch etapach:
I Etap: Remont kaplicy na cmentarzu grzebalnym                               
w Bonisławiu
II Etap: Remont dojścia głównego (schodów) do 
budynku Kościoła w Kurowie, drogi procesyjnej wokół 
kościoła wraz z dojazdem od strony plebani, schodów 
wejściowych zewnętrznych do Kościoła wraz                          
z wymianą drzwi wejściowych. 

Koszt całkowity inwestycji 548.128,95 zł, 
z czego:

I etap - 197.182,27 zł, 
II etap – 350.946,68
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Statystyka oświatowa

Realizacja nauki zdalnej w związku z pandemią COVID-19

Inwestycje oświatowe

Sukcesy uczniów

Egzaminy 

Opieka nad dziećmi do lat 3
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W roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z ustaloną siecią szkół i przedszkoli na terenie gminy Gozdowo obwiązującą od 1 września 2019 roku
funkcjonują dwie szkoły podstawowe: w Gozdowie, w Lelicach z oddziałami przedszkolnymi oraz Publiczne Przedszkole w Gozdowie.

Liczbę dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i Publicznego w Gminie Gozdowo na dzień 30.09.2020 roku przedstawiają poniższe tabele.

Szkoła
Liczba 

oddziałó
w

Liczba 
uczniów

w tym w klasach:

„0” I II III IV V VI
VI
I

VIII

Szkoła 
Podstawow

a w 
Gozdowie

17 361 - 39 35 45 49 23 60 72 38

Szkoła 
Podstawow

a w 
Lelicach

10 172 36 13 25 18 17 13 15 19 16

OGÓŁEM 27 533 36 52 60 63 66 36 75 54

Do szkół podstawowych poza granice naszych
obwodów, na podstawie woli/wyboru
rodziców uczęszczało 67 uczniów. Natomiast
33 uczniów spełniało obowiązek szkolny
z innych obwodów w szkołach podstawowych
na terenie naszej gminy.

Publiczne 
Przedszkole 
w Gozdowie

Liczba 
oddziałów

Liczba 
dzieci

w grupach liczba dzieci wg roczników:
Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V

3,4 lata 3,4 lata 5 lat 6, 5 lat
6, 5 lat

Grupy 5 125 25 25 25 25
25

Tab. 31. Liczebność dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Gozdowo 

Tab. 32. Liczebność dzieci w Publicznym Przedszkolu w Gozdowie 
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W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach zatrudnionych było 66 nauczycieli co stanowi
59,71 etatów przeliczeniowych.

Szkoła Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany

Podstawowa w 
Gozdowie

1,00 - 6,00 30,30

Podstawowa w 
Lelicach

0,85 2,08 3,00 9,48

Publiczne Przedszkole 
w Gozdowie

1,00 0,68 3,16 2,16

Razem etaty w gminie: 2,85 2,76 12,16 41,94

� Od września 2020 roku dowożonych
było 357 uczniów w tym 250 do
Gozdowa i 107 do Lelic.

� Dziesięciu uczniów niepełnosprawnych
uczęszczało do szkół specjalnych.
Siedmioro uczniów dowożonych było
przez rodziców własnym samochodem,
natomiast trzech uczniów do Sierpca
dowożonych było przez gminę własnym
transportem.

Łączny koszt poniesionych wydatków na
dowóz uczniów niepełnosprawnych
wyniósł 54 470,00 zł.

W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach zatrudnionych było 29 pracowników niebędących 
nauczycielami, co stanowi 29,00 etatów przeliczeniowych.

Wszystkie wydatki na oświatę w 2020 roku wyniosły 7 983 642 zł  
z czego 5 711 094 zł ( 71,5%) pokryte zostały z subwencji oświatowej      

z budżetu państwa.

Liczba etatów w poszczególnych szkołach z podziałem na stopnie awansu zawodowego

Tab. 33. Stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach oświatowych 
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Od dnia 25 marca 2020r. br. w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w zakresie szczegółowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 szkoły prowadziły kształcenie na odległość.

� W Szkole Podstawowej w Lelicach kształcenie odbywało się dwutorowo: zajęcia odbywały się w trybie online, synchronicznie w czasie
rzeczywistym za pomocą komunikatorów Google Meet i Zoom, w mniejszym zakresie Messengera z wykorzystaniem platform edukacyjnych :
„E_podręczniki”, „Lekcje w sieci” Materiały z wydawnictwa Nowa Era, „Zdalne lekcje”, Narzędzia Dysku Google.

� Nauczyciele wykorzystywali w swojej pracy narzędzia ( aplikacji ) edukacyjnych takie jak : „ Learnings Apps” „ Padlet” „Matzoo” , „Szalone
liczby” „ Scholaris”, „Canva”

� Do koordynowania wszystkich działań wykorzystywali dziennik elektroniczny Librus.
� Druga metoda pracy skierowana do uczniów klas młodszych to praca w trybie asynchronicznym z pewnym opóźnieniem czasowym. Nauczyciele

w swojej pracy wykorzystywali narzędzia dostępne w ”chmurze”. Na potrzeby bardziej efektywnego zdalnego nauczania szkoła założyła swoją
domenę i zaczęła pracę w środowisku G suit – platforma edukacyjna dla szkół firmy Google. Korzystanie ze środowiska dało wiele
narzędzi pracy ułatwiających zdalną naukę. Wszyscy uczniowie ze zróżnicowaną intensywnością brali udział w zajęciach. Największym
problemem była niska prędkość Internetu oraz w przypadku niektórych uczniów brak odpowiedniego sprzętu.

� Nauczyciele realizowali tematy zgodnie z podstawą programową. W szczególnych przypadkach dany temat lekcji był prowadzony przez kilka
jednostek lekcyjnych. Frekwencja była zaznaczana symbolem KO (w skrócie kształcenie na odległość), co nie miało wpływu na frekwencję
ucznia.

� Przepisy dawały prawo nauczycielom oceniania uczniów za wykonane prace, polecenia, itp. W zakładce oceny wpisywane były przez okres
kształcenia zdalnego informacje za co uczeń otrzymał ocenę (np. zadanie nr 1, karta pracy, praca pisemna, zadanie online itp.).

� Informowanie uczniów i rodziców o postępach w nauce i uzyskanych przez niego ocenach odbywało się za pomocą narzędzi dostępnych
w dzienniku elektronicznym, telefonicznie, pocztą elektroniczną. Stosowane było przemienne kształcenie z użyciem monitorów ekranowych
i bez ich użycia. Nauczyciele zwracali uwagę na równomierne obciążanie uczniów materiałem lekcyjnym w poszczególnych dniach tygodnia.
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� W Szkole Podstawowej w Gozdowie nauczanie prowadzone było na platformie ZOOM, nauczyciele przesyłali wiadomości
przez dziennik elektroniczny.

� W celu sprawdzania wiedzy uczniów nauczyciele korzystali z platformy Quizziz, komunikowali się z uczniami poprzez różne
komunikatory, dobierali najlepsze formy i metody pracy, aby przekazać maksimum wiedzy i wyposażyć uczniów w wiele
umiejętności.

� Aby kształcenie na odległość funkcjonowało jak najlepiej, cały czas było ono monitorowane. Codziennie rano odbywały się
narady pedagogiczne w formie wideokonferencji, gdzie nauczyciele wymieniali się uwagami i wskazówkami dotyczącymi pracy
zdalnej. Pisali raporty z realizacji podstawy programowej i podsumowania pracy zdalnej na początku co tydzień, później co 2 lub 3
tygodnie. To służyło ocenie stanu realizacji podstawy programowej, wymianie poglądów dotyczących wszelkich trudności, które
komplikowały realizację kształcenia na odległość, a także kryteriów oceniania uczniów w nowych warunkach. Wszystkie raporty
i podsumowania nauczycieli były analizowane a wnioski służyły nauczycielom jako wskazówka do dalszej pracy z uczniem
i podniesienia jej jakości.

� Od połowy kwietnia zajęcia na platformie ZOOM odbywały się zgodnie z planem zajęć dydaktycznych w szkole w roku
2019/20, a więc codziennie uczeń spotykał się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów wg planu lekcyjnego.
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Inwestycje w jednostkach oświatowych w ramach środków własnych Gminy Gozdowo

� Szkoła Podstawowa w Gozdowie
� zakupiono: niszczarkę, telefon, meble szkolne,

lektury – 3.317,73 zł
� przeprowadzono remont korytarza, pokoju

nauczycielskiego, gabinetu pielęgniarki, część
dachu pokryto papą, utworzono salę językową,
oraz wyremontowano szatnię - 14.222,64

Łączna kwota remontu i doposażenia placówki  
wyniosła :  17.540,37  zł.

