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SZANOWNI MIESZKA ŃCY GMINY GOZDOWO 
 

Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Gozdowo za 2019 rok”, który 
jest swoistym spojrzeniem na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację gminy.  

Zakres raportu obejmuje miedzy innymi problematykę: demografii, środowiska 
naturalnego, majątku i finansów gminy, infrastruktury technicznej, komunikacji, 
mieszkalnictwa, gospodarki miasta, nauki, szkolnictwa i kultury. Zakres czasowy 
opracowania w generalnym założeniu dotyczy roku 2019, jednak w szeregu 
rozważanych zagadnień, procesów i zjawisk zachodzących w życiu społecznym                       
i gospodarczym gminy obejmuje również lata wcześniejsze 

Gmina Gozdowo to nasz wspólny dom. Dom, który razem budujemy, rozwijamy 
i o który powinniśmy dbać. To od nas samych zależy, jak wyglądać będzie nasza mała 
ojczyzna i jak będzie się w niej żyć.  

Na komfort naszego życia składa się wiele czynników: od poziomu edukacji po 
wyposażenie straży pożarnej, od kanalizacji po zajęcia organizowane dla mieszkańców. 
Od sprawnego naprawiania dziur w drogach po ciekawe, aktualne materiały na stronie 
internetowej. Do tego wszystkiego dochodzą czynniki prawne oraz jak to w życiu – 
pieniądze. Samorząd to mieszkańcy, którzy od urzędu oczekują zapewnienia 
najlepszego poziomu usług publicznych. I to staramy się robić. Efektem tej pracy jest 
ilość wykonanych inwestycji, a także wysokość przyznanych dofinansowań w ramach 
realizacji inwestycji z funduszy zewnętrznych. Jednak najważniejszym dla mnie 
miernikiem jest zadowolenie mieszkańców. 

Raport o stanie gminy Gozdowo za 2019 rok”  adresowany jest do wszystkich 
zainteresowanych jej rozwojem. Przyjmując założenie, iż przedstawiciele ogniw 
samorządowych z racji pełnionych funkcji, posiadają dużą wiedzę o gminie, którą 
reprezentują  raport skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców, którym „nigdy 
za wiele” wiedzy o swojej gminie, i którzy są współtwórcami pozycji jaką dzisiejsza 
Gmina Gozdowo zajmuje. 

Składam serdeczne wyrazy podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do 
powstania tego dokumentu i zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności 
mieszkańców Gminy Gozdowo, do jego lektury. 

 

                                                     Z poważaniem  

                                                      Wójt Gminy Gozdowo            

                                                   /-/   Dariusz Kalkowski  
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1.  INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Położenie i powierzchnia gminy 

 
Gminę Gozdowo utworzono uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej                                              

w Warszawie Nr XX/93/72  z dnia 1 grudnia 1972 roku.  
Położona jest ona w północno- zachodniej części województwa mazowieckiego,                          

w powiecie sierpeckim (południowej części powiatu), w rejonie oddziaływania 
społeczno- gospodarczego pobliskiego miasta Sierpca, a także miasta Płocka. Część 
wschodnia obszaru leży w zasięgu Wysoczyzny Płockiej należącej do Nizin 
Północnomazowieckich natomiast zachodnia część gminy Gozdowo leży w obrębie 
Pojezierza Dobrzyńskiego. 
 
Gmina graniczy:  

� od północy z gminą Sierpc,  
� od wschodu z gminą Zawidz i Bielsk, 
� od południa z gminą Stara Biała i Brudzeń Duży,  
� od zachodu z gminą Mochowo. 

 

 
Rysunek 1 Położenie Gminy Gozdowo w powiecie sierpeckim 

 
 

Siedzibą gminy jest miejscowość Gozdowo, które znajduje się w odległości 15 km 
od m. Sierpca, 25 km. od m. Płocka i 120 km od m. Warszawa.  

Teren gminy odwadniany jest przez szereg cieków należących do zlewni rzeki Skrwy. 
Pierwszoplanową rolę w systemie odwadniania odgrywa rzeka Wierzbica, która stanowi 
główną oś hydrologiczną tego terenu. 
Powierzchnia gminy wynosi  126,7 km2 w tym: użytki rolne 10635 ha, lasy                               
i zadrzewienia –  1264 ha, grunty zabudowane i zurbanizowane 488 ha, inne – 239, 
wody – 9 
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Wykres 1 Rodzaje gruntów w Gminie Gozdowo 

 

1.2. Władze lokalne  

 

Rada Gminy Gozdowo 
Rada Gminy Gozdowo liczy 15 radnych.  
Przy Radzie Gminy Gozdowo  kadencji 2018-2023 działało w 2019 r. 5 stałych komisji:  

� Komisja Rewizyjna – 5 radnych  
Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje m.in. opiniowanie wykonania budżetu 
gminy, występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium Wójtowi, kontrolowanie działalności wójta, gminnych 
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. 
 

� Komisja Budżetu Finansów i Planowania – 5 radnych  
Zakres działania Komisji Budżetu Finansów i Planowania Rady Gminy Gozdowo  
obejmuje szczególnie  sprawy dotyczące wydawania opinii o projekcie budżetu, 
opiniowania sprawozdań  
z wykonania budżetu i finansów gminnych, opiniowania bieżących spraw związanych 
z gospodarką finansową Gminy. 
 

� Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych   – 5 radnych  
Zakres działania Komisji  Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych  Rady 
Gminy Gozdowo   obejmuje szczególnie sprawy dotyczące oświaty i kultury gminnej, 
sportu, zdrowia i opieki społecznej oraz promocji Gminy. 
 

� Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego – 5 
radnych  

Grunty rolne Lasy i zadrzewienia Grunty zabudowane i zurbanizowane Wody Inne
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Zakres działania Komisji   Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 
Publicznego  Rady Gminy Gozdowo   obejmuje szczególnie sprawy dotyczące 
zagadnień związanych z rolnictwem i ochroną środowiska, gospodarki wodnej oraz 
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy 
 

� Komisja  Skarg, Wniosków i Petycji  – 5 radnych  
Zakres działania Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gozdowo   obejmuje: 
rozpatrywanie skarg na działania Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych a także 
wnioski oraz petycje składane przez obywateli. 
 

Stałe komisje są organami pomocniczymi Rady Gminy Gozdowo. Mają istotny 
wpływ na politykę gminy i ostateczny kształt uchwał, gdyż na swych posiedzeniach 
prowadzą szczegółowe dyskusje w ich sprawie.  

W 2019 roku do Wójta Gminy za pośrednictwem Przewodniczącego Rady 
Gminy skierowano 7 interpelacji i zapytań radnych i Klubów Radnych, na które 
udzielono odpowiedzi w ustawowym terminie. Treść interpelacji i udzielonych 
odpowiedzi publikowana jest niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
stronie internetowej Urzędu Gminy  i zamieszczana na tablicy ogłoszeń  w siedzibie 
Urzędu. 

 
Wójt Gminy Gozdowo 
Do wyłącznej kompetencji Wójta należy: 

� kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; 
� składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem  

i udzielanie upoważnień w tym zakresie; 
� projektowanie i realizacja strategii rozwoju Gminy, kontakt z mediami; 
� określanie polityki kadrowej i płacowej; 
� zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników oraz ocena 

kadry kierowniczej Urzędu; 
� udzielanie upoważnień oraz pełnomocnictw procesowych; 
� dokonywanie okresowych ocen bezpośrednio podległych pracowników 

samorządowych; 
� wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesję sprawozdań z ich 

wykonywania; 
� wykonywanie gospodarki finansowej Gminy; 
� kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć  obrony 

cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki 
organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie gminy. Zakres 
działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy określają odrębne przepisy; 

� wykonywanie zadań w ramach spraw obronnych; 
� kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze Gminy w celu zapobieżenia 

skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia; 
� ogłaszanie przetargów oraz naborów na stanowiska urzędnicze w Gminie; 
� nadzorowanie ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, 

przechowywanych i przekazywanych w Urzędzie; 
� wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu; 
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� wydawanie zarządzeń; 
� wykonywanie innych wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta 

ustawami, uchwałami Rady oraz wynikających z postanowień Statutu Gminy i 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Gozdowo na dzień 31.12.2019 r. 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykres  2. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Gozdowie 

 

Na stanowiskach urzędniczych na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudnione były 23 
osoby, na stanowiskach pomocniczych i obsługi 15 osób..  

1.3. Jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy 

 
Jednostki organizacyjne  

Na dzień 31.12.2019 r. funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne gminy 
Gozdowo: 

� Klub Dziecięcy „Radosna Kraina” w Gozdowie 
� Klub Dziecięcy „Kubusiowy Raj” w Lelicach 
� Publiczne Przedszkole w Gozdowie 
� Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie 
� Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach 
� Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie 
� Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach 
� Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie 
� Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

WÓJT GMINY 

PEŁNOMOCNIK  
ds. OIN, 

bezpieczeństwa i 
BHP, Zastępca 

Wójta 

KIEROWNIK 
REFERATU 
OŚWIATY  

SEKRETARZ GMINY 
(Kierownik Referatu 

Organizacyjnego  
i Spraw Obywatelskich) 

SKARBNIK GMINY 
(Kierownik Referatu 

Finansowego) 

KIEROWNIK REFERATU 
ROLNICTWA, 

BUDOWNICTWA 
 I GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ  

Referat Oświaty 

Referat Organizacyjny  
i Spraw Obywatelskich 

Referat Finansowy Referat Rolnictwa, Budownictwa 
 i Gospodarki Komunalnej 

KIEROWNIK URZ ĘDU 
STANU CYWILNEGO 

Zastępca Kierownika 
Referatu Organizacyjnego  

i Spraw Obywatelskich 

Radca 
prawny, 

IOD   
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Ponadto do dnia 31.08.2019 roku funkcjonowało Publiczne Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Gozdowie. 

 
Jednostki pomocnicze  

W skład gminy Gozdowo wchodzi 31 sołectw: 
1. Antoniewo                                         17. Kowalewo Skorupki 
2. Białuty                                               18. Kozice Smorzewo 
3. Bombalice                                         19. Lelice 
4. Bonisław                                            20. Łysakowo 
5. Bronoszewice                                    21. Miodusy  
6. Cetlin                                                 22. Ostrowy 
7. Czachorowo                                       23. Rękawczyn  
8. Dzięgielewo                                       24. Reczewo  
9. Golejewo                                            25. Rogienice 
10. Gozdowo                                          26. Rogieniczki  
11. Głuchowo                                         27. Rycharcice 
12. Kuniewo                                           28. Rempin  
13. Kurówko                                           29.Węgrzynowo 
14. Kolczyn                                            30. Zakrzewko  
15. Kowalewo Podborne                        31. Zbójno 
16. Kowalewo 
 

 
Rysunek 2  Podział Gminy Gozdowo na sołectwa 
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1.4. Ludność i dynamika zmian  

Liczba stałych i czasowych mieszkańców gminy Gozdowo, według stanu na dzień           
31 grudnia 2019 r., na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, 
kształtowała się zgodnie ze stanem przedstawionym w tabeli poniżej. 

Lp. Nazwa sołectwa Nazwa wsi 
(kolonii) 
wchodzącej w 
skład sołectwa 

Liczba 
mieszkańców 
zameldowanych 
na pobyt stały i 
czasowy 

Pobyt  
stały 

Pobyt 
czasowy 

1. Antoniewo Antoniewo 126 125 1 
2. Bonisław Bonisław 263 259 4 
3. Białuty Białuty 47 47 - 
4. Bronoszewice Bronoszewice 147 147 - 
5. Bombalice Bombalice 197 197 - 
6. Cetlin Cetlin 152 150 2 
7. Czachorowo Czachorowo 66 66 - 
8. Dzięgielewo Dzięgielewo 69 69 - 
9. Głuchowo Głuchowo 58 57 1 

10.  Gozdowo Gozdowo 1485 1462 23 
11. Golejewo Golejewo 

,Czachowo, 
Czarnominek, 
Gnaty 

252 252 - 

12. Smorzewo Kozice, 
Smorzewo , 
Kurowo  

95 94 1 

13. Kurówko Kurówko, Lisice 
Folwark 

146 146 - 

14. Kolczyn Kolczyn 151 150 1 
15. Kowalewo 

Podborne 
Kowalewo 
Podborne 

76 76 - 

16. Kowalewo 
Skorupki 

Kowalewo 
Skorupki 

42 42 - 

17. Kowalewo Kowalewo 
Boguszyce 
Kolonia 
Przybyszewo 

115 114 1 

18. Kuniewo Kuniewo 61 61 - 
19. Lelice Lelice 613 609 4 
20. Łysakowo Łysakowo 79 78 1 
21.  Ostrowy Ostrowy, 

Wilkowo 
169 167 2 

22 Miodusy Miodusy 66 66 - 
23.                                              Reczewo Reczewo 127 124 3 
24. Rempin Rempin 531 531 2 
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Tabela 1 Mieszkańcy Gminy Gozdowo 

 

Wiek  Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-3 154 145 299 
4-7 121 128 249 
8-12 189 167 356 
13-18 196 182 378 
19-60 2001 1643 3644 
pow. 60 355 694 1049 
Ogółem  3016 2959 5975 

Tabela 2 Statystyka mieszkańców Gminy wg wieku i płci - stan na dzień 31.12.2019r. 

W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców 
zmniejszyła się o   35  osób, przez co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła  5975 osób, 
w tym 2959 kobiet  i 3016 mężczyzn. 
 

Zdarzenie 
 

Ilość 

Urodzenia 
- dziewczęta 
- chłopcy 

86 
42 
44 

Zgony 
- kobiety 
- mężczyźni  

74 
43 
31 

Małżeństwa w USC Gozdowo                                   38 
Zameldowania na pobyt stały 301 
Wymeldowania z pobytu stałego w gminie 336 
Wydanie/wymiana dokumentu tożsamości 253 

Tabela 3 Zdarzenia w ewidencji ludności w 2019 roku 

                                                                        

 

25. Rękawczyn Rękawczyn, 
Lisewo Małe, 
Lisewo Duże 

178 174 4 

26. Rycharcice Rycharcice 108 106 2 
27. Rogienice Rogienice 130 130 - 
28. Rogieniczki Rogieniczki 119 119 - 
29. Węgrzynowo Węgrzynowo 104 104 - 
30.  Zakrzewko Zakrzewko 65 63 2 
31. Zbójno Zbójno 106 105 1 

OGÓŁEM  
 

5975 5919 56 

Tabela 1 Mieszkańcy Gminy Gozdowo 
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Wykres 3  Dynamika zmian stanu ludności na przestrzeni lat 

Praktyką Urzędu Gminy Gozdowo jest organizowanie uroczystości dla par 
małżeńskich obchodzących jubileusz złotych i diamentowych godów. Medalami, które 
przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnie pozycie małżeńskie”, 
odznaczono w 2019 r. 11 par małżeńskich. Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego, 
czyli diamentowe gody obchodziło 6 par. 

 

 

Zdjęcie  1 Jubileusz 60-lecia i 50-lecia pożycia małżeńskiego w 2019 roku na sali konferencyjnej UG w Gozdowie 
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1.5. Rolnictwo  

 
Gmina wykazuje niski stopień uprzemysłowienia i słabą lesistość. Charakter gminy 

jest  typowo rolniczy. W gospodarstwach rolnych prowadzi się produkcję zwierzęcą, z 
których dominującą jest hodowla bydła oraz trzody chlewnej. 

W gminie Gozdowo w 2019 roku funkcjonowało 905 gospodarstw rolnych.  
 

Powierzchnia 
gospodarstw 

Ilość gospodarstw 
2017 2018 2019 

1,01-2 ha 139 145 147 
2,01- 7 ha 321 321 301 

7,01 – 10 ha 133 128 133 
10,01- 15 ha 135 138 134 
15,01- 30 ha 128 125 128 
30,01 – 50 ha 43 45 38 
pow. 50 ha 26 26 24 
Ogółem 925 928 905 

Tabela 4 Liczba gospodarstw rolnych wg powierzchni 

 
Na terenie gminy najwięcej gleb jest klasy IV oraz III i V, niewiele klasy II, nie 

występują natomiast gleby klasy I. Areał poszczególnych klas bonitacyjnych w 2019 
roku został przedstawiony w tabeli poniżej.  

 
Klasa bonitacyjna  Areał w ha 

I - 
II                    4,0433 
III                123,0591 
IIIa                367,8112 
IIIb              1702,0481 
IV                862,3508 
IVa              3167,1976 
IVb              1845,9835 
V              1859,7866 
VI                681,9049 
VIz                    2,0400 

bez. Kl.                  85,6134 
Tabela 5 Podział gruntów wg klas bonitacyjnych 

W obrębie gruntów rolnych przeważają grunty orne, w tym największy udział 
mają grunty o IV klasie bonitacyjnej, co świadczy o rolniczym charakterze użytkowania 
gminy oraz w niewielkiej części łąki i pastwiska.  

Z uwagi na zmieniający się klimat w ostatnich latach zaobserwowano 
zwiększone występowanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które 
niewątpliwie wpływają na kondycję rolnictwa. W 2019 roku na terenie Gminy Gozdowo 
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wystąpiła klęska suszy powodująca szkody w gospodarstwach rolnych i działach 
specjalnych produkcji rolnej. W 2019 roku gminna komisja pracująca na  

W 2019 roku na terenie Gminy Gozdowo działała Komisja ds. oszacowania 
szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powołana 
przez Wojewodę Mazowieckiego zarządzeniem nr 97 z dnia 23 kwietnia 2019r.Zgodnie 
z raportem nr 5 na dzień 30.06.2019r., prowadzonego w kraju systemu monitoringu 
suszy, na terenie Gminy Gozdowo w uprawach zbóż jarych oraz rzepaku i rzepiku na 
glebach kategorii I (klasy V i VI) wystąpiły straty spowodowane suszą.  

W związku z powyższym do 10 lipca 2019r. rolnicy mogli zgłaszać straty                              
w uprawach, w których stwierdzono suszę. Wniosek o oszacowanie szkód do Urzędu 
Gminy złożyło  99 rolników.  Następnie zgodnie z raportem nr 7 na dzień 20.07.2019r., 
istniała możliwość szacowania strat spowodowanych suszą w uprawach zbóż ozimych 
oraz warzyw gruntowych na glebach kategorii I (klasy V i VI) oraz w uprawach 
kukurydzy, krzewów owocowych i roślin strączkowych na glebach kategorii I i II                         
(z wyłączeniem klas III). Rolnicy mogli zgłaszać straty w powyższych uprawach                       
w terminie do  2 sierpnia 2019 roku. Wówczas zostały złożone 182 wnioski. 

Łącznie do Urzędu Gminy w Gozdowie wpłynęło 281 wniosków, w tym straty 
w średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym przekroczyły 30%  w przypadku 
43 wniosków,  wyniosły poniżej 30% w przypadku 199 wniosków. 39 wniosków 
stanowiły protokoły cząstkowe  

Sporządzone protokoły z szacowania szkód w uprawach rolnych stanowiły 
podstawę do ubiegania się przez producenta rolnego o pomoc klęskową z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
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2.   INFORMACJE FINANSOWE 

2.1. Stan finansów Gminy  

Budżet gminy Gozdowo na rok 2019 uchwalony  został na Sesji  Rady Gminy 
Uchwałą Nr  IV / 28 /18  z dnia  28 grudnia 2018 roku. Zakładał on: 

� dochody/wpływy w kwocie  27.512.532,52 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 
27.103.332,52 zł i dochody majątkowe w kwocie 409.200,00 zł. 

� wydatki w kwocie  26.155.320,04 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 
24.108.241,04 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.047.079,00 zł. 
 

Budżet ten został  zwiększony w roku 2019 ośmioma uchwałami RG i czterema 
zarządzeniami Wójta Gminy - w dochodach o kwotę 4.595.595,96 zł i  w wydatkach              
o kwotę  5.952.808,44 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 2019 roku 
wynosił: 

� Plan dochodów budżetu -  32.108.128,48 zł. 
� Plan wydatków budżetu – 32.108.128,48 zł. 

Wykonanie budżetu gminy Gozdowo za rok 2019: 
� Dochody wykonano w wysokości 30.676.521,58 zł, co stanowi 95,54% 

planowanych dochodów. 
� Wydatki wykonano w wysokości 30.607.977,51 zł, co stanowi 95,33% 

planowanych wydatków. 
 

DOCHODY  Rozdział klasyfikacji 
budżetowej 

WYDATKI 

Dochody Bieżące  Wydatki bieżące 

1 061 341,64 Rolnictwo i łowiectwo 1 020 744,81 
   833 307,65 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energie elektryczną, gaz i wodę 
   987 546,72 

- Transport i łączność   415 784,86 
    62 004,74 Gospodarka mieszkaniowa     92 043,91 
    73 834,19 Administracja publiczna           3 150 144,10 
     80 206,00 Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

     80 206,00 

- Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

113 780,69 

6 256 967,00 Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających 

- 
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osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

- Obsługa długu publicznego 301 347,40 
          10 689 987,25 Rożne rozliczenia - 

  387 305,86 Oświata i wychowanie          8 404 160,94 
- Ochrona zdrowia    66 716,04 

  483 543,29 Pomoc społeczna          1 001 652,71 
                 86 125,23 Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 
              86 125,23 

    75 710,00 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

  84 003,28 

            9 188 761,24 Rodzina          9 555 428,39 
  993 752,06 Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
         1 847 852,15 

   10 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

 211 212,63 

   30 000,00 Kultura fizyczna  183 500,75 
          30 312 846,23         Ogółem bieżące        27 602 250,61 

Dochody majątkowe Wydatki majątkowe  
 

  29 734,43 Rolnictwo i łowiectwo            918 071,98 
  75 000,00 Transport i łączność         1 770 090,57 
132 830,19 Gospodarka mieszkaniowa - 
  12 400,00 Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 
 79 400,91 

  75 710,00 Edukacyjna opieka  
wychowawcza 

- 

           9 188 761,24 Rodzina - 
           1 063 572,61 Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
 99 233,35 

- Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

138 930,35 

 43 890,18 Rożne rozliczenia - 
              363 675,35 Ogółem majątkowe         3 005 726,90 

         30 676 521,58 O G Ó Ł E M       30 607 977,51 

Tabela 6 Dochody i wydatki budżetu Gminy Gozdowo w 2019 roku z podziałem na rodzaje  

W 2019 roku w Gminie Gozdowo zrealizowano szereg wydatków związanych                              
z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami. Wydatki z tego tytułu zamknęły się w kwocie  10 100 820,36zł.  
Na wykonywanie tych zadań Gmina otrzymała dotację celową w wysokości  
10 100 820,36zł zł.  
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Lp.  Rodzaj zadania zleconego Kwota dotacji 
celowej  

Wydatki 
rozliczone 

1. Zwrot podatku akcyzowego dla 
rolników 

1 001 589,27 1 001 589,27 

2. Administracja publiczna (USC, 
dowody osobiste)  

63 221,80 63 221,80 

3. Naczelne organy władzy 
państwowej (stała aktualizacja spisu 
wyborców) 

1 219,00 1 219,00 

4. Wybory do Sejmu i Senatu 39 745,00 39 745,00 
5. Wybory do Parlamentu 

Europejskiego  
39 242,00 39 242,00 

6. Wyposażenie szkół w podręczniki i 
materiały edukacyjne 

48 184,37 48 184,37 

7. Wypłata dodatków mieszkaniowych  5 162,89 5 162,89 
8. Świadczenia wychowawcze 5 844 575,00 5 844 575,00 
9. Świadczenia rodzinne 2 796 609,00 2 796 609,00 
10. Karta Dużej Rodziny 574,58 574,58 
11. Wspieranie rodziny 247 380,00 247 380,00 
12. Składki zdrowotne od wypłaconych 

świadczeń 
10 881,45 10 881,45 

13. Inne zadania zlecone z zakresu 
pomocy społecznej  

2 436,00 2 436,00 

OGÓŁEM  10 100 820,36 10 100 820,36 
Tabela 7 Zestawienie zadań zleconych z podziałem na rodzaje w 2019 roku 

 
2.2. Informacje o stanie mienia komunalnego  
 

Wartość początkowa majątku Gminy Gozdowo na dzień 1 stycznia 2019 r. 
wynosiła 68.244.977,61 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowiła kwotę 
69.501.994,52 zł, co oznacza wzrost o 1,84% w stosunku do 31 grudnia roku 
poprzedzającego.  

Grupa Wartość brutto 

Numer Nazwa 
Stan na dzień 
01.01.2019r. Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na dzień 
31.12.2019r. 

0 GRUNTY 3 649 864,89   166,74 3 649 698,15 

1 BUDYNKI OGÓŁEM 16 105 895,22 1 613 804,71 1 453 332,76 16 266 367,17 

2 
OBIEKTY INŻYNIERII 
LĄDOWEJ I WODNEJ 43 246 280,11 1 054 659,48 29 753,69 44 271 185,90 

3 
KOTŁY I MASZYNY 
ENERGETYCZNE 878 174,27 18 449,10 18 449,10 878 174,27 

4 

MASZYNY, 
URZĄDZENIA I 
APARATY OGÓLNEGO 
ZASTOSOWANIA 302 435,24 - - 302 435,24 
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5 

MASZYNY,URZĄDZENIA 
I APARATY 
SPECJALISTYCZNE 289 549,99 - - 289 549,99 

6 
URZĄDZENIA 
TECHNICZNE 258 020,27 - - 258 020,27 

7 ŚRODKI TRANSPORTU 2 931 496,25 77 000,91  - 3 008 497,16 

8 

NARZĘDZIA, 
PRZYRZĄDY, 
RUCHOMOŚCI I 
WYPOSAŻENIE GDZIE 
INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANE 354 915,70 5 499,99 10 694,99 349 720,70 

- 

WARTOŚCI 
NIEMATERIALNE I 
PRAWNE 228 345,67 - - 228 345,67 

Razem 68 244 977,61 2 769 414,19 1 512 397,28 69 501 994,52 
Tabela 8 Zestawienie zmian wartości środków trwałych w 2019 roku wg grup rodzajowych 

 
Dochody z tytułu wykonywania praw własności: 

� Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 
na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 6.569,12 zł.  

� Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na dzień                   
31 grudnia 2019 r. wyniosły  114.528,23  zł.  

� Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na koniec roku 2019 r. wyniosły  
143.335,88 zł netto po odprowadzeniu podatku VAT. 

 

 
Wykres 4  Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na dzień  31 grudnia 2019 roku 

Grunty
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Budynki ogółem 
23,40%
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0,44%

Maszyny, urządenia i 
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specjalistyczne
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Urządzenia 
techniczne
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Środki transportu
4,33%

Narzędzia, przyrządy 
i wyposażenie gdzie 

indziej 
niesklasyfikowane
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niematerialne i 
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0,33%
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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 % 

Tabela 9  Wartość mienia komunalnego Gminy Gozdowo na przełomie 2011-2019 

 

2.3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych 

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 roku 
przedstawiony został poniżej.  

 
 

Nazwa 
inwestycji/ 

zadania 

Informacje Koszt [zł] 
ew. dofinansowanie (zł) 

D R O G I   G M I N N E  
Przebudowa drogi 

gminnej w 
miejscowości 
Bonisław, ul. 

Kolonijna 
 

Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego o frakcji 0,63 
mm oraz zagęszczenie drogi walcem, dł. 960 mb, szer. 3,8 

mb 

9 840,00 zł - dokumentacja 
105 445,44 zł- realizacja zadania 

Razem: 115 285,44 zł 

 

 
Przebudowa drogi 

gminnej relacji 
Bombalice – 

Reczewo 

Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego o frakcji 0,63 
mm oraz zagęszczenie drogi walcem, dł. 1 250 mb, szer. 3,8 

mb 
125 613,75 - realizacja 
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 Przebudowa drogi 

gminnej w 
miejscowości 

Dzięgielewo (przy 
świetlicy wiejskiej) 

 

Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego o frakcji 0,63 
mm oraz zagęszczenie drogi walcem, dł. 1 286 mb, szer. 3,8 

mb 

9 840,00 zł - dokumentacja 
115 330,95 - realizacja zadania 

Razem: 125 170,95 zł 

 

 
Przebudowa ulicy 

Kasztanowej w 
miejscowości 

Gozdowo 

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV  
Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jednego z kostki 

brukowej, dł. 100,00 mb  

 
9 840,00 zł - dokumentacja 

kanalizacja deszczowa 
9 840,00 zł - dokumentacja 

39 975,00 zł - I etap,realizacja 
95 000,00 zł - II etap, realizacja 
23 985,00 zł - III etap, realizacja 
Koszt całkowity: 178 640,00 zł 

 

Przebudowa drogi 
gminnej nr 
370120W w 

miejscowości 
Bonisław (w 

kierunku drogi 
wojewódzkiej); 595 

mb 

Zadanie realizowane ze współudziałem środków związanych 
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu 

Marszałkowskiego. 

Koszt całkowity: 152 278,06 zł - 
realizacja 

Dofinansowanie: 75 000,00 zł  
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D R O G I    P O W I A T O W E  

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 
3720W relacji 

Mochowo-
Gozdowo 

Przebudowa drogi na odcinku 600 mb 

Koszt gminy Gozdowo:  
100 000,00 zł 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 
3760W relacji 

Bonisław-Gozdowo 

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 1 
km drogi. 

 

Koszty poniesione łącznie na przebudowę dróg na terenie gminy Gozdowo wyniosły: 796 988,20 zł 

I N F R A S T R U K T U R A     S P O Ł E C Z N A 

Przebudowa 
budynku świetlicy 

wiejskiej w 
miejscowości 
Bronoszewice 

Wymiana pokrycia dachowego, prace termoizolacyjne, 
wydzielenie i wykonanie pomieszczeń sanitarnych, 
wykonanie  nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej i 

elektrycznej, prace ogólnobudowlane   

148 470,84 - umowa z 
30.06.2018 

3 075,00 zł nadzór inwestorski 
Razem: 151 545,84 
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Wyposażenie 
świetlicy wiejskiej 
w Bronoszewicach 

Zadanie realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019. 

W ramach wniosku zakupiono wyposażenie do świetlicy, 
dzięki któremu możliwe jest rozpoczęcie jej 

funkcjonowania: 
• sala główna: stoły – 7 szt.; krzesła – 50 szt. 

• kuchnia:meble kuchenne wraz z armaturą pod zabudowę; 
sprzęt AGD: chłodziarka, kuchnia gazowa, zmywarka, 
kuchenka mikrofalowa, okap, czajnik bezprzewodowy, 
frytkownica, piekarnik, garnek, patelnia – 2 szt., nóż 

kuchenny i deska kuchenna. 

Koszt całkowity: 20 000,00 zł 
Dofinansowanie: 10 000,00 zł 

 

Wyposażenie placu 
zabaw przy ul. 
Środkowej w 

Rempinie 

Zadanie realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019. 

W ramach zadania wyposażony został plac zabaw przy ul. 
Środkowej w Rempinie w następujące urządzenia: zestaw 
zabawowy dla dzieci; karuzela tarczowa z siedziskami. 

Koszt całkowity: 23 000,00 zł 
Dofinansowanie: 10 000,00 zł 

 

Doposażenie placu 
zabaw w 

miejscowości 
Rogienice 

Zadanie realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019. 

 W ramach zadania doposażony został plac zabaw w 
miejscowości Rogienice w następujące urządzenia: zestaw 

zabawowy dla dzieci; karuzela KTR-02 – tarczowa 
trójramienna; ławka na kotwach. 

Koszt całkowity: 20 000,00 zł 
Dofinansowanie: 10 000,00 zł 

 



 
RAPORT O STANIE GMINY GOZDOWO ZA 2019 ROK 

23 

 

Wyposażenie 
terenu wokół 

świetlicy wiejskiej 
w Rycharcicach 

Zadanie realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019. W ramach zadania 

wyposażony został teren wokół świetlicy wiejskiej w 
Rycharcicach poprzez wykonanie altany drewnianej. 

Koszt całkowity: 20 000,00 zł 
Dofinansowanie: 10 000,00 zł 

 

Remont budynku 
OSP Kowalewo 

Podborne w 
zakresie remontu 
elewacji garażu 
wraz z wymianą 
drzwi strażnicy 

Zadanie realizowane w ramach zadania Mazowieckie 
Strażnice OSP - 2019 na prace remontowe strażnic jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych. 
W ramach zadania przeprowadzono remont elewacji garażu 

wraz  z wymianą drzwi strażnicy. 

Koszt całkowity: 12 400,00 zł 
Dofinansowanie: 12 400,00 zł 

   

Remont budynku 
OSP Kowalewo 

Podborne 

Zadanie polegało na remoncie elewacji (ściana tylna oraz ściany 
szczytowe). W ramach robót wykonane zostały prace: 

• docieplenie ściany frontowej budynku wraz z wymianą 
parapetów; 

• docieplenie dwóch ścian szczytowych i jednej tylnej wraz z 
wymianą parapetów oraz montażem oprawy oświetleniowej i 

skrzynki rewizyjnej; 
• prace dodatkowe dla całego budynku: 

* wykonanie i montaż obróbki blacharskiej górnej docieplenia, 
* prostowanie i malowanie rynhaków wraz z uszczelnieniem i 

wypoziomowaniem rynien, 
* montaż nowych obejm z kołkami do rur spustowych 

Koszt całkowity:56.697,21,00 zł 
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OCHRONA ŚRODOWISKA  

Budowa 
przydomowych 

oczyszczalni 
ścieków na terenie 
gminy Gozdowo - 

etap I 

Wykonanie 54 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w 
miejscowościach: Bombalice, Bonisław, Czachorowo, 

Czachowo, Golejewo, Kowalewo Boguszyce, Kowalewo 
Podborne, Kuniewo, Łysakowo, Ostrowy, Rogieniczki, 

Wilkowo, Kurówko. 