� Szkoła Podstawowa w Lelicach
� zakupiono : dwie drukarki, wykładzinę do sali

Nr 3 i Sali nr 2, tablicę białą, szafę do pracowni,
gry na zajęcia świetlicowe, tablicę korkową.

� przeprowadzono remont: malowanie stołówki,
łazienek, , szatni sportowej, Sali nr 2, położenie
kostki brukowej przy stołówce, wymiana płytek
na schodach wejściowych – 12 566,00 zł.

Razem:  17 202,97 zł.

� Publiczne Przedszkole w Gozdowie

� zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 1.040,00 zł.
� remont gabinetu sekretarki i dyrektora 8.100,00 zł.

Łączna kwota doposażenia i remontu placówki  
wyniosła : 9 140,00 zł.

W roku szkolnym 2019/2020 szkoły i przedszkole funkcjonujące na terenie naszej gminy zostały 
doposażone  i wyremontowane z własnych środków  na łączną kwotę: 43 883,34 zł.
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Inwestycje w jednostkach oświatowych finansowane ze środków zewnętrznych

� Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza wokół Szkoły Podstawowej w Lelicach.
W ramach projektu pn. „Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole
Podstawowej w Lelicach” powstała nowa infrastruktura. Długość ścieżki wynosi około 162 m i składa się z 23 szt. tablic edukacyjnych oraz
25 szt. drzew. Treść tablic zawiera: opisy i fotografie gatunków nasadzonych przy ścieżce drzew; informacje i fotografie o procesach
zachodzących w przyrodzie oraz ochronie środowiska. Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna oraz towarzyszące jej warsztaty zostały zrealizowane
dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Całkowity koszt zadania wyniósł 78 023,00 zł, a wysokość przyznanej dotacji 70 220,00 zł.

� „Kompetentna edukacja w Gminie Gozdowo” w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna od sierpnia 2019 roku do 31 lipca 2021 roku. Wsparciem objętych jest 450 uczniów oraz 21 nauczycieli

z tych szkół. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w obszarach ICT, nauk matematyczno przyrodniczych
i języków obcych poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych z informatyki z elementami robotyki, matematyki i przyrody, języka angielskiego.
Szkoły zostały wyposażone w: zestawy lego mindstroms, zestawy robotów gotowych, pracownie komputerowe, monitory interaktywne, pomoce
dydaktyczne do pracowni przyrodniczej oraz oprogramowanie, programy edukacyjne i pomoce dydaktyczne z zakresu logopedii i zajęć korekcyjno
kompensacyjnych na kwotę 324.246,46 zł.
Nauczyciele poprzez udział:
- w kursach i szkoleniach zostaną przeszkoleni z zakresu: innowacyjnych metod pracy z oprogramowania potrzebnego do realizacji nowatorskich
zajęć informatyczno - robotycznych, wsparcia uczniów o największych potrzebach z oligofrenopedagogiki i terapii sensorycznej,
- oraz studiach podyplomowych z: pedagogiki specjalnej, logopedii, psychologii neurodydaktyki.
W ramach tego projektu uczniowie mają zapewniony dowóz na zajęcia, posiłek w formie kanapki i soku.
Gmina Gozdowo występuje w projekcie jako Partner nr 1, gdzie bezpośrednio na realizację zadania otrzymała środki finansowe w wysokości
190 500,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne oraz wnosi wkład własny
niefinansowy w postaci udostępniania sal dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w kwocie 51 660,00 zł.
Całkowita wartość projektu wyniosła 1.015.508,08 zł
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� Projekt  „Misja programowanie” – podregion płocki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Realizowany jest 
od września 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku w szkole podstawowej w Gozdowie i Lelicach. W projekcie bierze udział 3 nauczycieli z 
SP Lelice                   i 5 nauczycieli SP Gozdowo z nauczania wczesnoszkolnego oraz 80 uczniów klas I-III. W ramach projektu zostaną 
przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli oraz zajęcia praktyczne dla uczniów. Szkoły zostanły wyposażone w sprzęt: SP Gozdowo - 6 
tabletów dla każdego nauczyciela, SP Lelice – 4 tablety  oraz roboty, gry  Scoti – go, maty do robotów oraz pomoce dydaktyczne. 
Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania podstaw 
programowania i przygotowanie ich do prowadzenia zajęć z programowania w ramach edukacji wczesnoszkolnej.

� Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. 24 kwietnia 2020
roku Gmina Gozdowo podpisała Umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu.
W ramach przyznanej dotacji w wysokości 60 000,00 zł Gmina Gozdowo zakupiła 20 laptopów wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem
do nauki zdalnej dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach oraz Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Gozdowie. Projekt ma na celu umożliwienie nauki zdalnej nauczycielom i uczniom w związku z obecną sytuacją w kraju
spowodowaną epidemią koronawirusa COVID – 19.
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� „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”. W ramach wieloletniego programu dla szkół w których prowadzone są biblioteki 
szkolne Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 000,00 zł.  W ramach tego programu będą  zakupione nowości wydawnicze do 
biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Gozdowie oraz będą  przeprowadzone konkursy  plastyczne, recytatorskie, baśniowe poranki 
w oddziałach przedszkolnych oraz klasach I, głośne czytanie przez uczniów z Koła Miłośników Książki, udział w akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom.” Łączna wartość realizacji zadania wyniesie 15 000,00 zł. (wkład własny 3 000,00 zł.)

� „Posiłek w szkole i w domu”- 26 czerwca 2020 roku Gmina podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim w ramach rządowego programu
na doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Gozdowie 64.000 dofinansowanie oraz wkład własny 16.000 zł. Stołówka została
wyposażona w:

- piec konwekcyjno-parowy,
- sterowanie: elektroniczne, pojemność 5-7 blach,
- podstawę do pieca konwekcyjnego
- blachy do pieca konwekcyjnego,
- zmiękczacz do wody automatyczny 20 kg,
- patelnię elektryczna,
- kuchnię gazowa 6 palnikową z półką
- zmywarkę do naczyń z funkcją wyparzania
- szatkownicę do warzyw
- maszynkę do mielenia mięsa
- mikser ręczny
- mieszankę do jarzyn, mięsa, farszu, jednorazowy wsad 30 kg,
- wagę pomostową,
-stoliki do jadalni (26 szt.)
-krzesła do jadalni (104 szt.)
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� „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” - w ramach projektu unijnego
samorządu Mazowsza Szkoła Podstawowa w Lelicach otrzyma sprzęt i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia zdalnego nauczania.
Zgodnie z założeniami programu będą to w zależności od zapotrzebowania placówki: stanowiska komputerowe, tablice multimedialne,
monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety oraz moduły i programy edukacyjne. Odbędą się również szkolenia, przy użyciu
zakupionego sprzętu i oprogramowania, dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz zdalne instruktaże. W projekcie bierze
udział 236 szkół z województwa mazowieckiego.

� W maju 2020 roku gmina wnioskowała o przyznanie z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok na
wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. W lipcu
otrzymaliśmy z rezerwy oświatowej 68.968,00 zł. dla Szkoły Podstawowej w Lelicach na zakup czterech monitorów interaktywnych do
pracowni: biologicznej, geograficznej, fizycznej i chemicznej, 5 laptopów oraz laboratorium cyfrowo – przyrodnicze.

� „Zdalna szkoła+” – w ramach konkursu Grantowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Powszechny Dostęp do szybkiego internetu
Działanie 1.1. gmina zakupiła 28 laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawkami z przeznaczeniem do nauki zdalnej dla uczniów ze Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie w wysokości
55 288,32 zł. – otrzymana dotacja 55 000 zł. Projekt ma na celu umożliwienie nauki zdalnej nauczycielom i uczniom w związku z obecną sytuacją
w kraju spowodowaną epidemią koronawirusa COVID – 19.
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Nazwa konkursu Liczba 
uczniów 

Miejsce Szczebel 

9 powiatowy konkurs 
ekologiczny pn. „chrońmy 
środowisko odzyskując 
surowce wtórne” w kategorii 
makulatura

362 II powiatowy

„Szopka betlejemska. Małe 
dzieło sztuki”

1 wyróżnienie powiatowy

„Pamiętamy! 100-lecie Bitwy 
Warszawskiej”

2 wyróżnienie wojewódzki

„Miasta i wsie chore od smogu 
i hałasu – czy tak musi być. 
Dzień bez samochodu.”