534.653,04 zł - realizacja 
18 819,00 zł - nadzór 

Razem:  553 472,04 zł 

Budowa 
przydomowych 

oczyszczalni 
ścieków na terenie 
gminy Gozdowo - 

etap II 

Wykonanie 56 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w 
miejscowościach: Cetlin, Czarnominek, Dzięgielewo, 

Głuchowo, Rycharcice Gnaty, Kolczyn, Kozice Smorzewo, 
Lisewo Duże, Lisewo Małe, Lisice Folwark, Miodusy, 

Rempin, Rogienice, Węgrzynowo, Zakrzewko. 

565 624,74 zł - realizacja 
19 975,20 zł -nadzór 

Razem: 585 599,94 zł 
+ 

 
Usunięcie i 

unieszkodliwienie 
wyrobów 

zawierających 
azbest z terenu 

gminy Gozdowo - I 
etap 

Zadanie realizowane w ramach wniosku o dofinansowanie w 
formie dotacji zadań z zakresu: Usuwanie i 

unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa 
mazowieckiego WFOŚiGW w Warszawie. 

Z terenu gminy Gozdowo unieszkodliwiono 67,5 Mg 
azbestu. 

Koszt całkowity: 22 963,50 zł 
Dofinansowanie: 15 993,00 zł 

 

 
Usunięcie i 

unieszkodliwienie 
wyrobów 

zawierających 
azbest z terenu 

gminy Gozdowo - 
II etap 

Zadanie zrealizowane w ramach wniosku o dofinansowanie 
w formie dotacji zadań z zakresu: Usuwanie i 

unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa 
mazowieckiego WFOŚiGW w Warszawie. 

Z terenu gminy Gozdowo unieszkodliwiono 56,484 Mg 
azbestu. 

Koszt całkowity: 19 215,86 zł 
Dofinansowanie: 18 527,29 zł 
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Rozwój terenowej 

infrastruktury 
edukacyjnej 

poprzez budowę 
ścieżki edukacyjno-
przyrodniczej przy 

Szkole 
Podstawowej w 

Lelicach 

Zadanie zrealizowane w ramach wniosku o dofinansowanie 
w formie dotacji zadania w formie dotacji zadania z zakresu 

edukacji ekologicznej WFOŚiGW w Warszawie. 
W ramach projektu wokół Szkoły Podstawowej w Lelicach 
ustawionych zostało 23 elementy infrastruktury edukacyjnej 
(tablice edukacyjne) oraz nasadzonych zostało 25 szt. drzew. 

W ramach projektu na ścieżce przeprowadzone zostały 
warsztaty terenowych - 41 godz. zegarowych 

Koszt całkowity: 78 023,00 zł 
Dofinansowanie: 70 220,00 zł 

 

 

 

ROK WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE 

2015 22.420.092,38 4.336.737,23 

2016 25.319.291,22 1.719.534,97 

2017 28.353.756,11 3.569.429,91 

2018 31.130.260,11 5.019.969,24 

2019 30.607.977,51 3.005.726,90 

Tabela 10 Wydatki inwestycyjne i bieżące na przestrzeni lat  
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3. CZĘŚĆ ANALITYCZNA (EFEKTY DZIAŁA Ń PROWADZONYCH W 2019 ROKU) 

3.1. Transport zbiorowy  

W 2019 roku, mieszkańcy Gminy Gozdowo mieli możliwość skorzystania 
zarówno   z transportu autobusowego jak i kolejowego.  

W ramach zawartego porozumienia  Gminy Gozdowo i Gminy - Miasto Płock na 
terenie gminy funkcjonują dwie linie autobusowe, których operatorem jest Komunikacja 
Miejska Płock; 
- linia nr 110 relacji Płock – Lelice 
- linia nr 111 relacji Płock – Gozdowo – Rempin. 
Koszt transportu lokalnego za 2019 rok wyniósł 287 802,19 zł. 
Ze względu na duże koszty ponoszone przez Gminę na realizację powyższych linii, Wójt 
Gminy podjął próbę wprowadzenia testowej komunikacji gminnej. W miesiącu styczniu 
poza kursami wykonywanymi przez Komunikacje Miejską Płock, Gmina wykonywała 
dodatkowo kursy na trasie Rempin Stare Proboszczewice.  

Ponadto w ramach transportu gminnego, realizowano dowóz dzieci do szkół   tj. 
Szkoły Podstawowej w Lelicach, Szkoły Podstawowej w Gozdowie oraz dowóz dzieci 
do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu. Powyższe kursy były 
wykonywane przez kierowców autobusów zatrudnionych przez Gminę a opiekę                        
w trakcie dowozu sprawowały etatowe opiekunki. 

Mieszkańcy mogli ponadto skorzystać z transportu kolejowego tj. linia kolejowa 
PKP nr 33 na trasie Kutno-Brodnica z przystankiem osobowym w miejscowości 
Gozdowo, która pozwala dotrzeć do najbliższych miast tj. Płocka i Sierpca. 
Funkcjonowała także prywatna komunikacja zapewniająca dojazd do Sierpca. 
 
3.2.  Planowanie przestrzenne  
 

W roku 2019 Urząd Gminy w Gozdowie prowadził 26 postępowań 
administracyjnych dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy,                                      
4 postępowania dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz 16 postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
 

Decyzje o warunkach zabudowy w 2019 roku 

Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Miejscowość Decyzja  (pozytywna/negatywna) 
1.  budowa budynku mieszkalnego Kozice Smorzewo pozytywna 
2.  budowa budynku mieszkalnego Bronoszewice pozytywna 
3.  budowa budynku mieszkalnego  Kurówko pozytywna 
4.  budowa budynku gospodarczego 

na maszyny i sprzęt rolniczy i 2 
silosów zbożowych 

Zakrzewko pozytywna 

5.  rozbudowa budynku mieszkalnego 
wraz ze zmianą konstrukcji dachu 

Łysakowo pozytywna 

6.  budowa budynku gospodarczego 
na maszyny i płody rolne 

Głuchowo pozytywna 
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7.  budowa płyty do składowania 
obornika oraz zbiornika na 
gnojówkę 

Gozdowo I decyzja negatywna wnioskodawca 
odwołał się do SKO  
II decyzja pozytywna strona 
postępowania zaskarżyła decyzję do 
SKO 

8.  rozbudowa budynku mieszkalnego Łysakowo pozytywna 
9.  budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 
Bombalice pozytywna 

10.  rozbudowa budynku mieszkalnego Łysakowo pozytywna 
11.  budowa 2 kurników, 4 silosów 

zbożowych, 4 zbiorników na gaz 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą 

Ostrowy I decyzja negatywna wnioskodawca 
odwołał się do SKO 
II decyzja pozytywna 

12.  budowa dwóch budynków 
gospodarczych 

Gozdowo pozytywna 

13.  rozbudowa i nadbudowa budynku 
mieszkalnego  

Gozdowo pozytywna 

14.  rozbudowa i nadbudowa budynku 
mieszkalnego 

Dzięgielewo pozytywna 

15.  zmiana konstrukcji dachu wraz z 
poszyciem oraz zmiana sposobu 
użytkowania budynku stodoły na 
inny budynek gospodarczy 

Gozdowo pozytywna 

16.  rozbudowa budynku 
gospodarczego o budynek malarni 
proszkowej wraz z niezbędną 
infrastrukturą oraz zmiana 
sposobu użytkowania i 
przebudowa części budynku 
gospodarczego na pomieszczenia 
socjalne 

Zbójno negatywna 

17.  budowa domu jednorodzinnego Bonisław pozytywna 
18.  Budowa domu jednorodzinnego Bonisław pozytywna 
19.  budowa domu jednorodzinnego Bonisław pozytywna 
20.  budowa garażu Łysakowo pozytywna 
21.  budowa domu jednorodzinnego Antoniewo negatywna 
22.  rozbudowa i przebudowa budynku 

gospodarczego 
Cetlin pozytywna 

23.  budowa elektrowni 
fotowoltaicznej 

Łysakowo pozytywna 

24.  budowa elektrowni 
fotowoltaicznej 

Łysakowo pozytywna 

25.  rozbudowa budynku mieszkalnego Czarnominek pozytywna 
26.  rozbudowa budynku 

gospodarczego o budynek malarni 
proszkowej wraz z niezbędną 
infrastrukturą oraz zmiana 
sposobu użytkowania i 
przebudowa części budynku 

Zbójno pozytywna 
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gospodarczego na pomieszczenia 
socjalne 

Tabela 11 Decyzje o warunkach zabudowy w 2019 roku  

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  w 2019 roku 
Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Miejscowość Decyzja 

(pozytywna/negatywna) 
1.  budowa elektroenergetycznej sieci 

kablowej 0,4 kV ze złączem 
kablowo-pomiarowym 

Łysakowo pozytywna 

2.  budowa elektroenergetycznej linii 
kablowej SN 15kV dla rozwiązania 
kolizji z linią elektroenergetyczną 
110 kV Płock-Sierpc (przęsło 40-
41) 

Kuskowo 
Bronoszewice 

pozytywna 

3.  budowa elektroenergetycznej linii 
kablowej SN 15kV dla rozwiązania 
kolizji z linią elektroenergetyczną 
110 kV Płock-Sierpc (przęsło 31-
32) 

Rycharcice pozytywna 

4.  budowa elektroenergetycznej sieci 
kablowej 15kV, stacji 
transformatorowej 15/0,4 kV, 
elektroenergetycznej sieci kablowej 
0,4 kV oraz przebudowie 
elektroenergetycznej sieci 
napowietrznej 0,4 kV 

Kozice Smorzewo pozytywna 

Tabela 12  Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2019 roku 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w 2019 roku 
Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Miejscowość Decyzja 

(pozytywna/negatywna) 
1.  budowa i eksploatacja elektrowni 

fotowoltaicznej „Golejewo” o mocy 
wytwórczej do 1MW wraz z 
techniczną infrastrukturą 
towarzyszącą 

Golejewo pozytywna 

2.  budowa i eksploatacja elektrowni 
fotowoltaicznych „Łysakowo 1” i 
„Łysakowo 2” o mocy wytwórczej 
do 1MW każda wraz z techniczną 
infrastrukturą towarzyszącą 

Łysakowo pozytywna 

3.  zakup nowych maszyn rolniczych 
takich jak: rozrzutnik obornika, 
włóki łąkowe, rozsiewacz 
nawozów, siewnik do poplonów, 
zgrabiarki jednokaruzelowej, 
kosiarki czołowej, kosiarki 
dyskowej tylnej i przetrząsacza 
karuzelowego z refundacją kosztów 

Miodusy postanowienie o odmowie 
wszczęcia postępowania ze 
względu iż projektowana 
inwestycja nie zalicza się do 
przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na 
środowisko ani do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko 
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przez ARIMR dla gospodarstwa 
rolnego 

4.  zakup nowych maszyn rolniczych 
takich jak: rozrzutnik opryskiwacz, 
pług, rozsiewacz do nawozów z 
refundacją kosztów przez ARIMR 
dla gospodarstwa rolnego 

Zbójno postanowienie o odmowie 
wszczęcia postępowania ze 
względu iż projektowana 
inwestycja nie zalicza się do 
przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na 
środowisko ani do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko 

5.  budowa instalacji fotowoltaicznej Rogienice pozytywna 
6.  budowa instalacji fotowoltaicznej Bonisław pozytywna 
7.  budowa instalacji fotowoltaicznej Kuskowo 

Bronoszewice 
pozytywna 

8.  eksploatacja odkrywkowa kruszywa 
naturalnego ze złoża „Zbójno ML 

Zbójno pozytywna 

9.  wydobycie kopaliny pospolitej ze 
złoża kruszywa naturalnego metodą 
odkrywkową 

Ostrowy pozytywna 

10.  budowa instalacji fotowoltaicznej Łysakowo pozytywna 
11.  budowa instalacji fotowoltaicznej o 

mocy do 1MW wraz z infrastrukturą 
techniczną 

Bonisław pozytywna 

12.  budowa instalacji fotowoltaicznej o 
mocy do 1MW wraz z infrastrukturą 
techniczną 

Bonisław pozytywna 

13.  budowa instalacji fotowoltaicznej Bonisław pozytywna 
14.  budowa instalacji fotowoltaicznej Bonisław pozytywna 
15.  budowa instalacji fotowoltaicznej Łysakowo pozytywna 
16.  wydobycie kopaliny – kruszywa 

naturalnego zlokalizowanego na 
działce oznaczonej nr geodezyjnym 
46/2, 107/3, 107/6, 106/2, część 
działek nr 23/4, 23/3, 107/5, 105/6 i 
60/2-obręb Zbójno, 59/2 część 59/1, 
część 60/6-obręb Szczepanki 

Zbójno wniosek pozostawiony bez 
rozpoznania ze względu na nie 
uzupełnienie wniosku  

Tabela 13 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w 2019 roku 

 
Zgodnie z obowiązującym systemem prawnym  studium uwarunkowań                             

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi akt kierownictwa 
wewnętrznego, będący podstawą do realizacji zadań własnych gminy z zakresu ładu 
przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 
gospodarki wodnej. Dla obszaru gminy obowiązuje dokument „Zmiana studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo” 
przyjęta Uchwałą nr VI/41/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 31 marca 2015 roku. 

W 2016 r. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XIX/140/16 w sprawie przystąpienia 
do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Gozdowo. Prace nad sporządzeniem studium były kontynuowane w 2017 i 2018 
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r. Wojewoda Mazowiecki pismem z dnia 31.12.2018 r. wniósł do wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego skargę na uchwałę nr XXXIV/261/18 Rady miny w Gozdowie z dn. 
23.03.2018 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie wyrokiem sygn. akt. IVSA/Wa 314/19 z dn. 11.04.2019 r. stwierdził 
wydanie zaskarżonej uchwały z naruszeniem prawa. Po otrzymaniu powyższego 
wyroku podjęto dalsze kroki zmierzające do wyeliminowania wskazanych błędów. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi akt prawa 
miejscowego, który określa przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego, zasady 
kształtowania zabudowy, wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną oraz inne 
warunki o ograniczenia  w zagospodarowaniu terenów. Na obszarze gminy Gozdowo          
w 2019 r. obowiązywało 11 planów miejscowych, łączna powierzchnia objęta tymi 
planami stanowi ok 14% powierzchni gminy. 
 

3.3. Ochrona Środowiska 

          Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 152, poz.897 ze zm.) nałożyła na 
samorządy władztwo nad odpadami wytwarzanymi na terenie gminy. Od 1 lipca 2013 
roku obowiązuje nowy system gospodarki odpadami. Gmina zorganizowała odbiór 
odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy. 
         Rada Gminy Gozdowo ustaliła, że najbardziej optymalną opłatą spełniającą 
zasadę „wytwarzający płaci” za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie opłata 
naliczana od liczby osób zamieszkałych na terenie nieruchomości. Opłaty za 
gospodarowanie odpadami  w 2019 roku przedstawia poniższa  tabela. 
 

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

(wysokość opłaty pobranej 
do końca 2019 r.) 

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

Tabela 14  Opłaty za gospodarowanie odpadami w Gminie Gozdowo 

 
 W roku 2019 podmiotem odbierającym odpady komunalne z posesji 
zamieszkałych była firma REMONDIS Sp. z o.o.  Oddział w Płocku, ul. Przemysłowa 
32, 09 – 400 Płock. Przedsiębiorca został wyłoniony w drodze przetargu 
nieograniczanego.  
 Przewidywana wartość szacunkowa zamówienia publicznego pn. „Odbiór, 
transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych za nieruchomości zamieszkałych 
i PSZOK z terenu gminy Gozdowo w roku 2019” wynosiła 433.500,00 zł netto. 
Powyższa kwota została obliczona w oparciu o koszty poniesione za ww usługę w roku 
2018 oraz powiększona o 2% (wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
– dane z GUS). 
 Do przetargu przystąpiły 4 przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych tj. REMONDIS Płock, SUEZ Płocka 
Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., EMPEGEK Sp. z o.o., EKO-MAZ Sp. z o. o.  
Najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo REMONDIS Sp z o.o. na kwotę 
684.056,88 zł brutto, z którym zawarto umowę na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 
grudnia 2019 roku.  
 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 regionalnej instalacji przetwarzania odpadów 
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 
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Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu – sortownia zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz selektywnie zebranych w m. Rachocin, gm. Sierpc.  
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 – kompostownia                                  
i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku, 09 - 100 Płońsk – 
kompostownia. Według danych na koniec 2019 roku, systemem odbioru odpadów 
komunalnych zostało objętych 1551 nieruchomości. Posesji deklarujących zbiórkę 
odpadów w sposób selektywny było 1467.  
 

ROZLICZENIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW 
 

Zagospodarowanie odpadów przez REMONDIS 777.568,48 zł 

Koszty administracji i obsługi 54.503,76 zł 

Ogółem wydatki poniesione na zagospodarowanie  odpadów  832.072,24 zł 

Przypisy (naliczenia wynikające ze złożonych deklaracji) 718.078,00 zł 

Wpłaty za zagospodarowanie  odpadów 627.812,19 zł 
Zaległości z tytułu wpłat za zagospodarowanie odpadów za 
okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r 

90.265,81 zł 

Zaległości pozostałe z lat ubiegłych za okres 2013 r. – 2018 r. 48.996,69 zł 
Liczba mieszkańców segregujących odpady zgłoszona przez 
właścicieli nieruchomości  

4946 

Liczba mieszkańców niesegregujących odpady zgłoszona 
przez właścicieli nieruchomości 

202 

Liczba nieruchomości segregujących odpady zgłoszona przez 
właścicieli nieruchomości 

1467 

Liczba nieruchomości niesegregujących odpady zgłoszona 
przez właścicieli nieruchomości 

84 

Tabela 15  Rozliczenie zagospodarowania odpadów za okres 01.01.2019r.-31.12.2019r. 

W 2019 roku wystawiono 411 upomnienia dotyczące zaległości w opłacie za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 70 401,82 zł w tym:  

� w 100 % uregulowało zaległość 214 osoby w kwocie 35 356,62 zł (co stanowi 
50,22% całości kwoty wysłanych upomnień), 

� częściowo uregulowało 24 osób w kwocie 5 106,60 zł (7,26% zaległości) do 
uregulowania pozostaje jeszcze 2 446,86 zł (tj.3.50%), 

� w ogóle nie uregulowało zaległości 173 dłużników (kwota do uregulowania                  
29 939,20 zł tj. 42,53% zaległości). 

W roku  2019 wystawiono 209 tytuły wykonawcze na kwotę 38 358,99 zł, które 
zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Sierpcu celem przymusowego ściągnięcia 
zaległości. 
Zaległości wynikające z wystawionych tytułów zostały ściągnięte: 

� w 100 % od 62 osób w kwocie 10 965,27 zł (tj. 28,60% kwoty wysłanych 
tytułów), 
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� częściowo od 12 osób w kwocie 3 030,58 zł do uregulowania pozostaje jeszcze 
1 522,66 zł, 

� 0% - 135 tytułów na kwotę 24 363,14 zł co stanowi 63,51% całości kwoty na 
którą zostały wystawione 

   
W dniu 31 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r.                          

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym 
ewidencji  i sprawozdań składanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz 
o gospodarce odpadami (BDO). Zgodnie z ustawą  Gmina Gozdowo złożyła wniosek                     
o wpis do rejestru BDO i została zarejestrowana w bazie.  

Gmina Gozdowo kładzie nacisk na inwestycje i zadania w zakresie ochrony 
środowiska. Szczegółowy wykaz  głównych zrealizowanych w 2019 r. w tym zakresie  
został wyszczególniony w pkt.2 rozdziału II Wykonanie wydatków inwestycyjnych. 

W szkołach na terenie gminy Gozdowo w 2019 roku przeprowadzane były akcje 
zbiórki surowców wtórnych oraz nakrętek, w tym łącznie zebrano: 

� Makulatura – 31.798,4 kg 
� Tworzywa sztuczne – 522 kg 
� Baterie – 575 kg 

Odbywały się również liczne pogadanki z zakresu ochrony środowiska. 
 
3.4. Gospodarka komunalna  
 

Gospodarką komunalną na terenie gminy Gozdowo zajmuje się Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej  w Gozdowie, który został powołany w dniu 24 listopada 
2007 r. Uchwałą Nr 77/XIII/07 Rady Gminy w Gozdowie. Przedmiotem działalności 
Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem 
jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie 
działalności Zakładu. 

Według stanu na dzień 31.12.2019r.  Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 
funkcjonował w oparciu o 14 – osobowe zatrudnienie, w skład którego wchodzili: 

� 1 kierownik,  
� 2 pracowników administracji,  
� 3 konserwatorów, 
� 4 operatorów ciągników i maszyn,  
� 1 inkasent, 
� 2 pracowników utrzymania czystości i zieleni,  
� 1 pracownik zajmujący się  gospodarką magazynową. 

 
Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosił 1 922 250,00 zł,          
z czego wydatkowano 1 893 477,90 zł.  

W 2019 roku Zakład uzyskał dochody z tytułu: 

� zużycia wody przez gospodarstwa domowe i rolników 878 425,78  zł brutto 
- Opłata za 1m³ wody – 2,74 zł brutto  
- Opłata stała  miesięczna 1m³ - 1,08 zł brutto 

� odprowadzania ścieków 255 868,53 zł brutto 
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- opłata za 1m³ ścieków na kanalizacji grawitacyjnej 3,32 zł brutto 
- opłata za 1m³ ścieków na kanalizacji ciśnieniowej 3,09 zł brutto 
- opłata za 1m³ ścieków na kanalizacji przemysłowej 4,63 zł brutto 

� wywozu nieczystości ciekłych 17 562,67 zł 
� plombowania, wymiany wodomierzy, usług koparko-ładowarką 15 546,41 zł 

 
W 2019 roku Zakład poniósł wydatki z tytułu: 

� budowy sieci wodociągowej w Węgrzynowie 52 000 zł 
� zakupu wodomierzy do okresowej wymiany wodomierzy 7 941,22 zł 
� kosztów wyników badań laboratoryjnych wody 9 643,13 zł 
� kosztów wyników badań laboratoryjnych ścieków 5 803,67 zł 
� zużycia energii elektrycznej na stacji uzdatniania wody 205 870,35 zł oraz 

oczyszczalni ścieków 78 350,73 zł 
� opłaty stałej za pobór wód podziemnych ze studni w Gozdowie 1 394 zł,                           

w Lelicach 1711 zł 
� opłaty stała za  odprowadzenie ścieków  w Gozdowie 219 zł, w Lelicach 232 zł 
� opłaty zmienną  za pobór wód podziemnych ze studni w Gozdowie 14 776 zł,            

w Lelicach 11 252 zł 
� opłaty zmiennej  za odprowadzenie ścieków  w Gozdowie 3 869 zł, w Lelicach         

1 678 zł 
� kosztów naprawy i budowy dróg 295 716,56 zł. , w tym: 

• droga w Węgrzynowie -70 412,58 zł 
• droga w Kolczynie-71 910,72 zł 
• droga w Bronoszewicach, Kuskowo- Białuty  -88 933,92 zł. 

 
 GZGK w 2019 roku posiadał na stanie: 4 ciągniki, 3 koparki, 3 samochody 
ciężarowe,  4 samochody dostawcze, 3 przyczepy, 3 samochody osobowe, pogotowie 
wodno- kanalizacyjne (vw transporter), beczkę asenizacyjną, kosiarki, rembak, 
skrapiarkę do asfaltów oraz  2 piaskarki, równiarkę oraz pługi śnieżne. 
 
Produkcja i dostawa wody 
 Produkcja i dostawa wody realizowane były  na bazie dwóch Stacji Uzdatniania 
Wody w Gozdowie i Lelicach. Ilość wody sprzedanej to 385 600 m³ . Straty wody 
oszacowano na poziomie 7,88 %, co wynika z użytkowania wody na cele 
przeciwpożarowe, technologiczne, płukanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
oraz utrzymania zieleni na terenie gminy. Wydatki w dziale dostarczania wody wyniosły 
416 768,34 zł. 
 
Konserwacja i eksploatacja kanalizacji sanitarnej 
 Na terenie gminy Gozdowo funkcjonowały w 2019 roku dwie oczyszczalnie 
ścieków w miejscowościach: 

 Lelice (przepustowaość 200 m³ /d)  
Do oczyszczalni ścieków w Lelicach odprowadzane są ścieki z miejscowości Lelice, 
Bonisław i Zbójno. 

  Gozdowo (przepustowaość 185 m³ /d).  
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Do oczyszczalni ścieków w Gozdowie podłączona jest miejscowość Gozdowo, Rempin 
i Rękawczyn.  
Ilość ścieków przypływających do oczyszczalni to 59 000 m³, natomiast dowożących  
1059 m³. Wydatki na gospodarkę ściekową kształtowały się na poziomie 326 708,46 zł. 
Według stanu na koniec 2019r. długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 34,3 km zaś sieci 
wodociągowej 173,1 km. Do sieci kanalizacji sanitarnej było podłączonych 567 
budynków mieszkalnych, a do sieci wodociągowej 1585. Na terenie gminy 
funkcjonowało ok. 85 przepompowni (wg. danych GZGK). 
 
3.5. Ochrona zdrowia 
 
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. 
W 2019 roku SPZOZ w Gozdowie miał zawarte kontrakty z Narodowym Funduszem 
Zdrowia w następujących rodzajach: 

� Podstawowa Opieka Zdrowotna od 01.01.2016 r. na czas nieoznaczony, 
� Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie świadczeń położniczo- 

ginekologicznych od 01.01.2011r. do 30.06.2017 r., który przedłużono do 
31.12.2019 r. (8 300 pkt. w stosunku miesięcznym), 

� Leczenie Stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych na 
okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2022 r., opiewa on na około 3/4 etatu (10 500 
pkt.). 

 
Liczba zadeklarowanych pacjentów do SP ZOZ na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 4 578 
osób w tym: 

� Ośrodek Zdrowia w Gozdowie 3602 osób, 
� Filia nr 1 w Lelicach 976 osób. 

W 2019 r. przyjęto 23469  pacjentów ( w tym wizyty domowe), z czego: 
� w Gozdowie - 18474 osób,  
� w Lelicach - 4995 osób  

Pozostałe dane: 
• Wizyty patronażowe lekarskie: 69, 
• Pobrania badań laboratoryjnych: 2238. 

 
W podstawowej opiece zdrowotnej zatrudnieni są: 
1. Lekarze: 

� 1 lekarz specjalista z zakresu medycyny rodzinnej w pełnym wymiarze czasu 
pracy, 

�  2 lekarzy specjalistów z zakresu medycyny rodzinnej codziennie przez 6 
godzin w Gozdowie i przez 6 godzin w Lelicach. 

2. Personel średni: 
� 4 pielęgniarki (3 w Gozdowie, 1 w Lelicach), 
� 1 położna, 
� 1 pielęgniarka w zakresie medycyny szkolnej. 
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3. Pozostali pracownicy zatrudnieni w SP ZOZ (personel pomocniczy): 
� 1 sprzątaczka, 
� pracownik gospodarczy/palacz, 
� pracownik ds. BHP. 

 
Badania laboratoryjne wykonywane przez licencjonowanych podwykonawców: 

� Laboratoria Medyczne Grupa ALAB Sp. z o.o. w Płocku, 
� Laboratorium Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, 
� ZIP Laboratoria w Płocku. 

Pozostałe badania dodatkowe, w tym obrazowe, zlecane są podwykonawcom: ZZOZ                        
w Sierpcu, NZOZ CM „Omega” w Płocku, Mamma-Dens w Płocku ul. Jesienna, NZOZ 
Terapia w Płocku oraz z Zakładem Protetycznym. Podstawowe badania USG oraz 
badania EKG wykonywane były w Ośrodku Zdrowia w Gozdowie oraz w Filii w 
Lelicach.  
 
Podstawowa Opieka Zdrowotna to również medycyna szkolna, która w 2019 roku 
obejmowała: 

� bilanse zdrowia, 
� badania przesiewowe, 
� szczepienia, 
� pomoc doraźna, 
� opieka podczas zawodów sportowych i innych uroczystości szkolnych 

prowadzone są przez pielęgniarkę szkolną i lekarzy. 
 
W SPOZ w 2019 roku zrealizowano następujące programy z zakresu ochrony zdrowia: 

� Program Profilaktyki Gruźlicy, 
� Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, 
� Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. 

 
W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej mieszczą się również 
dwie poradnie: 

 Poradnia stomatologiczna 
Kontrakt na leczenie stomatologiczne na rok 2019 wynosił około 3/4 etatu 
stomatologicznego. 
Zatrudnienie: 

• 1 lekarz stomatolog, 
• 1 higienistka stomatologiczna. 

Lekarz stomatolog przyjmował 4 razy w tygodniu w Gozdowie oraz 1raz  w tygodniu 
w Lelicach. Przyjęcia w Lelicach były finansowane ze środków komisji do spraw 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2019 r. przyjęto 1405 pacjentów. 
 

 Poradnia ginekologiczno – położnicza 
Kontrakt z tego zakresu wykonywali w 2019 roku: 

• 1 lekarz ze specjalizacją ginekologiczno – położniczą, 
• 1 położna. 

Przyjęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem pracy poradni.  W 2019 r. przyjęto 
1058 kobiet. Kobiet ciężarnych zarejestrowano 18. 
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Poza tym w ramach zapewnienia ochrony zdrowia mieszkańcom gminy udostępniane 
były w 2019 roku gabinety dla organizowanych badań: 

�  badań ostrości wzroku oraz pomiaru ciśnienia śródgałkowego, 
�  badań słuchu, 
�  USG Doppler, 
� badań mammograficznych- mammobus. 

 
SPZOZ w Gozdowie, zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, 

posiada umowy z konserwatorami sprzętu medycznego, odbiorcą odpadów medycznych                        
i komunalnych oraz pralnią odzieży medycznej, pobór wody i odprowadzenie ścieków, 
pobór energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne itp.  
Koszty w/w usług pokrywane są ze środków pozyskanych z zawartych kontraktów                        
z NFZ. Wykonywane są również bieżące, niezbędne prace konserwacyjne budynków 
Ośrodków Zdrowia. W 2019 roku zainstalowano klimatyzację w poczekalniach 
Ośrodka Zdrowia  w Gozdowie, dwóch gabinetach lekarskich oraz w gabinecie 
zabiegowym poradni dla dzieci zdrowych. Przeprowadzono również  modernizację 
jednego gabinetu lekarskiego. 

Od 2015 roku wprowadzane są kolejne etapy informatyzacji placówki, która 
posiada już sprzęt informatyczny, sieć wewnętrzną oraz prowadzi na chwilę obecną 
rejestrację pacjentów, sprawozdawczość elektroniczną oraz część dokumentacji 
lekarskiej. Na bieżąco wprowadzana jest dalsza informatyzacja dokumentacji 
medycznej itp. 

Od 01.07.2017 r. przekazany został przez Wójta i Radę Gminy Gozdowo 
samochód dla celów służbowych/ wizyt domowych u pacjentów, świadczeń 
pielęgniarskich w domu pacjenta, który jest w stałej eksploatacji.  

W 2019 roku do Ośrodka Zdrowia w Gozdowie i Filii nr.1 w Lelicach zakupiono 
dwa defibrylatory AED. Wykonano prace remontowe gabinetów lekarskich i poczekalni 
poradni dziecięcej. Zakupiono dwa koncentratory tleny oraz dwa pulsoksymetry. 
Uzupełniany był również na bieżąco drobny sprzęt medyczny. 
 
3.6. Pomoc społeczna  
 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie  swoim działaniem obejmuje 
42 miejscowości podzielone na 3 rejony opiekuńcze, w których realizowane są zadania 
z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej , oraz inne zadania wynikające z nałożonych ustaw tj. świadczenia rodzinne, 
fundusz alimentacyjny, stypendia szkolne i zasiłki szkolne, dodatki mieszkaniowe, 
świadczenia wychowawcze, świadczenia 300+, karta dużej rodziny, pomoc rodzinom 
niewydolnym wychowawczo. 
      Ośrodek Pomocy Społecznej  w 2019 roku wspierał osoby i rodziny w wysiłkach 
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiał im życie                                   
w warunkach odpowiadających godności człowieka. Przyznanie pomocy następowało 
na podstawie złożonego wniosku, w formie decyzji administracyjnej. Pomoc udzielana 
była w formie pieniężnej i niepieniężnej w zależności od potrzeb danej osoby czy 
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rodziny. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej były zobowiązane  do 
współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.  
GOPS w Gozdowie współpracuje na zasadzie partnerstwa z: 

� Bankiem Żywności w  Płocku w zakresie pomocy i wsparcia rodzin 
potrzebujących zaopatrując rodziny w produkty żywnościowe poprzez 
współpracę z radą rodziców. 

� Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie 
motywowania osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia 
odwykowego i wspierania tych rodzin. 

� Zespołem Interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania przemocy                          
w rodzinie 

 

 W siedzibie GOPS-u działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. uzależnień  
i przemocy w rodzinie. Bezpłatnych porad udziela  specjalista psycholog.                                     
Do najczęstszych przyczyn udzielania pomocy społecznej w Gminie Gozdowo zaliczyć 
można: 

� ubóstwo, 
� bezrobocie, 
� niepełnosprawność, 
� rodziny wielodzietne i niepełne. 

   
Struktura zatrudnienia 
W GOPS zatrudnionych jest  ogółem 15 osób, tj. 9 osób na umowę o pracę w tym 
Kierownik i księgowy oraz 6 osób na umowę zlecenie. 
Finanse jednostki 
Plan finansowy w roku 2019 wyniósł: 10 032 488,66 zł, w tym: 

� środki  dotacji:  9362056,00 zł,  
� środki własne 635 286,00 zł, 
� projekt partnerski plan: 35 146,66  zł.  