1 laureat rejonowy

Konkurs kuratoryjny z języka 
polskiego

1 finalista wojewódzki

Konkurs kuratoryjny z 
matematyki

1 finalista rejonowy

Konkurs kuratoryjny z języka 
angielskiego

1 finalista rejonowy

Konkurs kuratoryjny z biologii 1 finalista rejonowy
Konkurs kuratoryjny z chemii. 1 finalista rejonowy
Współzawodnictwo sportowe 
szkół powiatu sierpeckiego

30 III powiatowy

Szkoła Podstawowa w Gozdowie – sukcesy w 2020r. 

Publiczne Przedszkole w Gozdowie- sukcesy w 2020r. 

Nazwa konkursu Liczba 
uczniów 

Miejsce Szczebel 

Powiatowy konkurs 
plastyczny ‘Bohaterowie 

naszych bajek” 

3 I (kat.3-4),                           
I (kat. 5-6) 

wyróżnienie

powiatowy

Konkurs „Wesołe nutki”     
w CKiSz w Sierpcu

1 wyróżnienie

i nagroda 
publiczności

powiatowy

Ogólnopolski 
Przedszkolny Konkurs 

Plastyczny 

4 wyróżnienia ogólnopolski

Konkurs organizowany 
przez GBP w Gozdowie 
„Moja ulubiona postać 

z bajki” 

5 wyróżnienia gminny

Tab. 34. Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Gozdowie 

Tab. 35. Sukcesy uczniów Publicznego Przedszkola w Gozdowie 
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Stypendia

Na podstawie Uchwały Nr XXXV/269/18 Rady
Gminy Gozdowo z dnia 20 kwietnia 2018 roku w
sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania
stypendium Wójta Gminy Gozdowo w ramach
lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gozdowo” w roku
szkolnym 2019/2020 w I semestrze 7 uczniów ze szkół
podstawowych, a w II semestrze 9 uczniów ze szkół
podstawowych otrzymywało stypendium w wysokości
80,00 zł. miesięcznie.

Łącznie w roku szkolnym wypłacono 
stypendia na kwotę  5 120,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lelicach - sukcesy w 2020 roku
Nazwa konkursu Liczba 

uczniów 
Miejsce Szczebel 

Etap rejonowy konkursu 
kuratoryjnego z historii

2 - rejonowy 

Konkurs Ogólnopolski – Prymas 
Wyszyński – Człowiek Niezwykłej 

Wiary - list

1 III ogólnopolski

Konkurs plastyczny ,,Eko Szkoła –
edycja III” organizowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie

3 I, II i III wojewódzki

Powiatowy konkurs plastyczny 
,,Najpiękniejsza kartka 

bożonarodzeniowa z duszą" kat. Kl. 
IV - VIII

1 III miejsce powiatowy

Powiatowy konkurs plastyczny 
,,Najpiękniejsza kartka 

Bożonarodzeniowa z duszą" kat. 
Kl. I - III

1 III miejsce powiatowy

Powiatowy konkurs plastyczny 
,,Najpiękniejsza kartka 

Bożonarodzeniowa z duszą" kat. 
Oddziały przedszkolne

1 III miejsce powiatowy

Tab. 36. Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Lelicach 
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Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie

Wyniki dla szkoły Wyniki dla powiatu Wyniki dla województwa

Język 
polski

Matematyk
a

Język 
angielski

Język 
polski

Matematyk
a

Język 
angielski

Język 
polski

Matematyk
a

Język 
angielski

56 36 38 52 37 41 62 51 59

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach

Wyniki dla szkoły Wyniki dla powiatu Wyniki dla województwa

Język 
polski

Matematyk
a

Język 
angielski

Język 
polski

Matematyk
a

Język 
angielski

Język 
polski

Matematyk
a

Język 
angielski

60 33 27 52 37 41 62 51 59

W dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 roku przeprowadzony został ogólnopolski egzamin w szkołach podstawowych.

Średnie wyniki egzaminów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 przedstawiają poniższe tabele.

Tab. 37. Wyniki egzaminów w Szkole Podstawowej w Gozdowie 

Tab. 38. Wyniki egzaminów w Szkole Podstawowej w Lelicach 
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Na terenie gminy Gozdowo funkcjonują dwa kluby dziecięce sprawujące opiekę na dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat z możliwością przedłużenia
do lat 4.

Do klubów dziecięcych  w 2020 roku uczęszczało: 
7 dzieci w wieku  1 roku, 22 dzieci w wieku  2 lat, 12 dzieci w wieku 3 lat oraz 8 dzieci w wieku 4 lat.

� Klub Dziecięcy „Kubusiowy Raj” w Lelicach
� liczba miejsc 30,
� zatrudnionych jest 5 pracowników w pełnym wymiarze czasu

pracy w tym:
- kierownik klubu w wymiarze 3 godzin oraz 5 godzin jako opiekun
grupy (etat łączony),
- intendentka w wymiarze 3 godzin oraz 5 godzin jako opiekun
grupy ( etat łączony)
- dwie opiekunki,
- sprzątaczka

� Klub Dziecięcy „Radosna Kraina” w Gozdowie
� liczba miejsc 21,
� zatrudnionych jest 4 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy

w tym:
- kierownik klubu w wymiarze 3 godzin oraz 5 godzin jako opiekun
grupy (etat łączony),
- intendentka w wymiarze 3 godzin oraz 5 godzin jako opiekun grupy
( etat łączony)
- opiekunka,
- sprzątaczka.

Rozdział Opis Wydatki w 2020 środki 
własne

Program MALUCH 2020 Razem wydatki

85516 Klub Dziecięcy w Gozdowie 185 191,14 34 020,00 219 211,14
85516 Klub Dziecięcy w Lelicach 191 965,42 48 600,00 240 565,42

Ogółem 377 156,56 82 620,00 459 776,56

Wydatki

Tab. 39.  Wydatki jednostek sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
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Na terenie Gminy Gozdowo Podstawową Opiekę Zdrowotną świadczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gozdowie, który 
został powołany uchwałą Rady Gminy w 1999 roku i został zarejestrowany w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Płocku.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gozdowie w 2020 roku miał zawarte kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w 
następujących rodzajach:
� Podstawowa Opieka Zdrowotna,
� Leczenie Stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych,
� Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie świadczeń położniczo- ginekologicznych.

Zrealizowane programy z zakresu ochrony zdrowia w 2020r. :
� Program Profilaktyki Gruźlicy,
� Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia,
� Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

Liczba zadeklarowanych pacjentów do SP ZOZ na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 4.541 osób:
� Ośrodku Zdrowia w Gozdowie  3 575 osób,

� Filii nr 1 w Lelicach 966 osób.

W 2020  r. przyjęto 20.004 pacjentów, 
z czego: 

w Gozdowie – 14528 osób, w Lelicach – 4476 osób ( w tym wizyty domowe).
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Organizacja ochrony zdrowia w czasie pandemii Covid-19
Zgodnie z sytuacją epidemiologiczną kraju oraz wytycznymi  GIS, NFZ , konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz Ministerstwa 
Zdrowia od marca 2020 roku  przyjęcia odbywały się z zastosowaniem reżimu sanitarnego niezbędnego w okresie pandemii. 
Polegał  on na tym, że:
� Podstawową formą kontaktu z pacjentem stały się teleporady. Po telefonicznej rozmowie pielęgniarki z pacjentem, podczas której zebrany

zostaje wywiad epidemiologiczny i wstępny wywiad chorobowy, lekarz kontaktuje się z pacjentem telefonicznie i udziela porady. Jeśli lekarz
uzna, że dolegliwości zgłaszane przez pacjenta wymagają weryfikacji w badaniu fizykalnym- pacjent umawiany jest na konkretną godzinę w
przychodni bądź na wizytę domową. Ta zasada obowiązuje od początku pandemii.

� Obecnie już na etapie rozmowy z pielęgniarką  podejmowana jest często decyzja o konieczności osobistego stawienia się pacjenta na badanie w 
przychodni i ustalona zostaje godzina przyjęcia.

� W czasie teleporady lekarz wystawia e-receptę, e-ZLA oraz wypisuje zaświadczenia oraz skierowania na niezbędne badania laboratoryjne bądź 
obrazowe- w zależności od potrzeb.  