Wykonanie planu finansowego w roku 2019 opiewało na kwotę 10 029 793,89 w tym: 
� środki dotacji na kwotę 9362056zł,  
� środki własne na kwotę 635 286zł, 
� projekt partnerski na kwotę 34 686,66zł 

 
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej 
 Realizacja zadań z opieki społecznej następuje na podstawie otrzymanych dotacji 
z budżetu państwa i środków własnych gminy. 

Rodzaj świadczenia  Liczba osób, 
którym 
wypłacono 
świadczenie 

Liczba 
rodzin 
objętych 
pomocą 

Łączna kwota 
wypłaconych 
świadczeń  

Informacje 
dodatkowe  

Zasiłki rodzinne  461 374 2 275 997,12 - 
Zasiłki pielęgnacyjne  -    336 323,00 - 
Świadczenie 
wychowawcze (500+)  

 687 5 769 536,80 - 
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Zasiłki celowe  98 -   6 8120,00 W większości na zakup 
lekarstw, pokrycia 
kosztów leczenia, zakupu 
opału, zdarzenia losowego. 

Zasiłki celowe w ramach 
programu „Zainwestuj w 
siebie”  

 - 12 722,00 - 

Usługi opiekuńcze  18 - 103 602,00 W tym 8 810,52 to koszt 
usług świadczonych przez 
Spółdzielnię Socjalną                         
w Ostrowach Wioska 
Słowiańska  

Stypendia  125 - 80 903,28 - 
Zasiłki szkolne  5 - 3 100,00  - 
Dodatki mieszkaniowe  45 - 78 087,02  - 
Dodatki energetyczne  31 - 5 073,49 - 

Tabela 16  Świadczenia z pomocy społecznej wg rodzajów (stan na dzień 31.12.2019r.) 

            Z pomocy społecznej w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych                           
w 2019 r. skorzystały  284 rodziny. 
 W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany był również Wieloletni 
Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 bardziej szczegółowo opisany 
w pkt. 10 rozdziału  IV Raportu  oraz Resortowy  program wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej w roku 2019,,Asystent rodziny" opisany w pkt. 9  rozdziału                              
IV Raportu. 
Ośrodek zrealizował program „Dostarczanie żywności dla najuboższych we współpracy 
z Bankiem Żywności w Płocku”, w ramach którego pomocą objęto 751 osób . 
Ośrodek przy realizacji poszczególnych zadań współpracował z wieloma podmiotami, 
instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Regularna współpraca prowadzona jest       
w szczególności ze szkołami, policją, sądem rejonowym, ośrodkiem zdrowia. 
 Wychodząc  naprzeciw  potrzebom  społeczeństwa, z myślą o osobach 
niepełnosprawnych Wójt Gminy Gozdowo wystąpił z  inicjatywą  utworzenia  dwóch 
ośrodków wsparcia  dla osób niepełnosprawnych. 
Ośrodki te mają powstać w  miejscowości Ostrowy, w budynku po byłej szkole 
podstawowej. 
Na parterze będzie usytuowany Środowiskowy Dom Samopomocy ( typ A i B), który 
będzie  przeznaczony dla 29 osób  ze schorzeniami psychicznymi, upośledzeniem 
umysłowym lub schorzeniami sprzężonymi. 
Natomiast  na piętrze powstanie  Warsztat Terapii  Zajęciowej   dla  30  osób   w  wieku  
aktywności  zawodowej, niepełnosprawnych, którzy w  orzeczeniu mają  wskazania do 
uczestnictwa w terapii zajęciowej. 
Uczestnikami  mogą  być  mieszkańcy  powiatu sierpeckiego. W obu Placówkach  ma  
być  zatrudnionych  około 25  osób .   
Planowany termin otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy nastąpi  w  miesiącu 
grudniu 2020 r., natomiast  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej  na  początku 2021 roku. 
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3.7. Sprawy obywatelskie  
 
Do urzędu w 2019 r. wpłynęły 54 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. 
Dotyczyły one m.in.: 

� informacji o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, 

� realizacji zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, 
� studium i planów miejscowych, 
� realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest, 
� gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami komunalnymi, 
� opłat za zajęcie pasa drogowego,  
� listy adresowej sołtysów, 
� ilości planowanych do utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego, 
� udostępnienia audytu wewnętrznego, 
� raportu o stanie gminy za 2018 rok, 
� wykorzystania środków uzyskanych z tytułu  opłat za zezwolenia na sprzedaż  

napojów alkoholowych, 
� edukacji mieszkańców (dorosłych i dzieci)  na temat   korzystania                                         

z bezprzewodowych urządzeń  emitujących pola magnetyczne,   
� lokalizacji inwestycji celu publicznego, tj. budowy stacji bazowych telefonii 

komórkowej i  cieci 5G, 
� oświetlenia gminy, 
� korzystania z usług telekomunikacyjnych, 
� spraw oświatowych, m.in. na temat skorzystania z dofinansowania na 

wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do 
realizacji  programu z przedmiotów przyrodniczych w ramach 0,4% rezerwy 
oświatowej, nowych miejsc wychowania przedszkolnego planowanych do  
utworzenia w 2019 roku, składanych wniosków  o udzielenie wsparcia 
finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna 
Tablica”, 

� zakresu dostaw i zakupu gazu ziemnego, 
� informacji na temat podejmowanych działań mających na celu uzyskanie 

odszkodowania za utratę wartości gruntów, 
� nowelizacji Mega Ustawy, 
� powołania Inspektora Ochrony Danych osobowych, 
� parku maszynowego do oczyszczania gminy, 
� budowy ferm hodowlanych, 
� informatyzacji urzędu, 
� zakupu tonerów, 
� nakładów pieniężnych na zakup nasadzeń drzew w 2018 roku, 
� obligacji i subrogacji długu  w odniesieniu do zadłużenia  gminy; 
� współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

W sprawozdawczym roku nie wpłynęły żadne skargi ani wnioski w rozumieniu 
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.   
 
 



 
RAPORT O STANIE GMINY GOZDOWO ZA 2019 ROK 

41 

 

3.8. Przestępczość w gminie 
 

Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2019 r. na terenie gminy stwierdzono ogółem                    
42 przestępstwa, z czego w 36 przypadkach zostali ustaleni sprawcy, co daje wskaźnik 
wykrywalności na poziomie 85,71%. 
 

Rodzaj przestępstwa Liczba 
kradzież cudzej rzeczy 1 
kradzież z włamaniem 3 
przestępstwa kierowania pojazdami mechanicznymi w 
stanie nietrzeźwości 

10 

uszczerbek na zdrowiu 1 
uszkodzenie rzeczy 1 
przestępstwa drogowe 10 
inne przestępstwa 16 

OGÓŁEM  42 
Tabela 17 Struktura przestępstw w Gminie Gozdowo 

Z ogólnej liczby 42 przestępstw zaistniałych w 2019 roku na terenie gminy 
Gozdowo 23 przestępstwa to przestępstwa kryminalne, z czego w 20 przypadkach 
zostali ustaleni sprawcy, co daje wskaźnik wykrywalności na poziomie 86,96%. 

W 2019 roku na terenie gminy policjanci Posterunku Policji w Gozdowie 
ujawnili łącznie 84 wykroczenia. 
 

Rodzaj wykroczenia (czyny przeciwko) Liczba 
spokojowi i porządkowi publicznemu 8 
bezpieczeństwu osób i mienia 4 
bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 36 
mieniu 3 
obyczajności publicznej 14 
urządzeniom użytku publicznego 7 
ustawa o wychowaniu w trzeźwości 8 
inne 4 

OGÓŁEM  84 
Tabela 18  Liczba wykroczeń w Gminie Gozdowo z podziałem na kategorie 

Policjanci Posterunku Policji w Gozdowie w 2019 roku zatrzymali                               
19 poszukiwanych ukrywających się przed organami ścigania. Przeprowadzili łącznie 
340 interwencji, z czego 146 interwencji domowych w trakcie, w których                             
w 5 przypadkach wszczęto procedurę niebieskiej karty.  
 Policjanci odbyli 45 spotkań w Szkołach Podstawowych, Przedszkolach oraz 
Klubach Dziecięcych  w ramach działań ,,Bezpieczna droga do szkoły” ,,Bezpieczne 
Ferie, Bezpieczny Niechroniony uczestnik ruchu drogowego„ i innych akcji 
prewencyjnych. Ponadto policjanci zabezpieczali szereg imprez i uroczystości na 
terenie gminy Gozdowo. 
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3.9. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 
 

Na terenie gminy Gozdowo na koniec 2019 roku działało 11 jednostek OSP. 
Jedna jednostka – OSP Gozdowo włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo 
Gaśniczego. Łącznie we wszystkich jednostkach jest 360 druhen i druhów. 
W 2019 roku odbyły się w Lelicach zawody sportowo-pożarnicze mające na celu 
przygotowanie strażaków do działań pożarniczych, w których wzięły udział drużyny                   
z sześciu OSP z terenu gminy. Gospodarzem zawodów było OSP Lelice.  
Na terenie gminy Gozdowo miało miejsce 78 zdarzeń, w tym: 

� 32 pożarów, 
� 1 fałszywy alarm, 
� 34 miejscowe zagrożenia, 
� 11 wypadek drogowy 

Udział poszczególnych jednostek w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie 
gminy:  

� JRG Sierpc 50 razy, 
�  OSP Gozdowo 52 razy, 
�  OSP Lelice 45 razy, 
�  OSP Kurowo 3 razy. 

W działaniach na terenie naszej gminy we wszystkich zdarzeniach wzięło łącznie udział 
766 Ratowników, w tym: 

� 193 JRG, 
�  316 OSP z KSRG, 
�  257 pozostałe OSP 

 
3.10. Oświata i wychowanie  
 

W roku szkolnym 2018/2019, zgodnie z ustaloną siecią szkół na terenie gminy 
Gozdowo, obwiązującą do 31 sierpnia 2019 roku funkcjonowały 3 szkoły podstawowe: 
w Gozdowie, Lelicach i Ostrowach, w tym z oddziałami przedszkolnymi w Lelicach                 
i Ostrowach, Publiczne Gimnazjum w Gozdowie z Oddziałem zamiejscowym                            
w Lelicach oraz Publiczne Przedszkole w Gozdowie. 
           Liczbę dzieci uczęszczających do wymienionych szkół i przedszkola 
przedstawiają tabele.  
 

Lp. Szkoła Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

 w tym w klasach: 

„0” I II III IV  V VI  VII  VIII  

1. 
Szkoła Podstawowa 

w Gozdowie 
17 373 - 44 47 25 59 73 38 

56 31 

2. 
Szkoła Podstawowa 

w Lelicach 
10 182 39 16 17 14 15 20 17 

22 22 

3. 
Szkoła Podstawowa 

w Ostrowach 
0 0 - - - - - - - 

 - 
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Razem 27 555 39 60 64 39 74 93 55 78 53 

4. 

Publiczne 
Gimnazjum 
w Gozdowie 

 
Oddział 

Zamiejscowy w 
Lelicach 

2 

 

1 

49 

 

18 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

49 

 

18 

   

  

Razem 3 67  - - 67      

OGÓŁEM 33 622 39 60 64 106 74 93 55 78 53 

Tabela 19  Liczba dzieci uczęszczających do Gimnazjum i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi (stan na dzień 
31.08.2019r.) 

 

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  5 115 25 20 22 25 

 
24 

Tabela 20  Liczba dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola (stan na dzień 31.08.2019r.) 

W związku z wprowadzoną reformą systemu oświaty od nowego roku szkolnego 
2019/2020 obowiązuje nowa sieć szkół podstawowych  dostosowana do nowego ustroju 
szkolnego czyli ośmioletnie szkoły podstawowe Uchwała Nr IX/60/19 Rady Gminy 
Gozdowo z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie planu sieci szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Gozdowo oraz określenia granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych od 1 września 2019 roku. 

 Od 1 września 2019 roku na terenie gminy funkcjonowały:  
� Szkoła Podstawowa w Gozdowie, 
�  Szkoła Podstawowa w Lelicach z oddziałami przedszkolnymi, 
�  Publiczne Przedszkole w Gozdowie. 

 

Lp. Szkoła Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

w tym w klasach: 

„0” I II III IV  V VI  VII  VIII 

1. 
Szkoła Podstawowa 

w Gozdowie 
17 372 - 35 42 47 22 59 73 

38 56 

2. 
Szkoła Podstawowa 

w Lelicach 
10 178 33 26 17 17 13 15 20 

16 21 

Razem 27 550 33 61 59 64 35 74 93 54 77 

Tabela 21  Liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z oddziałami  przedszkolnymi ( stan od dnia 01.09.2019r.) 
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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  5 124 24 25 25 25 

 
25 

Tabela 22  Liczba dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola (stan od dnia 1.09.2019r.) 

Wszystkie chętne dzieci z terenu naszej gminy w wieku od 3  do  6 lat objęte były 
wychowaniem przedszkolnym. Przedszkole zapewniało dzieciom opiekę i wychowanie 
od godziny 6.00 do 17.00. W przedszkolu ponad podstawę programową realizowane 
były w 2019 roku dodatkowe zajęcia  zgodnie  z oczekiwaniami rodziców tj: 

� religia, 
� rytmika z elementami tańca, 
� zajęcia  z psychologiem dla dzieci wymagających wsparcia, 
�  zajęcia logopedyczne. 

W roku szkolnym 2018/2019 dowożonych było 444 uczniów, co stanowi 66 % 
ogólnej liczby uczniów, natomiast w roku szkolnym 2019/2020 dowożonych jest 394, 
co stanowi 66 %. Do realizacji tego zadania posiadaliśmy 5 autobusów i 1 busa oraz 
zatrudniamy kierowców i opiekunki. 

W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach zatrudnionych było 85 nauczycieli co 
stanowi 67,48 etatów przeliczeniowych.  

Liczbę etatów w poszczególnych szkołach z podziałem na stopnie awansu 
zawodowego w roku szkolnym 2018/2019 przedstawia tabela poniżej. 

Szkoła Stażysta Kontraktowy  Mianowany Dyplomowany 

Podstawowa w Gozdowie 1,00 0,67 7,00 25,62 

Podstawowa w Lelicach 0,50 2,33 4,72 9,11 

Podstawowa w Ostrowach - - - 1,11 

Publiczne Gimnazjum  w 
Gozdowie 

- 0,73 0,33 7,52 

Publiczne Przedszkole w 
Gozdowie 

- 0,68 4,00 2,16 

Razem etaty w gminie: 1,50 4,41 16,05 45,52 

Tabela 23  Struktura etatów nauczycieli wg stopni awansu zawodowego (stan na dzień 31.08.2019r.) 

W szkołach zatrudnionych było 29 pracowników niebędących nauczycielami, co 
stanowi 28,00 etatów przeliczeniowych. 

Od  1 września  w roku szkolnym 2019/2020 zatrudnionych było 68 nauczycieli 
co stanowiło  61,47etatów przeliczeniowych w tym jedna osoba na zastępstwo. 
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Liczbę etatów w poszczególnych szkołach z podziałem na stopnie awansu 
zawodowego w roku szkolnym 2019/2020 wg stanu od dnia 1 września 2019 
przedstawia tabela poniżej. 
 

Szkoła Stażysta Kontraktowy  Mianowany Dyplomowany 

Podstawowa w Gozdowie 2,00 0,76 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: 3,85 3,52 12,16 41,94 

   Tabela 24   Struktura etatów nauczycieli wg stopni awansu zawodowego (stan od dnia 1.09.2019r.) 

W szkołach zatrudnionych było  29 pracowników niebędących nauczycielami, co 
stanowiło 29,00 etatów przeliczeniowych. 
           Wszystkie wydatki na oświatę w 2019 roku wyniosły 8 242 491,21 zł. z czego 
5 960 083 zł. (72%)  pokryte zostały z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu 
państwa. 

     Na terenie gminy Gozdowo funkcjonują dwa kluby dziecięce sprawujące opiekę 
na dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat z możliwością do lat 4: 

 Klub Dziecięcy „Kubusiowy Raj” w Lelicach  – liczba miejsc 30 
Klub Dziecięcy w Lelicach w 2019 roku zatrudniał 5 pracowników w pełnym wymiarze 
czasu pracy w tym: 

• Kierownika  Klubu w wymiarze 3 godziny oraz 5 godzin jako opiekun grupy ( 
etat łączony, 

• Intendentkę w wymiarze 3 godziny oraz 5 godzin jako opiekun grupy (etat 
łączony), 

• Dwie opiekunki, 
• Sprzątaczkę. 

 
 Klub Dziecięcy „Radosna Kraina” w Gozdowie - liczba miejsc 21 

Klub Dziecięcy w Gozdowie w 2019 roku zatrudniał 4 pracowników w pełnym 
wymiarze czasu pracy w tym:  

• Kierownika  Klubu w wymiarze 3 godziny oraz 5 godzin jako opiekun grupy 
 (etat łączony), 

• Intendentkę w wymiarze 3 godziny oraz 5 godzin jako opiekun grupy (etat 
łączony), 

• Opiekunkę, 
•  Sprzątaczkę.  