� Badania laboratoryjne od 27 marca br. wykonywane są u podwykonawców w Sierpcu i Płocku. W przypadku pacjentów leżących lub w stanie 
uniemożliwiającym dotarcie do laboratorium- krew pobierana jest przez pielęgniarkę w domu pacjenta.

� W czasie lock downu wizyty domowe lekarzy i pielęgniarek odbywały się dzięki  pomocy Urzędu Gminy – udostępniony został do tego celu 
odpowiednio przygotowany samochód z kierowcą. Obecnie wykorzystujemy do tego celu samochód służbowy.

� Wizyty recepturowe odbywają się wyłącznie telefonicznie- pacjent zgłasza potrzeby w tym zakresie, lekarz wystawia e-receptę, a kod recepty-
przy braku aktywacji przez pacjenta jego  internetowego konta pacjenta- podawany jest również telefonicznie.

W przypadku wizyty pacjenta w przychodni zastosowanie mają następujące procedury:
� Ustalona konkretna godzina wizyty, co zapobiega kontaktowaniu się chorych pacjentów.
� Przy wejściu pacjent ma mierzoną bezdotykowo temperaturę i dezynfekuje ręce- płyny dezynfekcyjne dla pacjentów znajdują się przy

drzwiach wejściowych oraz w toaletach.
� W przypadku braku maseczki- pacjent otrzymuje ją w Przychodni – przy wejściu.
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� Przechodzi do Gabinetu Izolacji, gdzie oczekuje na badanie ( gabinet przystosowany do częstej dezynfekcji, znajdujący się najbliżej drzwi
wejściowych),zaopatrzony w sprzęt niezbędny do zbadania pacjenta, dezynfekowany po każdym badaniu

� Lekarz zaopatrzony w środki ochrony indywidualnej- maseczkę, przyłbicę lub gogle, rękawiczki i fartuch ochronny bada pacjenta w Gabinecie
Izolacji.

� Po badaniu zdejmuje środki ochrony indywidualnej i wrzuca do przygotowanego czerwonego worka na odpady niebezpieczne.
� Po wyjściu z Gabinetu następuje dezynfekcja użytego sprzętu i powierzchni
� Personel medyczny przestrzega zasad reżimu sanitarnego- w kontaktach z pacjentami stosuje środki ochrony indywidualnej- maseczki

chirurgiczne (a przy pacjencie podejrzanym o możliwość zakażenia korona wirusem- maseczki FFP2), przyłbice lub gogle, rękawiczki, fartuchy
ochronne fizelinowe ( a w przypadku pacjenta podejrzanego o zakażenie korona wirusem- fartuchy barierowe) oraz płyny dezynfekcyjne do rąk i
do powierzchni.

� Co godzinę dezynfekowane są klamki pomieszczeń oraz drzwi i inne używane powierzchnie.
� Szczepienia ochronne i bilanse odbywają się również w rygorze sanitarnym- w pediatrycznej części przychodni w Gozdowie, gdzie wchodzą

pojedynczo, tylko zdrowe dzieci z jednym, zdrowym, opiekunem o ściśle określonej godzinie z użyciem płynów dezynfekcyjnych i maseczek..
� Lekarz ginekolog w czasie pandemii przyjmuje pacjentki zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego, umawiając na konkretne godziny. Środki

ochrony indywidualnej- jak opisane poprzednio.
� Stomatolog również przyjmuje pacjentów w czasie pandemii. W okresie lock downu stosowane były również teleporady, ale obecnie –

od 1 kwietnia br. przyjęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem pracy. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego rozpoczęto badania
profilaktyczne dzieci szkolnych z zastosowaniem reżimu sanitarnego.
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Powód korzystania z pomocy społecznej Liczba rodzin 

Długotrwała lub ciężka choroba 73
Ubóstwo 66
Niepełnosprawność 55
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego

17

Sytuacja kryzysowa 0
Bezrobocie 31
Zdarzenie losowe 1
Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym 
wielodzietność

0

Alkoholizm 19
Bezdomność 1
Trudność w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego

0

Narkomania 0
Przemoc w rodzinie 0

Powody korzystania z pomocy społecznej w 2020 roku 
� Aby uzyskać pomoc ze strony GOPS rodzina lub osoba

ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie
przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie
może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi
wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa
w ustawie o pomocy społecznej.

� Najczęściej występującym powodem korzystania
z pomocy społecznej w Gminie Gozdowo w 2020 r. były:
długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo,
niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych, bezrobocie, alkoholizm. Należy przy
tym zaznaczyć, że rodzina może korzystać z pomocy
z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama
rodzina może być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo,
bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba).

Tab. 40.  powody korzystania z pomocy społecznej w 2020 roku
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Liczba świadczeniobiorców pomocy społecznej na podstawie 
wydanych decyzji administracyjnych w latach 2016-2020

Rok 2016 2017 2018 2019 2020

Liczba
osób

371 358 307 265 240

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej

Rok Liczba 2016 2017 2018 2019 2020
Wiek 
produkcyjny 

Kobiet 116 108 85 58 57

Wiek 
poprodukcyjny 

34 35 26 24 18

Wiek 
produkcyjny

Mężczyzn 49 42 42 43 37

Wiek 
poprodukcyjny

34 36 36 36 27

Wysokość świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lata 2016-2020

Rok 2016 2017 2018 2019 2020

Kwota świadczeń 
pieniężnych w złotych 

410.828,00 399.347,00 448.304,00 362.048,00 357.878,00

Tab. 41.  Świadczeniobiorcy pomocy społecznej w latach 2016-2020

Tab. 42.  Liczba i kategorie osób korzystających z pomocy społecznej 

Tab. 43. Wysokość świadczeń z pomocy społecznej w latach 2016-2020
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Rodzaj świadczenia  Rodziny 
objęte 
pomocą 

Kwota 
wypłaconych 
świadczeń 

Świadczenie wychowawcze (Program 
500+)

733 6 865 570,50 

Zasiłek rodzinny z dodatkami 294 930 120,84
Świadczenie opiekuńcze (zasiłki
pielęgnacyjne, świadczenia
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna)

192 893 179,25

Świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego

42 315 854,25

Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia dziecka

41 36 000

Świadczenie "Dobry Start 300+" 521 234 300

Zasiłek celowy 83 84 117 w tym 
zasiłki z 
dożywiania

Dodatki mieszkaniowe 39 62 684,73
Świadczenie rodzicielskie 53 340 515,60

Świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej w 2020 roku

� Wydatki zrealizowane w ramach pomocy społecznej                   
i wsparcia rodziny w 2020r.:

1 299 306,84 zł
� Wydatki na funkcjonowanie GOPS w 2020r.:

409.641,99 zł
� Wydatki na realizację zadań zleconych przez GOPS  

w 2020r.:
9.904.314,81 zł

� Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych 
dotacją z budżetu państwa w 2020r.:

482.674,92 zł
� Wysokość uzyskanych środków z budżetu państwa               
w 2020r.:

10.386.989,73 zł
� Liczba świadczeń wypłaconych w ramach programu 
"Rodzina 500+" w 2020r.:

13.829 zł
� Liczba świadczeń wypłaconych w ramach programu 
"Dobry start" w 2020 r.:  781

Tab. 44.  Świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej w 2020 roku



Bezpieczeństwo i 
porządek publiczny

111

Policja

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych
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Katalog przestępstw Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte Wskaźnik wykrywalności 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Kradzież 3 1 15 1 0 15 33,33% 0,00% 100%

Kradzież z włamaniem 4 3 6 3 1 5 75% 33,33% 83,33%

Uszkodzenia rzeczy 2 1 2 0 1 1 0,00% 100% 50%

Uszczerbek na zdrowiu 1 1 0 1 1 0 - 100%

Przestępstwa drogowe 14 10 12 14 10 12 100% 100% 100%

Przestępstwa gospodarcze 1 6 18 1 3 11 100% 50%

Nie alimentacja 24 8 32 24 8 32 100% 100% 100%

Ustawa o narkomanii 1 0 6 1 0 6 100% - 100%

Rozbój 0 1 1 0 1 1 - 100% 100%

OGÓŁEM 65 42 101 61 36 94 93,85% 85,71% 90,38%

W 2020 r. na terenie Gminy Gozdowo stwierdzono ogółem 101 przestępstw, z czego w 94 przypadkach zostali ustaleni sprawcy, co daje

wskaźnik wykrywalności na poziomie 90,38%.

Dane dotyczące ilości przestępstw na terenie Gminy Gozdowo w latach 2018-2020

Tab. 45.  Ilość przestępstw na terenie Gminy Gozdowo w latach 2018-2020
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Na terenie Gminy Gozdowo funkcjonuje  11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Gozdowo skupiały w swych w szeregach  268  członków 
zwyczajnych w tym:
� Kobiety  24
� Mężczyźni  244

Liczebność poszczególnych  jednostek OSP stan na dzień 31.12.2020r. 

Lp. Nazwa jednostki Kobiet Mężczyzn Ogółem 

1. OSP Bonisław x 21 21
2. OSP Bronoszewice 3 19 22
3. OSP Cetlin x 16 16
4. OSP Gozdowo 7 44 51
5. OSP Kolczyn 6 18 24
6. OSP Kowalewo Podborne 2 21 23

7. OSP Kurowo 1 25 26
8. OSP Kurówko x 15 15
9. OSP Lelice 4 36 40
10. OSP Rempin x 12 12
11. OSP Rycharcice 1 17 18

WYJAZDY JEDNOSTEK OSP
W roku 2020 zanotowano 147 wyjazdy, w tym:
• do pożarów – 36
• miejscowe zagrożenia – 88
• inne (m. in. wyjazdy gospodarcze) – 17
- alarmy fałszywe – 6

Poszczególne jednostki wyjeżdżały następująco:
� OSP Gozdowo – 78
� OSP Lelice 65
� OSP Kurowo – 4

Tab. 46.  Liczebność jednostek OSP w Gminie Gozdowo
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Statystyka biblioteczna

Inicjatywy i programy w ramach działalności   
kulturalnej GBP

Wydarzenia kulturalne i sportowe w 2020 roku 

Współdziałanie z organizacjami 
pozarządowymi
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Na terenie gminy Gozdowo w 2020 roku działały dwie biblioteki, Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie oraz Filia w Lelicach.

Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2020r. wynosił 17 007 woluminów, 

w tym:
Liczba woluminów w inwentarzu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie

Stan na 31.12.2019- 8632 wol.
Wpływy w 2020 r.- 613 wol. (586 zakup oraz 27 dar)
Ubytki w 2020 r.- 758 wol.
Stan na 31.12.2020 r.- 8487 wol.

Liczba woluminów w inwentarzu Filii w Lelicach
Stan na 31.12.2019- 8585 wol.
Wpływy w 2020 r.- 357 wol. (331 zakup oraz 26 dar)
Ubytki w 2020 r.- 422 wol.
Stan na 31.12.2020 r.- 8520 wol.

Z księgozbioru jako zaczytane, zniszczone lub zdezaktualizowane w wyniku selekcji zostało wycofane łącznie 1180 woluminów.
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W roku 2020 zakupiono do biblioteki 917 nowych książek za kwotę 20.000 zł,  

w tym: ze środków organizatora: 464 książki za kwotę 10.000 zł

Pozyskane dofinansowania i wsparcie ze źródeł zewnętrznych:

� zakupiono 453 książki w ramach otrzymanej dotacji  w wysokości 10 000 zł z programu wieloletniego „Narodowy program rozwoju 
czytelnictwa. Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” .

� pozyskano 53 książki o łącznej wartości ponad 1 900 zł w ramach akcji „Biblioteka na to czeka” organizowanej przez Instytut Pamięci 
Narodowej.

� pozyskano 160 darmowych wyprawek czytelniczych dla dzieci w wieku 3- 6 lat w związku z przystąpieniem do programu ,,Mała
książka- wielki człowiek”. Do 31 grudnia zostały wydane 64 wyprawki

� otrzymano dofinansowanie  z Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020.” Dzięki udziałowi 
w projekcie zakupiono sprzęt o wartości 19 010,00 zł (w tym dotacja 16 010,00 zł, wkład własny 3 000 zł.). Pozyskane zostały:
Zestawy robotów edukacyjnych, komputery przenośne, tablety, urządzenie wielofunkcyjne, czytniki książek elektronicznych, 
oprogramowanie antywirusowe oraz tablica interaktywna.
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Gminna Biblioteka 
Publiczna w Gozdowie

Filia w Lelicach Ogółem

2019 2020 2019 2020 2019 2020
Księgozbiór 8632 8487 8585 8520 17 217 17 007
Zarejestrowani 
czytelnicy

309 277 255 261 564 538

Najliczniejsza 
grupa czytelników 
(przedział 
wiekowy)

25-44 25-44 6-12 6-12 -

Najliczniejsza 
grupa czytelników 
(Liczba osób)

81 73 103 115 -

Wypożyczenia na 
zewnątrz

3 603 2629 5 724 2922 9 327 5551

Udostępnienia na 
miejscu

354 0 361 0 715 0

Statystyka z zakresu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2020 r.

Najliczniejsza grupa czytelników
w Gozdowie mieściła się w przedziale
wiekowym 25- 44 lata i liczyła 73 osoby,
w Lelicach w przedziale 6-12 lat grupa
licząca 115 osób.

Działalność statutowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie oraz Filii w Lelicach w znacznej mierze została ograniczona przez pandemię Covid - 19. Obie
biblioteki na mocy decyzji Rady Ministrów zawiesiły możliwość wypożyczania i zwrotów książek w roku sprawozdawczym ogółem przez 59 dni: (w marcu przez 20 dni, w
kwietniu przez 21 dni, w maju przez 3 dni,w listopadzie przez 15 dni. Przez sytuację pandemiczną liczba wypożyczeń książek na zewnątrz wyniosła jedynie 59,5% liczby
wypożyczeń zarejestrowanych w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Tab. 47.  Statystyka działalności Gminnej Biblioteki Publicznej 
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Działalność kulturalna Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie obejmowała następujące inicjatywy:

� Realizacja widowiska literacko- tanecznego w ramach IX edycji Narodowego Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej.
Biblioteka w Gozdowie włączyła się w IX edycję Narodowego Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej. W 2020 roku cała Polska
czytała ,,Balladynę” Juliusza Słowackiego. W ramach współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Gozdowskiej, Związkiem Emerytów
i Rencistów Gminy Gozdowo, Kołami Gospodyń Wiejskich, Szkołami Podstawowymi w Gozdowie i w Lelicach oraz władzami
samorządowymi przygotowała widowisko literacko- taneczne. Z powodu sytuacji epidemicznej w kraju, widowisko zostało wyemitowane na
fanpage’u Urzędu Gminy Gozdowo, Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie oraz Kuriera Sierpeckiego.

� Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Gozdowo zorganizowała wyjazd do
Soczewki na Mazowiecki Festyn ,,Zdrowy Aktywny Senior”. We wrześniu ponad 30 osobowa grupa seniorek z Gminy Gozdowo brała
udział w konkurencjach rekreacyjnych. Przedstawicielki KGW przywiozły 10 medali zdobytych w różnych konkurencjach.

� Koordynacja „Zamyśleń” oraz wydarzenia ,,Dla Niepodległej”.

� Dwa konkursy online: konkurs plastyczny ,,Moja ulubiona postać z bajki” oraz konkurs fotograficzny ,,Święta z książką”. Rozstrzygnięcie
konkursów oraz wręczenie nagród odbyły się w reżimie sanitarnym oraz z zachowaniem norm sanitarno- epidemiologicznym
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� 06.01 Koncert 
Noworoczny

� 12.01 28 finał Wielkiej 
Orkiestry 
Świątecznej 
Pomocy

� 16-18.05 Zamyślenia

� 03.05 Dzień Strażaka 

� 27.05
Dzień 
Pracownika 
Samorządowego

� 14.06 102 urodziny 
najstarszej 
mieszkanki 
Gminy
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� 26.06 Gminne 
Zakończenie 
Roku Szkolnego 
2019/2020

� 25.06 Tytuł Honorowy 
- "Zasłużony dla 
Powiatu 
Sierpeckiego” 
dla ks. kanonika 
Franciszka Kuć

� 02.08 Dla 
Niepodległej

� 23.08 Dożynki
w Bonisławiu

� 30.08 Dożynki w 
Gozdowie

� 05.09 X EDYCJA -
NARODOWE 
CZYTANIE 
2020 -
ogólnopolska 
akcja pod 
patronatem 
Pary 
Prezydenckiej
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� 06.09 Dożynki w 
Kurowie