 
   W 2019 roku  Wójt Gminy Gozdowo przyznał stypendia dla uczniów zgodnie                         

z Regulaminem przyznawania stypendium Wójta Gminy Gozdowo w ramach lokalnego  
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
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Gozdowo wprowadzonego  Uchwałą Nr  XXXV/277/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 
18 maja 2018 roku za wysokie wyniki w nauce: 

� za pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019  dla 16 uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum. 

� za drugi semestr roku szkolnego 2018/2019 dla 7 uczniów szkół podstawowych. 
 

Informacja o wynikach  egzaminu w gimnazjum i szkołach podstawowych 
 Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu 
zależą od zdolności i umiejętności, ale także od środowiska rodzinnego i lokalnego. 
W dniach 10, 11 i 12 kwietnia 2019 roku przeprowadzony został ogólnopolski egzamin 
gimnazjalny z języka polskiego, historii i WOS-u, matematyki, przedmiotów 
przyrodniczych oraz egzamin z języka obcego nowożytnego (w naszej gminie z języka 
angielskiego) na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz 15, 16 i 17 kwietnia 2019 
roku przeprowadzony został ogólnopolski egzamin w szkołach podstawowych. 

Średnie wyniki egzaminów  w gimnazjum i szkołach podstawowych z terenu Gminy 
Gozdowo w 2019 roku przedstawiają  poniższe  tabele. 

Publiczne 
Gimnazjum 

w Gozdowie 

Wyniki dla szkoły Wyniki dla powiatu Wyniki dla województwa 

Część  
humani- 
styczna 

a. standardowy 

Część 
matemat.- 
przyrod. 

a. 
standardowy 

Część języka 

obcego 

 

a. standardowy 

Część 
humani-
styczna 

Część 
matemat- 
przyrod. 

Część języka 

obcego 

Część 
humani-
styczna 

Część 
matemat- 
przyrod. 

Część języka 

obcego 

J.P HiW M P P.P P.R J.P HiW M P P.P P.R J.P HiW M P P.P P.R 

64 53 33 43 48 30 60 53 37 45 59 40 66 62 47 52 73 58 
J.P – język polski,      HiW  – historia i WOS,        M – matematyka, P – przedmioty przyrodnicze,  
P.P – poziom podstawowy,  P.R – poziom rozszerzony 
Tabela 25  Średnie wyniki egzaminów w Publicznym Gimnazjum w Gozdowie 

Szkoła 
Podstawowa 

w Gozdowie 

Wyniki dla szkoły Wyniki dla powiatu Wyniki dla województwa 

Język 
polski 

Matematyka 
Język 

angielski 
Język 
polski 

Matematyka 
Język 

angielski 
Język 
polski 

Matematyka 
Język 

angielski 

62 32 42 58 37 47 67 50 64 

Tabela 26  Średnie wyniki egzaminów w Szkole Podstawowej w Gozdowie 

Szkoła 
Podstawowa 

w Lelicach 

Wyniki dla szkoły Wyniki dla powiatu Wyniki dla województwa 

Język 
polski 

Matematyka 
Język 

angielski 
Język 
polski 

Matematyka 
Język 

angielski 
Język 
polski 

Matematyka 
Język 

angielski 

66 52 56 58 37 47 67 50 64 

Tabela 27 Średnie wyniki egzaminów w Szkole Podstawowej w Lelicach 
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3.11. Biblioteki 
 
Na terenie gminy Gozdowo w 2019 roku działały dwie biblioteki: 

� Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie,  
�  Filia w Lelicach gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie.  

  
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 17 822 woluminów, zaś na koniec roku 
– 17 217 woluminów, w tym: 

� Gozdowo –8632, 
�  Lelice –8585. 

Zakupiono do biblioteki 909 nowych książek za kwotę 20 528,60 zł, w tym ze środków 
organizatora: 452 książki za kwotę 10 528,60 zł. W ramach otrzymanej dotacji                       
w wysokości 10 000 zł z programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” 
zakupiono 457 książek.  
 
 
CZYTELNICTWO 

Gminna Biblioteka 
Publiczna w 
Gozdowie  

Filia GBP  w 
Lelicach  

Ogółem  

Liczba 
zarejestrowanych 
czytelników 

309 255 564 

Liczba 
wypożyczonych 
woluminów  

3 603 5 724 9 327 

Liczba woluminów 
udostępnionych na 
miejscu  

354 361 715 

Tabela 28  Czytelnictwo w Gminie Gozdowo (stan na dzień 31.12.2019r.) 

Najliczniejsza grupa czytelników w Gozdowie mieściła się w przedziale wiekowym 25–
44 lata i liczyła 81 osób, w Lelicach w przedziale 6–12 lat grupa licząca 103 osoby. 
 W Gminnej Bibliotece Publicznej w Gozdowie oraz Filii w L elicach na dzień                             
31 grudnia 2019  roku zatrudnione były ogółem 3 osoby, w tym Kierownik Biblioteki. 
 
Plan finansowy biblioteki w roku 2019 wyniósł ogółem 168 500,00 tj. środki dotacji 
podmiotowej z budżetu gminy: 

� Biblioteka Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach: 136 650,00zł;  
� Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Gozdowskiej: 31 850,00 zł; 
� pozyskane środki z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 10 000,00 

zł na zakup książek w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek 
Publicznych. 

 
W ramach działalności  kulturalnej prowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną                     
w 2019 roku odbyły się  : 

� spotkanie rodzinno-literackie pt. „Rodzinne Spotkanie z Bajką” w dniu 20 lutego. 
� biblioteka koordynowała organizację Festynów Dożynkowych w Lelicach                        

i w Gozdowie. 
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Ponadto biblioteka sprawuje pieczę nad „Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi 
Gozdowskiej”, który został reaktywowany w 2012 r. oraz Dziecięcym Zespołem 
Tanecznym „Leliczanie”, który formalnie powstał w 2018r. Zespół w 2019 roku 
zaprezentował się na: 

� Koncercie Noworocznym w Gozdowie, 
�  Festiwalu Zespołów Ludowych w Sierpcu, 
�  Konkursie Tańców Folklorystycznych Zespołów Ludowych Ziemi Kujawskiej 

w Ciechocinku,  
�  Dożynkach Parafialnych w Lelicach, 
�  Festynie Dożynkowym w Gozdowie. 

 
3.12. Kultura, sport i rekreacja  
 
Najważniejsze wydarzenia i uroczystości, które odbyły się w 2019 roku w gminie 
Gozdowo to: 
 
03.01. – Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kowalewie Podbornym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.01.- Koncert Noworoczny 2019 

  
20.02. – Rodzinne Spotkanie z Bajką w Lelicach – uroczystość zorganizowana przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Gozdowie wraz z filią w Lelicach w sali sportowej Szkoły 
Podstawowej w Lelicach; 
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01.03. - uroczyste wręczenie Stypendiów Wójta Gminy Gozdowo najlepszym uczniom 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie oraz Publicznego Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Gozdowie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 i 11.03.- Uroczystości z okazji „Dnia Kobiet” organizowane przez panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz Związek Emerytów i Rencistów w sali konferencyjnej  w Gozdowie; 
 
 

 

18.03. – Posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP RP w Gozdowie 
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19.03.- Wizyta pasterska księdza biskupa Mirosława Milewskiego w Gminie Gozdowo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 – 05.05. – Obchody Świąt Majowych na terenie gminy Gozdowo (1 maja - 
Międzynarodowe Święto Pracy, 2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 3 maja – 
uchwalenie Konstytucji 3 maja z 1791 roku, 4 maja - Międzynarodowy Dzień Strażaka). 
Odbyły się uroczyste msze święte w Gozdowie, Kurowie i Bonisławiu; 

 

 

04.05. – Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Gozdowo nad stawem w Gozdowie; 
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18.05.- uroczystość „Zamyślenia Rodaków w Hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II” 
na skwerku w Gozdowie 

 

30.05. - "Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej" pod honorowym patronatem Wójta 
Gminy Gozdowo Dariusza Kalkowskiego w Szkole Podstawowej w Lelicach; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05. - XXIII Gminny Maraton Trzeźwości w parku zabytkowym w Gozdowie; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06. -  uroczyste rozpoczęcie realizacji projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województwa mazowieckiego" w Szkole Podstawowej w Gozdowie; 
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14.06. – 101. urodziny p. Anny Godlewskiej z Gozdowa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.06.- Gminne Zawody Szkoleniowo-Pożarnicze na boisku trawiastym w Lelicach 
 

 

18.06. – Gminne Podsumowanie Roku Szkolnego 2018/2019 w hali sportowej w Gozdowie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.06 - ogłoszenie wyników konkursu „SOŁTYS ROKU 2018 GMINY GOZDOWO” oraz 
wręczenie podziękowań dla ustępujących sołtysów kadencji 2015-2019 podczas IX sesji 
Rady Gminy Gozdowo; 
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26.07.- wizyta Koła Gospodyń Wiejskich z Rycharcic wraz z Wójtem Gminy Gozdowo u 
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Okazją było ich zwycięstwo w 
tegorocznej edycji konkursu „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi 
ludzie”. KGW w Rycharcicach zostało zgłoszone przez Wójta Gminy Gozdowo Dariusza 
Kalkowskiego i zajęło I miejsce otrzymując 5.000 zł.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

uroczystość patriotyczna "Dla Niepodległej" w Kurowie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.08. – uroczystości dożynkowe w Lelicach; 
 

 

25.08. – Gminny Festyn Dożynkowy w Gozdowie; 
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01.09. – Uroczysta Msza Święta Dożynkowa w Kurowie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09. – Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Szkołach na terenie gminy 
Gozdowo 
 

 

 

 

 

2 i 17.09. –  spotkania z przedstawicielami pokolenia Dzieci Wojny w ramach akcji 
„Przerwany marsz” w Szkole Podstawowej w Lelicach 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.10.- Uroczystość wręczenia stypendiów Wójta Gminy dla najlepszych uczniów 
najstarszych klas Szkół Podstawowych z terenu gminy Gozdowo  
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05.10. – VII Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gozdowo w Bonisławiu. 
 

  

11 i 17.10 – Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Szkołach Podstawowych na terenie 
gminy Gozdowo; 

  

30.10 – Uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, która zlokalizowana została wokół Szkoły 
Podstawowej w Lelicach. Nowa infrastruktura powstała w ramach projektu pn. „Rozwój terenowej 
infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej 
w Lelicach” 

  

11.11. – uroczyste Obchody 101. rocznicy  Odzyskania przez Polskę Niepodległości                               w 
Bonisławiu. 
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23.11.  - uroczysty odbiór drogi gminnej nr 370120W w miejscowości Bonisław (w kierunku drogi 
wojewódzkiej). 
 

  

23.11. - Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Gozdowo z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11 – Turniej halowej piłki nożnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
Gminy Gozdowo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11. – Debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie 
wpływ” zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Sierpcu; 
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07.12. – podsumowanie rundy jesiennej GKS „Jedność”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.12. – uroczyste otwarcie nowej altany w Rycharcicach, która powstała w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” 
 

 

 

 

07.12. – spotkanie opłatkowe zorganizowane przez strażaków OSP Lelice, panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich, członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów oraz mieszkańców 
sołectwa Lelice w budynku remizy OSP w Lelicach; 
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10.12. –spotkanie opłatkowe Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koła nr 
5 w Gozdowie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gozdowo; 
 
 

12.12. – spotkanie opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gozdowo w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Gozdowo. 
 

  

13.12. – spotkanie opłatkowe pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Gozdowie z filią w Lelicach. 
 

14.12. – spotkanie opłatkowe Koła Gospodyń Wiejskich Polne Maki z Miodus.  
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14.12. – wyjazd integracyjny do Płocka dla pań i panów z Kół Gospodyń Wiejskich                  z 
terenu gminy Gozdowo. Organizatorem wyjazdu był Wójt Gminy Gozdowo Dariusz 
Kalkowski 

  

22.12. – Wizyta  pani Anny Godlewskiej najstarszej mieszkanki Gminy Gozdowo. 

 

 

 

23.12. – spotkanie opłatkowe pracowników Urzędu Gminy  w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Gozdowo 
 
 

 
3.13. Organizacje społeczne 
 

W 2019 roku 2019r. funkcjonowały w gminie następujące organizacje społeczne:  
 Stowarzyszenie Wędkarskie AMUR w Gozdowie  
 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „NASZE OSTROWY”                             
w Ostrowach 

 Stowarzyszenie „Towarzystwo Mazowsza” w Rękawczynie 
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 Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Gozdowo 
 Spółdzielnia Socjalna „Wioska Socjalna” w Ostrowach  
Głównym celem jej działalności jest przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy jej 
członków, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą 
pracę członków. Spółdzielnia podejmuje działania mające na celu odbudowanie                     
i podtrzymanie u członków Spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu 
społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania 
lub pobytu, a także działania służące odbudowaniu i podtrzymaniu zdolności do 
samodzielnego świadczenia pracy. 

 Gminny Klub Sportowy „Jedność” 
Powstał z inicjatywy zawodników nieistniejących już  klubów „Orkan Lelice”, 
„Olimpia Gozdowo” oraz „Czarni Rempin”. Chęć gry w nowym klubie  
zadeklarowała znaczna część zawodników z terenu gminy Gozdowo. 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Bonisławiu 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Bronoszewicach 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Cetlinie 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdowie 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Kolczynie 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalewie Podbornym 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Kurówku 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Lelicach 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Rempinie 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Rycharcicach 

Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie działa również Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta.  Powstała ona w 1993r. Główne kierunki jej działalności to koncerty, 
konkursy i festiwale na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, międzywojewódzkim, 
ogólnopolskim oraz udział w życiu kulturalnym gminy Gozdowo, powiatu sierpeckiego 
i Mazowsza oraz całego kraju. Obecnie Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Gozdowo jest 
jedną z najlepszych Orkiestr w województwie mazowieckim i w całym kraju, co 
świadczy o silnej determinacji zespołu, zaangażowaniu, ciężkiej pracy i wielkiej pasji 
do muzyki orkiestrowej. Muzycy są zapraszani do zaprezentowania repertuaru przez 
instytucje i organizacje z całej Polski oraz za granicą. 

Na terenie gminy Gozdowo funkcjonują Koła Gospodyń Wiejskich 
współpracujące  
z Gminnym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w następujących 
miejscowościach: Bonisław, Bronoszewice, Cetlin, Czachorowo, Dzięgielewo, 
Golejewo, Gozdowo, Kolczyn, Kolonia Przybyszewo, Lelice, Reczewo, Rękawczyn, 
Rogienice, Rycharcice, Bronoszewice, Miodusy („Polne Maki”).  Funkcjonuje również 
Gminny Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  

Gmina Gozdowo od 2008 r.  jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie 
Partnerstwo”, która realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2023. Dzięki 
współpracy gmina oraz działające na jej terenie stowarzyszenia, instytucje oraz 
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przedsiębiorcy mogą aplikować o dofinansowanie projektów. W listopadzie 2019 r. 
gmina Gozdowo złożyła do LGD „Sierpeckie Partnerstwo” 2 wnioski o przyznanie 
pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w wyłączeniem 
projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Przedsięwzięcie 2.1.1. „Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia”: 

� Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rempin, gmina 
Gozdowo 

� Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gozdowo, gmina Gozdowo. 
Ponadto dzięki dofinansowaniu ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta, działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie wzbogaciła 
się o nowe wyposażenie. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdowie 3 sierpnia 2018r. zawarła ze 
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” umowę                              
o powierzeniu grantu na zadanie pn. „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry OSP w 
Gozdowie” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-
2020. 

Złożony w marcu 2018r. przez OSP w Gozdowie wniosek o powierzenie grantu 
na w/w zadanie został pozytywnie rozpatrzony, a tym samym zarekomendowany do 
dofinansowania. Wartość zadania wyniosła 26 316,35 zł, a kwota grantu 25 000,00 zł. 
Termin realizacji zadania: od 01.11.2018r. do 31.03.2019r. 

Dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Sierpeckie Partnerstwo” Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Gozdowo 
wzbogaciła się o nowe instrumenty i akcesoria muzyczne (baryton, tenor, trąbka i 7 szt. 
ligaturek do saksofonu), 10 kompletów mundurów reprezentacyjnych (5 damskich i 5 
męskich) oraz 23 pary butów mażoretkowych.  

Projekt realizowany był  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. „Lokalne 
inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej” Lokalnej Strategii Rozwoju 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”. 

Celem inicjatywy jest odnowa i zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru 
Sierpeckiego Partnerstwa oraz promocja zasobów lokalnych obszaru Lokalnej Strategii 
Rozwoju.  
 
3.14. Podmioty gospodarcze 
 

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 mieszkańców gminy 
i nie tylko. Czynności z tym związanych w roku ubiegłym było 105. W 2019 r. 
zarejestrowano w gminie 23 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem 
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działalności tychże przedsiębiorstw było: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem 
budynków mieszkalnych, Wykonywanie instalacji elektrycznych, Obróbka 
mechaniczna elementów metalowych.  