� 14.10 Dzień Edukacji 
Narodowej w 
Gminie 
Gozdowo

� 11.11. Narodowe 
Święto 
Niepodległości
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Harmonogram współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku 

Nazwa organizacji Działanie Kwota wsparcia 

GKS „Jedność” Organizacja w obiektach sportowych w 
Gminie Gozdowo imprez zawodów i 
rozgrywek

15.000

Stowarzyszenie Wędkarskie 
„AMUR” 

Zawody wędkarskie o Puchar Wójta 
Gminy Gozdowo w Sołectwie 
Gozdowo

4.000

Stowarzyszenie Wędkarskie „AMUR Organizacja zawodów wędkarskich z 
okazji Dnia Dziecka w Sołectwie 
Gozdowo

4.000

Stowarzyszenie Wędkarskie „AMUR Prowadzenie szkółki wędkarskiej dla 
dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 
Gminy Gozdowo

2.000

Tab. 48.  Harmonogram współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
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Obowiązujące polityki, programy i strategie

Działania podejmowane w ramach
realizacji dokumentów strategicznych w 2020 roku
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Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych
zadań wykonywanych w 2020 roku przez Gminę Gozdowo w
związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii,
które również wpływały na stan Gminy w 2020 roku. Obok Strategii, Gmina Gozdowo realizowała 

w 2020 roku  7 dokumentów i programów 
strategicznych,  

w tym:

4 z obszaru polityki społecznej 

1 z obszaru ochrony zdrowia

1 z obszaru gospodarki komunalnej 

1 z obszaru ochrony środowiska 

W związku ze zbliżającym się końcem obowiązywania
Strategii Rozwoju Gminy Gozdowo w dniu 26 lutego 2021r.
na Sesji Rady Gminy Gozdowo podjęto Uchwałę
Nr XXX/201/21 w sprawie przystąpienia do opracowania
Strategii Rozwoju Gminy Gozdowo na lata 2021-2030 .



Nazwa dokumentu strategicznego Podstawa obowiązywania Obszar

Program współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami 
pozarządowymi na 2020 rok

Uchwała Nr XIII/93/19 
Rady Gminy Gozdowo
z dnia  8 listopada 2019 roku 

Polityka społeczna

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Gozdowo na 2020 rok.

Uchwała Nr XV/104/19 
Rady Gminy Gozdowo
Z dnia 30 grudnia 2019 roku

Ochrona zdrowia

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Gozdowo na 2020 rok

Uchwała Nr XXX/205/21
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 26  lutego 2021 roku.

Gospodarka komunalna

Lokalny program opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2017-
2020

Uchwała  NR  XXV/190/17
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 24 marca 2017 roku.

Polityka społeczna

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2019-2023

Uchwała Nr VIII/42/19  
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 29 marca 2019 roku . 

Polityka społeczna

Wieloletni Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023

Uchwała Nr 140 
Rady Ministrów 
z dnia 15 października 2018 roku.

Polityka społeczna

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gozdowo do roku 
2022

Uchwała Nr XXIX/213/17 
Rady Gminy Gozdowo  
z dnia  29 września 2017 roku.  

Ochrona środowiska
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Tab. 49.  Obowiązujące dokumenty strategiczne 
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Program współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Program współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok przyjęto Uchwałą Nr XIII/93/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia
08 listopada 2019 roku.
Dokument określał obszary i zasady oraz formy współpracy z organizacjami pozarządowymi wraz z wykazem zadań priorytetowych realizowanych w ramach tej
współpracy.

Celem Programu był rozwój społeczno-ekonomiczny Gminy, poprawa jakości życia mieszkańców poprzez lepsze rozpoznawanie potrzeb mieszkańców,
promowani i wzmacnianie postaw obywatelskich, zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Zarządzeniem Nr 14/2020Wójta Gminy Gozdowo z dnia 29 stycznia 2020r. ustalony został harmonogram realizacji zadań publicznych realizowanych
w ramach Programu w roku 2020. Zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Gozdowo na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Programu
współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 wpłynęły 2 oferty. Wszystkie oferty zostały rozpatrzone pozytywnie i zostały
podpisane umowy na realizację poszczególnych zadań.

Na realizację zadań publicznych w 2020 roku organizacje pozarządowe otrzymały dotacje w łącznej kwocie 25.000,00 zł.
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych w 2020 r., powierzono wykonanie następujących zadań publicznych:
� zadanie nr 1 „Organizacja na obiektach sportowych w gminie Gozdowo imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców” na kwotę

15.000,00 zł,
� zadanie nr 2 „Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Gozdowo w sołectwie Gozdowo” na kwotę 4.000,00 zł
� zadanie nr 3 „Organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia dziecka w sołectwie Gozdowo” na kwotę 4.000,00 zł,
� zadanie nr 4 „Prowadzenie szkółki wędkarskiej dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Gozdowo” na kwotę 2.000,00 zł
Zadania zostały zrealizowane do 30 listopada 2020r.

Wszystkie wymienione działania w ramach finansowej i niefinansowej formy współpracy jednostki samorządu z organizacjami pozarządowymi
przyczyniły się do promocji Gminy Gozdowo na zewnątrz oraz budowania i umacniania harmonijnej, partnerskiej współpracy oraz zaangażowania społeczności
lokalnej.
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 2020 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 2020 rok
został przyjęty Uchwałą Nr XV/104/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30.12.2019 r.

Corocznie uchwalany program stanowi podstawę do realizacji zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii.

Celem głównym Gminnego Programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających
z nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy oraz
prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Wszystkie sprawy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i wychowaniem w trzeźwości rozpatrywane były na posiedzeniach Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gozdowo, która została powołana Zarządzeniem Nr 17/2018 Wójta Gminy Gozdowo
z dnia 23 marca 2018 roku zmienionym Zarządzeniem Nr 47/2018 Wójta Gminy Gozdowo z dnia z dnia 15 czerwca 2018 roku. W skład Zespołu
wchodzą powołani przez Wójta Gminy Gozdowo przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu
alkoholizmowi z 26 października 1982r. W 2020 roku w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodziły 4 osoby.
Odbyło się 14 posiedzeń Gminnej Komisji.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Uchwałą Nr III/14/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 12.12.2018 roku 
ustalono maksymalne liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w roku 2020 w tym:

� Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – spożycie poza miejscem sprzedaży:
• do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 21
• powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 21
• powyżej 18% zawartości alkoholu - 20
� Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – spożycie w miejscu sprzedaży:
• do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 5
• powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 5
• powyżej 18% zawartości alkoholu - 5
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W 2020 roku w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki finansowe                     
w łącznej wysokości  102.618,00 zł, 

w tym: 
� na realizację poszczególnych działań w zakresie profilaktyki:
� prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

w szczególności dla dzieci i młodzieży- 1.652 zł
� wspomaganie działalności instytucji ,stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień- 68.424 zł
� wspieranie działalności świetlicy środowiskowej z uwzględnieniem następujących form pracy środowiskowej: organizacja czasu

wolnego, pomoc w nauce, rozwój zainteresowań ,organizacja zabaw, pomoc socjalna i dożywianie, zajęcia socjoterapeutyczne, stała
współpraca z rodziną dziecka, pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych – 0 zł

� zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz udzielenie
rodzinom, w których występują problemy z nadużyciem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych i prawnej , a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 14.900 zł

� prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomani – 5.506 zł
� działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gozdowie polegająca na: podejmowaniu czynności

zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego, ponoszenie kosztów z tym związanych oraz kosztów innych działań komisji, podejmowanie interwencji w
związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego – 12.136 zł
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W ramach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku podjęto następujące działania:

� dokonano zwrotu kosztów implantacji leku dla 8 osób uzależnionych od alkoholu,
� komisja na bieżąco finansuje punkt konsultacyjno-informacyjny utworzony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gozdowie,

w którym zatrudniony jest psycholog,
� zakupiono literaturę i filmy profilaktyczne dla potrzeb placówek oświatowych z terenu gminy,
� sfinansowano spektakl teatralny wystawiony w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu o tematyce antyalkoholowej i przeciwdziałaniu

przemocy dla 40-ściorga dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lelicach,
� zakupiono Edukacyjne Miasteczko Rowerowe dla Szkoły Podstawowej w Gozdowie z możliwością użyczenia innym placówkom,
� przyznano środki finansowe na realizację programu dot. przeciwdziałania narkomanii

dla Posterunku Policji w Gozdowie t j .zakupiono materiały profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii ,
� dokonano zwrotu kosztów dojazdu na terapię,
� dofinansowano zajęcia sportowe, a także zakupiono sprzęt sportowy dla członków Gminnego Klubu Sportowego ,,Jedność”

w Rempinie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na bieżąco współpracuje z PCPR w Sierpcu w ramach programu korekcyjno-
edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a także z Prokuraturą Rejonową w Sierpcu i Policją na temat wymiany informacji                    

o osobach nadużywających alkoholu i stosujących przemoc w rodzinie.