W 2019 r. wyrejestrowano 12 przedsiębiorców, w większości przypadków 
dotyczyły działalności sezonowych. Najczęściej przedmiotem działalności 
wyrejestrowanych podmiotów było: Roboty budowalne związane ze wznoszeniem 
budynków mieszkalnych. 

Liczba bezrobotnych na terenie gminy Gozdowo zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Sierpcu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 318 osób, 
w tym: 

� 189 kobiet, 
� 129 mężczyzn  

i jest to spadek w porównaniu z latami wcześniejszymi. 63 osoby posiadały prawo do 
zasiłku w tym 28 kobiet i  35 mężczyzn.  
 
Wybrane kategorie bezrobotnych  Kobiety  Mężczyźni  Ogółem  

Bez kwalifikacji zawodowych  48 27 75 
Bez doświadczenia zawodowego 58 20 78 
Kobiety, które nie podjęły pracy po 
urodzeniu dziecka 

71 x 71 

Do 30 roku życia  69 28 97 
Do 25 roku życia 25 16 41 
Długotrwale bezrobotni 127 58 185 
Powyżej 50 roku życia 26 45 71 
Posiadające co najmniej jedno 
dziecko do 6 roku życia 

57 10 67 

Niepełnosprawni 5 4 9 
Bezrobotni wg grup wiekowych  

18-24 25 16 41 
25-34 70 21 91 
35-44 50 35 85 
45-54 30 27 57 
55-59 14 13 27 

60 lat i więcej x 17 17 
Bezrobotni  wg wykształcenia     

wyższe 18 3 21 
policealne i śr. zawodowe 59 18 77 
liceum ogólnokształcące 15 3 18 
zasadnicze zawodowe 51 44 95 
gimnazjum i poniżej 46 61 107 

Tabela 29  Bezrobocie w Gminie Gozdowo 

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 
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4.  INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK PROGRAMÓW 
       I STRATEGII 
 
4.1. Strategia Rozwoju Gminy Gozdowo na lata 2014-2020 
 

Strategia Rozwoju Gminy Gozdowo na lata 2014-2020 została przyjęta Uchwałą 
Nr  284/XXIX/14   Rady Gminy Gozdowo z dnia  16 stycznia 2014  roku. Założeniem 
opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gozdowo  było określenie polityki rozwoju w 
taki sposób by kierunki podejmowanych działań były dobrane na miarę możliwości 
czyli były realne do realizacji i w najlepszy sposób pozwalały osiągnąć stawiane cele.   

Strategia jest dokumentem o charakterze operacyjnym. Określa nie tylko ogólne 
cele, ale przewiduje konkretne zadania do wykonania. 
Strategia Rozwoju Gminy Gozdowo wskazuje trzy powiązane ze sobą priorytety:  

� rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;  
� rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej                         

z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;  
� rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim 

poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.  
wyznaczając cele dla sześciu obszarów tematycznych:  

� Przemysł i produkcja  
� Przestrzeń i transport  
� Gospodarka  
� Środowisko i energia  
� Kultura i dziedzictwo  
� Społeczeństwo  

 
4.2. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gozdowo na lata 201402020 

 
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gozdowo na lata 2014-2020 został przyjęty 

Uchwałą Nr  XIX/142/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia  7 października 2016  roku. 
Plan Rozwoju Lokalnego jest jednym z najważniejszych dokumentów wspierających 
zarządzanie na poziomie samorządu. Dokument ten określa strategię społeczno- 
gospodarczą gminy, wskazuje cele i kierunki zaangażowania dostępnych środków 
finansowych oraz sposoby ich wykorzystania. 

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem o charakterze operacyjnym. Określa 
nie tylko ogólne cele, ale przewiduje konkretne zadania do wykonania, terminy ich 
realizacji oraz sposoby finansowania. Daje to możliwość lepszego zaplanowania                         
i wykorzystania środków, poszerza możliwości inwestycyjne i zwiększa ich 
efektywność. 

     Plan Rozwoju stanowi kontynuacje „Strategii rozwoju...” w sensie jej 
uaktualnienia i dostosowania do nowych wyzwań, które pojawiły się w ostatnim czasie. 
Plan Rozwoju Lokalnego jest też dokumentem przedstawiającym harmonogram 
konkretnych zadań inwestycyjnych mających na celu trwały rozwój Gminy, przy 
zachowaniu zasady zrównoważonego wzrostu, respektującego prawa środowiska 
naturalnego. 
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4.3. Program współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 
2019 rok 
 

Program współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2019 
rok przyjęto Uchwałą Nr III/15/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia  12 grudnia 2018 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, promowanie                                   
i wzmacnianie postaw obywatelskich, zwiększanie udziału mieszkańców                                      
w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 

Zarządzeniem Nr 11/2019 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 30.01.2019 r. ustalony 
został harmonogram realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu w 
roku 2019. 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 2019 wpłynęło 5 ofert. Wszystkie oferty zostały 
rozpatrzone pozytywnie i zostały podpisane umowy na realizację poszczególnych 
zadań.  

Na realizację zadań publicznych w 2019 roku organizacje pozarządowe 
otrzymały dotacje w łącznej kwocie 25.000,00 zł 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych                    
w 2019 r., powierzono wykonanie następujących zadań publicznych:  

 zadanie nr 1 „Organizacja pikniku patriotycznego w sołectwie Ostrowy ” – 
wpłynęła  1 oferta organizacji Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych 
„Nasze Ostrowy” z siedzibą w Ostrowach, opiewająca na kwotę   5 000,00 zł,  

 zadanie nr 2 „Prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć i warsztatów aktywności 
twórczej w sołectwie Ostrowy” – wpłynęła 1 oferta organizacji Wioska 
Słowiańska Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Ostrowach, opiewająca na kwotę 
10 000,00 zł.  

 zadanie nr 3 „Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Gozdowo w sołectwie 
Gozdowo” – wpłynęła 1 oferta organizacji AMUR GOZDOWO opiewająca na 
kwotę 4 000,00 zł,  

 zadanie nr 4 „Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Gozdowo” 
– wpłynęła 1 oferta organizacji AMUR GOZDOWO opiewająca na kwotę                           
4 000,00 zł,  

 zadanie nr 5 „Prowadzenie szkółki wędkarskiej dla dzieci i młodzieży ze szkół z 
terenu Gminy Gozdowo” – wpłynęła 1 oferta organizacji AMUR GOZDOWO 
opiewająca na kwotę 2 000,00 zł.  

Zadania zostały  zrealizowane do 30.11.2019 r. 
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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4.4.  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gozdowo na 2019 rok 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Gozdowo na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr  
VIII/44/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 marca 2019 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 2019 roku Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.  
W realizacji programu,  GZGK w Gozdowie wspomagała SITA Płocka Gospodarka 
Komunalna Sp. z o. o. w Płocku, z którą Gmina zawarła  umowę w zakresie odłowu, 
transportu i przetrzymywania bezdomnych zwierząt na terenie schroniska dla zwierząt 
w Płocku.  

Gmina w 2019 roku zapewniała odławianie bezdomnych zwierząt. Zwierzętom 
odłowionym została zapewniona opieka lekarsko-weterynaryjna, wyżywienie, woda 
pitna oraz pobyt w przygotowanym miejscu do ich czasowego przetrzymywania na 
terenie :Przytuliska dla zwierząt” zlokalizowanego na terenie Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej.  Przytulisko działa w oparciu o regulamin wprowadzony 
Zarządzeniem Nr 9/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku Kierownika Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.  Zakład prowadził ścisła ewidencję 
przetrzymywanych, wydawanych i poddawanych eutanazji w Przytulisku zwierząt. 
Ewidencja prowadzona była  w systemie  informatycznym w ujęciu rocznym.  

Wg stanu na 31 grudnia 2019 roku na terenie Zakładu znajdowało się 19 psów                         
z czego trzy przebywały na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gozdowie.  

W 2019 roku: 
� do przytuliska przyjęto 16 psów,  
� adoptowano 13 psów.  

Opiekę weterynaryjną oraz całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku 
zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt zapewniona została w ramach 
umowy zawartej z Prywatnym Gabinetem Weterynaryjnym w Gozdowie Zbigniew 
Kapela w Gozdowie. Nie były to liczne przypadki, jednak zdarzyły się sytuacje, że 
interwencja lekarza weterynarii była niezbędna. Do innych zadań gabinetu 
weterynaryjnego należało m. in. usypianie ślepych miotów, sterylizacja lub kastracja 
zwierząt. Zabiegi te były wykonywane na miejscu w przychodni, w odpowiednich 
warunkach oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie czynności 
podejmowane przez lekarza były rozliczane w comiesięcznej fakturze. Koszt opieki 
weterynaryjnej w 2019 roku zamknął się w kwocie  702,00zł. 

Co roku przez Szkoły z terenu Gminy Gozdowo prowadzona jest zbiórka karmy 
dla zwierząt. Cała społeczność szkolna aktywnie bierze udział w tej akcji. W 2019 roku 
zebrano 200 kg karmy.  

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie po zgłoszeniach 
przyjmowanych przez mieszkańców dokonywał również zbiórki padniętych bądź 
zabitych zwierząt z dróg publicznych ( w tym zwierząt dziko żyjących) . Na okoliczność 
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takich zdarzeń spisywana była notatka służbowa opisująca: datę zbiórki, rodzaj 
padniętego zwierzęcia, dokładna lokalizację, w której zwierzę zostało znalezione. 
Wszystkie padnięte bądź poddane eutanazji zwierzęta oddawane były do utylizacji przez 
firmę HETMAN, z którą Gmina Gozdowo podpisała stosowną umowę. Koszt utylizacji 
w 2019 roku wyniósł 648,00 zł.  
 
4.5. 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. 
Cele szczegółowe to: 

� Poprawa jakości powietrza  
� Ochrona przed hałasem  
� Zachowanie poziomów pół elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych norm  
� Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych                                   

i podziemnych 
� Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej  
� Racjonalne gospodarowanie zasobami ekologicznymi  
� Ochrona powierzchni ziemi gleb przed degradacja rolniczą  
� Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobu postepowania                             

z odpadami  
� Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi i odpadami niebezpiecznymi 
�  Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej  
� Prowadzenie trwałej zrównoważonej gospodarki leśnej  
� Zwiększenie bezpieczeństwa społeczeństwa  

Gmina Gozdowo kładzie nacisk na inwestycje i zadania w zakresie ochrony 
środowiska. Do głównych zrealizowanych w 2019 r. w tym zakresie  należą:  

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo - etap 
I; 

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo - etap 
II; 

 Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Gozdowo - I etap 

 Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Gozdowo - II etap 

 Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę ścieżki 
edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej w Lelicach. 
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Bardziej szczegółowy opis działań podejmowanych  w 2019 roku w zakresie 
realizacji celów wynikających z Programu Ochrony środowiska dla Gminy Gozdowo 
do roku 2020”  zawiera Rozdział III pkt 4. „Ochrona środowiska”.  
 
4.6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Gozdowo na lata  
2018-2023 
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Gozdowo na lata  
2018-2023 została przyjęta Uchwałą Nr  XXIX/212/17  Rady Gminy Gozdowo                        
z dnia  29 września 2017 roku.roku.  

Strategia zawiera dwa niezbędne warunki do efektywnej realizacji pomocy 
społecznej  a mianowicie: diagnozę rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej Gminy 
Gozdowo oraz długotrwały plan działań. 
Główne cele strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Gozdowo to: 

� minimalizowanie negatywnych zjawisk społecznych, a także integrowanie 
społeczne  i zawodowe grup wykluczonych lub dyskryminowanych, stwarzanie 
podstaw do opracowania  lokalnych programów i możliwości aplikowania do 
dysponentów środków finansowych, 

� zaangażowanie w działanie różnych instytucji i organizacji pozarządowych 
zajmujących się pomocą socjalną w gminie oraz współpraca z takimi 
instytucjami jak oświata , służba zdrowia, sądownictwo, policja i prokuratura. 

Cele strategiczne są następujące: 
� Poprawa funkcjonowania rodzin gminy Gozdowo. 
� Profilaktyka i opieka zdrowotna mieszkańców gminy Gozdowo. 
� Zapobieganie i zwalczanie problemów związanych z uzależnieniami. 
� Przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom długotrwałego bezrobocia wśród 

świadczeniobiorców pomocy społecznej. 
� Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu   

Strategia jest dokumentem otwartym podlegającym ewaluacji i monitoringowi.      

 
4.7. 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       
Cel główny 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 
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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 i zachowań mieszkańców Gminy Gozdowo wobec 
zjawiska przemocy. 

� Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się zjawiskiem przemocy                             
w rodzinie.   

Działania określone w Programie w roku 2019 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. 

     W 2019 roku w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gozdowo 
wchodziło 8 osób. Odbyło się 7 spotkań 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 2019 roku  objęte było                             
17 rodzin, z tego wobec 7 rodzin  procedurę wszczęto w 2019 roku.  

Wszczęcie procedury w 6 przypadkach nastąpiło przez Policję, a w jednym 
przypadku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie.  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  7 formularzy 
„Niebieskich Kart-C” (z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie) i 7 formularzy „Niebieskiej Karty-D” (z osobą wobec której 
istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie).  
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W 2019 roku zakończono procedurę w  11 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 8 przypadkach, 

� z powodu braku zasadności podejmowanych działań - w 3 przypadkach. 
 
 
4.8. 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 2020rok został przyjęty 
Uchwałą Nr  IV/18/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia2018 roku. 

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 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. 

     W 2019 roku w skład Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych wchodziły  4 osoby. Odbyło się  14 posiedzeń Gminnej Komisji. 

W 2019 roku w ramach Gminnego Programu Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 77.759,00 zł, 
w tym:  

 na realizację poszczególnych działań w zakresie: 
� leczenia odwykowego – 4.850,00 zł 
� Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej,                

a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie  dla osób uzależnionych 
od alkoholu i członków ich rodzin – 8.200,00 zł 

� Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej                                
w szczególności  wśród dzieci i młodzieży – 28.609,00 zł 
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� Wspomaganie działalności instytucji, organizacji społecznych i osób fizycznych 
działających na terenie gminy służących rozwiazywaniu problemów 
alkoholowych – 18.100,00 zł  

� Prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej  w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii – 6.000,00 zł     

� Diagnozę problemów społecznych – 4.600,00 zł 
 Wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -
12.000,00 zł  

W ramach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku 
podjęto następujące działania: 

� dokonano zwrotu kosztów implantacji leku dla 6 osób, 
� dofinansowano dyżury lekarza stomatologa w Ośrodku Zdrowia w Lelicach, 
� sfinansowanie punkt konsultacyjno-informacyjny utworzonego w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Gozdowie, w którym zatrudniony jest psycholog, 
� dofinansowano wypoczynek dziecka z rodziny z problemem alkoholowym na 

dwutygodniowych koloniach profilaktycznych nad morzem, 
� współpracowano z PCPR w Sierpcu odnośnie rekrutacji dzieci na wypoczynek 

letni w ramach akcji „Pogodne Lato” (sześcioro dzieci z naszej gminy 
wypoczywało w miejscowości Gorzewo koło Gostynina)  

� zakupiono literaturę i filmy profilaktyczne dla potrzeb placówek oświatowych                  
z terenu gminy, 

� przeznaczono środki finansowe na organizację XXIII Maratonu Trzeźwości                    
w Gozdowie tj. na zakup nagród i poczęstunek dla uczestników, 

� 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 Gozdowie,  

� sfinansowano przeprowadzenie diagnozy profilaktycznej dla gminy Gozdowo, 
którą wykonała firma „Oficyna Profilaktyczna’ z Krakowa, 

� przyznano środki finansowe na realizacje programów profilaktycznych 
„Mówimy NIE uzależnionym” w Szkole Podstawowej w Lelicach i „Stop 
Uzależnienia” w Szkole Podstawowej w Gozdowie, 

� Zakupiono sprzęt muzyczny typu „bumbox” dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Gozdowskiej, 

� Dofinansowano zajęcia sportowe członków Gminnego Klubu Sportowego 
„Jedność”, 

� Przekazano środki finansowe na zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci                         
i młodzieży, przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Gozdowie                                                        
i w Lelicach w formie pokazów i ćwiczeń ukazujących jak ratować ludzkie życie                   
i mienie, 

� Współpracowano z PCPR w Sierpcu w ramach programu korekcyjno-
edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 
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� Współpracowano z Prokuraturą rejonową w Sierpcu i Policją na temat wymiany 
informacji o osobach nadużywających alkoholu i stosujących przemoc                               
w rodzinie.  

Ponadto w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Uchwałą Nr III/14/18 Rady 
Gminy Gozdowo z dnia 12 grudnia 2018 roku ustalono maksymalne liczby zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych  w roku 2019 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. 

 
4.9. 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. 

Cele szczegółowe programu to: 
� wspieranie rodzin, a zwłaszcza dysfunkcyjnych w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej 
� podniesienie świadomości w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodzin                     

w społeczeństwie lokalnym 
W ramach realizacji programu w 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gozdowie oferował wsparcie, które obejmowało wiele płaszczyzn, 
między innymi poradnictwo, pomoc finansową, edukowanie, wspieranie. Pomoc                          
w szczególności kierowana była do rodzin niewydolnych wychowawczo i opiekuńczo 
ze względu na brak kompetencji wychowawczych, ograniczeń intelektualnych lub 
zagrożonym wykluczeniem społecznym, gdyż trudną sytuację dorosłych członków 
rodziny i jej negatywne skutki odczuwały małoletnie dzieci. Powyższe trudności 
bezpośrednio dotyczyły ich rozwoju psychicznego i fizycznego, co długofalowo 
skutkuje brakiem samodzielności i umiejętności w funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym.  

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                                 
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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-wychowawczych lub rodzinach 
zastępczych, bądź dzieci zostały już umieszczone w pieczy zastępczej.  

W rodzinach objętych asystenturą było 31 dzieci, z tego w trakcie roku 1  dziecko 
trafiło do pieczy zastępczej (Rodzinny Dom Dziecka w Bronowie). W przypadkach 
pobytu dziecka w pieczy zastępczej rodzina pracowała z asystentem nad powrotem 
dziecka do rodziny biologicznej.  

Gmina współfinansowała  w 019 roku pobyt  1 dziecka w pieczy zastępczej.  
Ogółem w 2019 roku koszt pobytu dzieci z gminy Gozdowo w pieczy zastępczej 

wyniósł 438,10 zł. 
 

Ogółem na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono kwotę 43 551,64zł 
w tym: 

� wydatki budżetowe z dotacji celowej wyniosły             -    18.388,00 zł 
� wydatki ze środków budżetu gminy wyniosły                -    25.163,64 zł 

 

4.10. 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 terenem objętych 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 2019 wyniósł: - 51 871,00 zł 
w tym:  

� z dotacji celowej z budżetu państwa -  38 200 zł 
� ze środków własnych samorządowych - 14 671 zł, 

W ramach programu w 2019 r. udzielono pomocy 221 osobom w tym:  
� dożywianiem objęto 104 dzieci 
� wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 117 osób w łącznej kwocie  

28.500 zł.   
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4.11. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Gozdowo na lata 2018-2022 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gozdowo 
na lata 2018-2022 został uchwalony Uchwałą Nr  XXXII/249/18 Rady Gminy Gozdowo  
z dnia 16 lutego 2018 roku. Obowiązek uchwalenia programu wynika z ustawy z  dnia  
21 czerwca  2001r.  o  ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy                            
i zmianie Kodeksu Cywilnego. 

 Celem wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Gozdowo na lata 2018 – 2022 jest dążenie do racjonalnego i efektywnego 
gospodarowania posiadanym zasobem mieszkaniowym. 
Program obejmuje: 

� Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego 
gminy  w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe 
lokale mieszkalne. 

� Analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu 
technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata. 

� Planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach. 
� Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. 
� Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie 
zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach. 

� Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2018 – 2022. 
� Wysokość wydatków w latach 2018 – 2022, z podziałem na koszty bieżącej 

eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu 
nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a 
także wydatki inwestycyjne. 

� Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

W 2019 roku nie dokonywano sprzedaży lokali wchodzących w skład zasobu 
mieszkaniowego gminy. Nie było również powiększenia mieszkaniowego zasobu 
gminy poprzez budowę nowych mieszkań. Przeglądy techniczne i konserwacja 
budynków i lokali znajdujących się w zasobach gminy były dokonywane na bieżąco                  
w ramach uzyskanych środków finansowych z wpłat  czynszów za lokale mieszkalne                 
i socjalne.  
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5. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY  

  W roku 2019 Rada Gminy Gozdowo realizując swoje kompetencje organu 
stanowiąco - kontrolnego, określone w art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                      
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) podjęła 87 uchwał.  
Wykonanie uchwał podjętych w roku 2019 przedstawia się następująco: 
 

1. Uchwały ustrojowo organizacyjne podjęte w sprawach: 
� w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gozdowo – 

Uchwała Nr V/29/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku 
� w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich – Uchwała Nr V/30/19 z dnia 

23 stycznia 2019 roku 
� w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Gozdowie – Uchwała Nr V/31/19 z dnia 23 

stycznia 2019 roku 
� w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Ostrowach – Uchwała Nr V/32/19  

z dnia 23 stycznia 2019 roku 
� w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – Uchwała Nr VIII/46/19 z dnia 

29 marca 2019 roku 
� w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowach – Uchwała Nr 

VIII/47/19 z dnia 29 marca 2019 roku 
� w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad 

odwołaniem radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo – Uchwała Nr 
IX/51/19 z dnia 21 czerwca 2019 roku 

� w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania nad odwołaniem radnego z funkcji 
Przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo – Uchwała Nr IX/52/19 z dnia 21 czerwca 
2019 roku 

� w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 marca 2019 roku na działalność Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie – Uchwała Nr IX/53/19 z dnia 21 czerwca 
2019 roku 

� w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 czerwca 2019 roku na działalność Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie – Uchwała Nr IX/54/19 z dnia 21 czerwca 
2019 roku 

� w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do orzekania 
w sądach powszechnych na kadencję 2020-2023 – Uchwała Nr IX/56/19 z dnia 21 
czerwca 2019 roku 

� w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie – Uchwała Nr IX/58/19 z dnia 21 czerwca 
2019 roku 

� w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Gozdowo i udzieleniu wotum zaufania 
dla Wójta Gminy Gozdowo – Uchwała Nr IX/62/19 z dnia 21 czerwca 2019 roku 

� w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gozdowo – Uchwała Nr XI/76/19 z dnia 28 
sierpnia 2019 roku 

� w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gozdowo – Uchwała Nr XI/77/19 z dnia 28 
sierpnia 2019 roku 

� w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Węgrzynowo –
Uchwała Nr XII/80/19 z dnia 27 września 2019 roku 

� w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Gozdowie – Uchwała Nr XII/81/19 z dnia 27 września 2019 roku 
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� w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do orzekania  
w sądach powszechnych na kadencję 2020 – 2023 i powołania Komisji Skrutacyjnej –
Uchwała Nr XII/82/19 z dnia 27 września 2019 roku 

� w sprawie wyboru ławników do orzekania w sądach powszechnych – Uchwała Nr 
XII/83/19 z dnia 27 września 2019 roku 

� w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 września 2019 roku na działalność Wójta 
Gminy Gozdowo – Uchwała Nr XIII/86/19 z dnia 8 listopada 2019 roku 

� w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gozdowie 
– Uchwała Nr XV/101/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku 

� w sprawie ustanowienia roku 2020 dla Gminy Gozdowo rokiem Świętego Jana Pawła 
II – Uchwała Nr XV/102/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku 

� w sprawie powołania Komisji Statutowej – Uchwała Nr XV/103/2019 z dnia 30 grudnia 
2019 roku 

� zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie – Uchwała Nr XV/109/2019  
z dnia 30 grudnia 2019 roku 

� w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gozdowo  
na 2020 rok – Uchwała Nr XV/113/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku 

� w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Gozdowo na 2020 
rok – Uchwała Nr XV/114/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku 
 

2. Uchwały finansowe podjęte w sprawach: 
� w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2019 – 

2032 – Uchwała Nr V/34/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku 
� w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego – Uchwała Nr V/35/19 z dnia 23 

stycznia 2019 roku 
� zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2019 – Uchwała Nr V/36/19 

z dnia 23 stycznia 2019 roku   
� w sprawie uchylenia uchwały nr V/35/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 stycznia 

2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego – Uchwała Nr VII/38/19 z 
dnia 18 lutego 2019 roku 

� w sprawie uchylenia uchwały nr V/34/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 stycznia 
2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na 
lata 2019-2032 – Uchwała Nr VII/39/19 z dnia 18 lutego 2019 roku 

� w sprawie uchylenia uchwały nr V/36/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 stycznia 
2019 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2019 – Uchwała 
Nr VII/40/19 z dnia 18 lutego 2019 roku 

� w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2019-
2028 – Uchwała Nr VIII/48/19 z dnia 29 marca 2019 roku 

� zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2019 – Uchwała Nr 
VIII/49/19 z dnia 29 marca 2019 roku 

� w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Gozdowo środków 
stanowiących fundusz sołecki – Uchwała Nr VIII/50/19 z dnia 29 marca 2019 roku 

� w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok – Uchwała Nr IX/63/19 z dnia 21 czerwca 
2019 roku 

� w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gozdowo absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu Gminy za 2018 rok – Uchwała Nr IX/64/19 z dnia 21 czerwca 2019 roku 

� w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 – Uchwała Nr 
IX/65/19 z dnia 21 czerwca 2019 roku 
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� zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2019 – Uchwała Nr IX/66/19 
z dnia 21 czerwca 2019 roku 

� w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Sierpeckiego – Uchwała Nr X/69/19 z dnia 18 lipca 2019 roku 

� w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu – Uchwała Nr X/70/19 z dnia 18 
lipca 2019 roku 

� w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 – Uchwała Nr 
X/71/19 z dnia 18 lipca 2019 roku 

� zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2019 – Uchwała Nr X/72/19 
z dnia 18 lipca 2019 roku 

� w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 – Uchwała Nr 
XI/74/19 z dnia 28 sierpnia 2019 roku 

� zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2019 – Uchwała Nr XI/75/19 
z dnia 28 sierpnia 2019 roku 

� w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 – Uchwała Nr 
XII/84/19 z dnia 27 września 2019 roku 

� zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2019 – Uchwała Nr 
XII/85/19 z dnia 27 września 2019 roku 

� w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – Uchwała Nr XIII/88/19 z dnia 8 listopada 
2019 roku 

� w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 
terenie gminy Gozdowo na rok 2020 oraz zwolnień w tym podatku – Uchwała Nr 
XIII/89/19 z dnia 8 listopada 2019 roku 

� w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa do 
obliczenia podatku rolnego na 2020 rok – Uchwała Nr XIII/90/19 z dnia 8 listopada 
2019 roku 

� w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących  dochody gminy w drodze 
inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 
– Uchwała Nr XIII/91/19 z dnia 8 listopada 2019 roku 

� w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 – Uchwała Nr 
XIII/94/19 z dnia 8 listopada 2019 roku 

� zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2019 – Uchwała Nr 
XIII/95/19 z dnia 8 listopada 2019 roku 

� w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – Uchwała Nr XIV/96/19 z dnia 8 listopada 
2019 roku 

� w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2019-2028 – 
Uchwała Nr XV/97/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku 

� zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2019 – Uchwała Nr 
XV/98/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku 

� w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 
2020-2028 – Uchwała Nr XV/99/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku 

� Uchwała Budżetowa Gminy Gozdowo Nr XV/100/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku 
� w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych – 
Uchwała Nr XV/107/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku 

� w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi – Uchwała Nr XV/108/2019 z dnia 30 grudnia 
2019 roku 
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� w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Sierpeckiego w 2020 roku – Uchwała Nr XV/115/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku 

Szczegółowe informacje w zakresie ich wykonania zawiera Sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy Gozdowo za rok 2019. 

3. Pozostałe uchwały:  

 z zakresu edukacji publicznej, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami 
pozarządowymi podjęte w sprawach: 

� w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2018 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie i pokrycia straty 
bilansowej za rok 2018 z funduszu zakładu, poprzez jego obniżenie – Uchwała Nr 
VIII/41/19 z dnia 29 marca 2019 roku 

� w sprawie 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 2019 roku – Uchwała Nr V/33/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku  

� w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo – Uchwała Nr 
IX/59/19 z dnia 21 czerwca 2019 roku 

� w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Gozdowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 
1 września 2019 roku – Uchwała Nr IX/60/19 z dnia 21 czerwca 2019 roku 

� w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu 
pn. "Kompetentna edukacja w Gminie Gozdowo" nr projektu RPMA.10.01.01-14-
b631/18 – Uchwała Nr IX/61/19 z dnia 21 czerwca 2019 roku 

� w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami 
pozarządowymi na 2020 rok” – Uchwała Nr XIII/93/19 z dnia 8 listopada 2019 roku 

� w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy jednostkami 
samorządu terytorialnego – Uchwała Nr XV/105/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku 

� w sprawie 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 2020 roku – Uchwała Nr XV/110/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku 

� w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXV/270/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 
kwietnia 2018 roku w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gozdowo – 
Uchwała Nr XV/111/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku 

� w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Gozdowo na rok szkolny 
2019/2020 – Uchwała Nr XV/112/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku 
 

 programów gospodarczych, ładu przestrzennego, gospodarki 
nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej 
podjęte w sprawach: 

� w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Warszawie wniesionej przez Wojewodę Mazowieckiego na uchwałę Rady Gminy 
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Gozdowo Nr XXXIV/261/18 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo  
Uchwała Nr VI/37/19 z dnia 6 lutego 2019 roku  

� w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gozdowo” – Uchwała Nr 
VIII/44/19 z dnia 29 marca 2019 roku 

� w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Gozdowo – Uchwała Nr VIII/45/19 z dnia 29 marca 2019 roku 

� w sprawie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gozdowo – Uchwała Nr IX/57/19 z dnia 21 
czerwca 2019 roku 

� w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Gozdowo – Uchwała Nr X/68/19 z dnia 18 lipca 2019 roku 

� w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Gozdowo – Uchwała Nr XI/73/19 z dnia 28 sierpnia 2019 roku 

� w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody – Uchwała Nr XII/79/19 z dnia 27 
września 2019 roku 

� w sprawie wyznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych zlokalizowanych na działce 
nr 171/1 w Lelicach – Uchwała Nr XIII/87/19 z dnia 8 listopada 2019 roku 

� w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych 
w granicach administracyjnych Gminy Gozdowo – Uchwała Nr XV/106/2019 z dnia 30 
grudnia 2019 roku 
 

 z zakresu pomocy społecznej podjęte w sprawach: 
� w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2019-2023 – Uchwała Nr VIII/42/19                       
z dnia 29 marca 2019 roku 

� w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów 
realizowanych przez Gminę Gozdowo – Uchwała Nr VIII/43/19 z dnia 29 marca 2019 
roku 

� w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla gminy Gozdowo –
Uchwała Nr IX/55/19 z dnia 21 czerwca 2019 roku 

� w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku 
energetycznego – Uchwała Nr X/67/19 z dnia 18 lipca 2019 roku 

� w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                                
w schronisku dla osób bezdomnych – Uchwała Nr XII/78/19 z dnia 27 września 2019 
roku 

� w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2018 
roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 
2019 rok – Uchwała Nr XIII/92/19 z dnia 8 listopada 2019 roku 

� w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 2020 rok – 
Uchwała Nr XV/104/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku 
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Podsumowanie 
 

       Raport o stanie gminy Gozdowo za rok 2019 przedstawia stan gminy na dzień 
31.12.2019 roku. Opracowanie zawiera podsumowanie działalności Wójta w roku 
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady 
gminy.  
  Głównym założeniem ustawodawcy przy wprowadzeniu wymogu składania 
przez organ wykonawczy raportu o stanie gminy było zwiększenie kontroli Rady 
Gminy, radnych oraz mieszkańców nad polityką organu wykonawczego.  
  Raport służy przedstawieniu stanu realizacji zadań i kompetencji organu 
wykonawczego, a zatem przebiegu tego procesu w ciągu całego roku kalendarzowego, 
w tym w szczególności – jego stanu na pierwszy i ostatni dzień tego okresu. 
  W raporcie o stanie gminy zamieszcza się wyłącznie informacje dotyczące 
działalności organu wykonawczego w roku poprzedzającym rok, w którym dokument 
ten jest przedstawiony. Oznacza to w szczególności, że dokument ten ma wyłącznie 
walor dokumentu sprawozdawczego.  
 Raport o stanie Gminy Gozdowo jest  przygotowywany corocznie przez organ 
wykonawczy, czyli Wójta Gminy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a u.s.g. Rada Gminy 
Gozdowo po rozpatrzeniu raportu, na tej samej sesji wyrazi swoją wolę w głosowaniu, 
podejmując uchwałę w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania. 
Głosowanie w sprawie raportu musi nastąpić przed przyjęciem sprawozdania z 
wykonania budżetu za rok 2019 i uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium z tego tytułu. Z uwagi na fakt, że absolutorium to instytucja, która ma 
służyć kontroli wykonywania budżetu przez organ wykonawczy gminy, raport powinien 
stanowić uzupełnienie sprawozdania finansowego i nie powinien powielać jego treści.  

Procedurę rozpatrywania raportu o stanie gminy wieńczy uchwała o udzieleniu 
Wójtowi Gminy wotum zaufania, podejmowana bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady. Udzielenie bądź nieudzielenie wotum zaufania nie wywołuje 
żadnego skutku prawnego na procedowanie rozpatrzenia przez Radę Gminy 
sprawozdania finansowego za rok miniony i udzielenia z tego tytułu absolutorium 
Wójtowi Gminy.  
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