Działania podejmowane w ramach realizacji dokumentów strategicznych w 2020 roku 

130

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Gozdowo na 2020 rok

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gozdowo na 2020  rok został przyjęty 
Uchwałą Nr XXX/205/21 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26  lutego 2021 roku..

Program jest uchwalany każdego roku i ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i kotów, w tym kotów
wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie gminy Gozdowo.

Celem programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie ich bezdomności.
Gmina powierzyła wykonanie zadań wynikających z wykonania programu w 2020 roku Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej

w Gozdowie.
Na terenie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie funkcjonuje „Przytulisko dla zwierząt”.

� Zakład prowadzi ścisłą ewidencję przyjmowanych, przetrzymywanych, wydawanych i poddawanych eutanazji w Przytulisku zwierząt. Ewidencja
prowadzona jest w systemie informatycznym w ujęciu rocznym. Po zakończeniu roku kalendarzowego jest drukowana i wpinana do teczki
aktowej.

� Wg stanu na 01 stycznia 2021 roku na terenie Zakładu znajdowało się 5 psów z czego jeden przebywał na terenie Oczyszczalni Ścieków
w Gozdowie.

� W 2020 roku:
• do Przytuliska przyjęto 13 psów;
• adoptowano 8 psów.
� Zakład na 2020 rok posiada podpisaną umowę z Prywatnym Gabinetem Weterynaryjnym w Gozdowie Z. Kapela na mocy której Gabinet

Weterynaryjny świadczy obsługę weterynaryjną zwierząt przechowywanych czasowo na terenie GZGK w Gozdowie. Pies po przywiezieniu do
Przytuliska poddawany jest oględzinom przez lekarza weterynarii i w miarę potrzeb odrobaczany, odpchlony i leczony. Psy przebywające
w schronisku poddawane są szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Większość psów przywieziona z terenu gminy to psy, wygłodzone – wałęsające
się od kilkunastu dni, schorowane oraz agresywne.
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� Zadania Przytuliska, procedurę przyjmowania, przetrzymywania, utrzymania czystości i pielęgnacji zwierząt oraz adopcji reguluje Zarządzenie
Nr 9/2013 Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie z dnia 28 listopada 2013 roku, którym wprowadzono
Regulamin „Przytuliska dla zwierząt przy Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.

� Psy w Przytulisku w dni robocze GZGK obsługiwane są dwa razy. Rano – utrzymanie czystości, sprzątanie, okresowa wymiana ściółki, wymiana
wody do picia a w okresie zimowym wymiana i uzupełnianie poideł ciepłą wodą. Drugi raz ok. godz. 14-tej podawanie karmy. W dni wolne od
pracy GZGK, obsługę psów wykonują pracownicy jeden raz dziennie. Z tego tytułu pracownicy wypracowali 90 nadgodzin.

� Co roku prowadzona jest przez Szkoły z terenie Gminy zbiórka karmy dla zwierząt. Cała społeczność szkolna aktywnie bierze udział w tej akcji.
Zebrano ok. 300 kg. Uczniowie chętnie przynosili produkty dla psów, tym samym pokazując, że los zwierząt nie jest im obojętny.

W 2020 roku GZGK w Gozdowie poniósł niżej wymienione koszty związane z utrzymaniem Przytuliska:
Koszty obsługi weterynaryjnej : 620,00 zł

Koszty zakupu karmy: 540,03 zł
Koszty utylizacji: 864,00 zł
Koszty obsługi: 10.750,00 zł

RAZEM: 12.774,03 zł

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie po zgłoszeniu dokonanym przez mieszkańców dokonuje również zbiórki padniętych bądź
zabitych zwierząt z dróg publicznych. Na okoliczność zebrania z drogi publicznej padniętych zwierząt (w tym zwierząt dziko żyjących) spisywana jest
notatka służbowa opisująca: datę zbiórki, rodzaj padniętego zwierzęcia, dokładną lokalizację w której zwierzę zostało znalezione. Wszystkie padnięte
bądź poddane eutanazji zwierzęta oddawane są do utylizacji przez firmę HETMAN.
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Lokalny program opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2017-2020
Lokalny program opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2017-2020 został przyjęty Uchwałą NR XXV/190/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia
24 marca 2017 roku. Obowiązek opracowania i realizacji programu wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Celem głównym ,,Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gozdowo na lata 2017-2020 jest tworzenie warunków umożliwiających
wzmacnianie rodziny, zwłaszcza rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i skuteczna ochrona dzieci.

W ramach realizacji programu w 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie oferował wsparcie, które obejmowało:
� pomoc w postaci asystenta rodziny
� pomoc finansowa
� pomoc psychologiczna
� pomoc prawna
� pomoc w zakresie uzależnień od alkoholu
� pomoc w zakresie występowania przemocy w rodzinie
Praca z rodzinami prowadzona była w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji. Uzupełnieniem wsparcia
w odniesieniu do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze była pomoc i wsparcie 1 asystenta rodziny, który ogółem objął pomocą
12 rodzin. Plan pracy asystenta z rodziną obejmował zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych
rodziny. W rodzinach tych istniało realne zagrożenie umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-terapeutycznych lub rodzinach zastępczych.
W rodzinach objętych asystenturą było 27 dzieci, z tego w trakcie roku żadne z dzieci nie trafiło do pieczy zastępczej. W przypadkach pobytu dziecka
w pieczy zastępczej rodzina pracowała z asystentem nad powrotem dziecka do rodziny biologicznej. Gmina współfinansowała w 2020 roku pobyt
6 dzieci w pieczy zastępczej i 1 dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Ogółem w 2020 roku koszt pobytu dzieci z gminy Gozdowo w pieczy zastępczej wyniósł 23 985,08zł i placówka opiekuńczo-terapeutyczna- 41
558,30zł , co łącznie stanowi kwotę 65 543,38 zł

Ogółem na realizację zadania w 2020 r. przeznaczono kwotę 11 022 515,28
w tym:

� wydatki budżetowe z dotacji celowej wyniosły - 10 386 989,73
� wydatki ze środków budżetu gminy wyniosły - 635 525,55zł
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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w latach 2019-2023

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2019-2023 został przyjęty
Uchwałą Nr VIII/42/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 marca 2019 roku .
Celem głównym programu jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie i skuteczne rozwiązywanie problemów z nim związanych na terenie
Gminy Gozdowo.
Cel główny był realizowany poprzez cele szczegółowe:
� Interdyscyplinarną współpracę służb i instytucji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym w ramach działań interwencyjnych -

procedura ,,Niebieskie Karty”.
� Zwiększenie skuteczności działań motywacyjno-interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
� Ochrona ofiar przemocy w rodzinie.
� Podniesienie skuteczności działań służb świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie i wobec osób stosujących

przemoc w rodzinie.
� Działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży mające na celu propagowanie skutecznych sposobów powstrzymania przemocy.
� Zmiana postaw, przekonań oraz zachowań mieszkańców Gminy Gozdowo wobec zjawiska przemocy.
� Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Działania określone w Programie w roku 2020 były realizowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gozdowie, Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Policję.

Wszystkie sprawy związane z przemocą w rodzinie rozpatrywane były na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego, który został powołany
Zarządzeniem Nr 41 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 30.05.2018 r. oraz zmieniony Zarządzeniem Nr 109/2018 Wójta Gminy Gozdowo z dnia
5.11.2018 r. W skład Zespołu wchodzą powołani przez Wójta Gminy Gozdowo przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań
wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i są to osoby z różnych grup zawodowych reprezentujących
instytucje publiczne, odpowiedzialne za realizację zadań.
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W 2020 roku w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gozdowo wchodziło 9 osób. Odbyły się 4 spotkania Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Podczas prac Zespołu rozmawiano na temat zjawiska przemocy na ternie Gminy
Gozdowo, omawiano akta prawne, według których podejmowane są działania na rzecz przeciwdziałania przemocy. Członkowie Zespołu omawiali
działania poszczególnych grup roboczych, oceniali skuteczność ich działań oraz możliwości dotyczące profilaktyki, rozpowszechniania wiedzy na temat
przemocy w środowisku, podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z rodziną dotkniętą przemocą.

W Gminie Gozdowo Procedurą Niebieskiej karty w 2020 roku objętych było 10 rodzin, z tego wobec 4 rodzin wszczęto procedurę przez policję .
Podejmowane działania wobec rodzin polegały na opracowaniu i realizacji planów pomocy.
Ofiary przemocy uzyskały: porady psychologa i prawnika, pomoc w ramach pracy socjalnej, pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów,

pouczenie czym jest przemoc oraz jakie są jej konsekwencje prawne, motywowanie do podjęcia zmiany zachowań, wskazanie możliwości i miejsc, gdzie
można uzyskać pomoc i wsparcie materialne.

W ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego, sporządzono:
3 formularze „Niebieskich Kart-C” (z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie) 

2 formularze „Niebieskiej Karty-D” (z osobą wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie). 

W 2020 roku zakończono procedurę w  8 przypadkach 
w tym:

� z powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po 
zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy – w 6 przypadkach,

� z powodu braku zasadności podejmowanych działań - w  2 przypadkach.
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Wieloletni Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” został ustanowiony Uchwałą nr 140 Rady Ministrów

z dnia 15 października 2018 roku.
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się

w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenu objętym wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób
dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych i samotnych, a także wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły
podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. Program realizowany
był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie we współpracy ze Szkołami z terenu Gminy Gozdowo.

W ramach program przewidywało się  udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
� posiłek;

� świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
� świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Ogólny koszt realizacji ww. programu w roku 2020 wyniósł:  47.994,00 zł
w tym: 

� z dotacji celowej z budżetu państwa : 32.880,00 zł
� ze środków własnych samorządowych : 15.114,00 zł

W ramach programu w 2020 r. udzielono pomocy 199 osobom 
w tym: 

� dożywianiem objęto 79 dzieci
� wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 120 osób w łącznej kwocie 42.000,00 zł
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gozdowo do roku 2022

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gozdowo do roku 2022 przyjęto Uchwałą Nr XXIX/213/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29
września 2017 roku. Obowiązek wykonania gminnego Programu ochrony środowiska wynika z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późń. zm.). Program ochrony środowiska określa zadania własne gminy, a także diagnozę
problemów środowiska na terenie Gminy Gozdowo.

Nadrzędnym celem programu jest osiągnięcie trwałego rozwoju Gminy Gozdowo i zwiększenie jej atrakcyjności poprzez poprawę stanu
środowiska przyrodniczego i rozwój infrastruktury. Gmina Gozdowo kładzie nacisk na inwestycje i zadania w zakresie ochrony środowiska.

Inwentaryzacja i unieszkodliwienie azbestu w latach 2016 -2020

Rodzaj opłaty ROK

2016 2017 2018 2019 2020
Zinwentaryzowane 
(Mg) w tonach

3287,039 3198,483 3002,712 - -

Unieszkodliwione 
(Mg)w tonach

88,849 42,208 92,2 123,984 86,74

W szkołach na terenie gminy Gozdowo w 2020 roku
przeprowadzane były akcje zbiórki surowców wtórnych, korków
oraz baterii.

Makulatura Tworzywa
sztuczne

Baterie

Szkoła 
Podstawowa w 
Gozdowie

17,728 kg 1253 kg 506,10 kg

Szkoła 
Podstawowa w 
Lelicach 

2.050 kg 200 kg 43 kg

Publiczne 
Przedszkole w 
Gozdowie 

20 kg 7 kg 1 kg

OGÓŁEM

Głowna inwestycja w ramach realizacji programu w 2020 r. 
� odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Zbiórka surowców wtórnych 

Tab. 50.  Inwentaryzacja i unieszkodliwienie azbestu w latach 2016-2020

Tab. 51.  Zbiórka surowców wtórnych
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TABELE
Tab. 1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków  
Tab. 2. Obiekty wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków 
Tab. 3. Liczba zarządzeń w poszczególnych obszarach działalności
Tab. 4. Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gozdowo
Tab. 5.  Rejestr Uchwał Rady Gminy Gozdowo 
Tab. 6. Struktura ludności Gminy Gozdowo  w latach 2019-2020
Tab. 7. Urodzenia i zgony w latach 2016-2020
Tab. 8. Najistotniejsze paragrafy dochodowe w Gminie Gozdowo w 2020 roku
Tab. 9. Zaległości osób fizycznych  w łącznym zobowiązaniu pieniężnym z tytułu wymiaru podatków 
Tab. 10. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości za 2019 i 2020 rok.  
Tab. 11. Dochody z tytułu podatku rolnego za 2019 i 2020 rok.  
Tab. 12. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych  za 2019 i 2020 rok.  
Tab. 13. Pozyskane dotacje i środki zewnętrzne w 2020 roku. 
Tab. 14. Najistotniejsze działy wydatków w Gminie Gozdowo w2020 roku. 
Tab. 15. Stan mienia komunalnego w 2020r. 
Tab. 16. Stan mienia komunalnego w latach 2011-2020. 
Tab. 17. Rozliczenie finansowe dostaw wody za 2019 i 2020 rok. 
Tab. 18. Miejscowości obsługiwane przez poszczególne oczyszczalnie w 2020 roku. 
Tab. 19. Rozliczenie finansowe odbioru ścieków za 2019 i 2020 rok. 
Tab. 20. Mieszkaniowy zasób Gminy Gozdowo w 2020 roku. 
Tab. 21. Opłaty za odbiór odpadów w 2020 roku. 
Tab. 22. Rozliczenie zagospodarowania odpadów 
Tab. 23. Zdarzenia z zakresu CEIDG-1 w Urzędzie Gminy w Gozdowie 
Tab. 24. Podatki dot. prowadzenia działalności gospodarczej w 2020 roku
Tab. 25. Struktura bezrobocia w Gminie Gozdowo w latach 2019-2020
Tab. 26. Decyzje o warunkach zabudowy w 2020 roku
Tab. 27. Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w 2020 roku
Tab. 28. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w 2020 roku
Tab. 29. Liczba gospodarstw rolnych w Gminie Gozdowo 
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Tab. 30. Działy inwestycji w Gminie Gozdowo w 2020 roku
Tab. 31. Liczebność dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Gozdowo
Tab. 32. Liczebność dzieci w Publicznym Przedszkolu w Gozdowie 
Tab. 33. Stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach oświatowych 
Tab. 34. Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Gozdowie 
Tab. 35. Sukcesy uczniów Publicznego Przedszkola w Gozdowie 
Tab. 36. Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Lelicach 
Tab. 37. Wyniki egzaminów w Szkole Podstawowej w Gozdowie 
Tab. 38. Wyniki egzaminów w Szkole Podstawowej w Lelicach 
Tab. 39.  Wydatki jednostek sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
Tab. 40.  powody korzystania z pomocy społecznej w 2020 roku
Tab. 41.  Świadczeniobiorcy pomocy społecznej w latach 2016-2020
Tab. 42.  Liczba i kategorie osób korzystających z pomocy społecznej 
Tab. 43. Wysokość świadczeń z pomocy społecznej w latach 2016-2020
Tab. 44.  Świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej w 2020 roku
Tab. 45.  Ilość przestępstw na terenie Gminy Gozdowo w latach 2018-2020
Tab. 46.  Liczebność jednostek OSP w Gminie Gozdowo
Tab. 47.  Statystyka działalności Gminnej Biblioteki Publicznej 
Tab. 48.  Harmonogram współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
Tab. 49.  Obowiązujące dokumenty strategiczne 
Tab. 50.  Inwentaryzacja i unieszkodliwienie azbestu w latach 2016-2020
Tab. 51.  Zbiórka surowców wtórnych

WYKRESY
Wyk. 1. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy
Wyk. 2. Urodzenia i zgony w latach 2016-2020
Wyk. 3. Struktura dochodów w 2020r. 
Wyk. 4. Struktura wydatków w 2020r. 
Wyk. 5. Procentowa wartość mienia komunalnego w 2020r. 
Wyk. 6. Powierzchnie gospodarstw na przełomie lat 2017-2020
Wyk. 7.  Kierunki inwestycji w 2020r. 


