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Raport o stanie gminy za 2018 rok
przygotowany został przez organ wykonawczy,
czyli Wójta Gminy Gozdowo. W raporcie
zostały zawarte informacje o zrealizowanych
planach i strategiach w danym roku, w tym
inwestycjach i uchwałach Rady Gminy.
W 2018 roku zrealizowaliśmy kolejne
inwestycje. Dokonano uroczystego odbioru
drogi wojewódzkiej nr 560 w miejscowości
Lelice, poświęcenia budynku świetlicy
wiejskiej w Rękawczynie. W tym roku została
wyremontowana
Biblioteka
Gminna
w Gozdowie. Zgodnie z zawartą w 2017 roku
umową zrealizowano inwestycję dotyczącą
przebudowy budynku świetlicy wiejskiej
w miejscowości Kurówko.
Oprócz wspomnianych niektórych
inwestycji, staraliśmy się dbać także o inne
obszary życia mieszkańców gminy, organizując
imprezy o rozmaitym charakterze: kulturalnym,
patriotycznym i rozrywkowym. Na stałe
do gminnego kalendarza wpisały się takie
wydarzenia
jak
Koncert
Noworoczny
Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Gozdowie,
Zamyślenia Rodaków w hołdzie Ojcu
Świętemu Janowi Pawłowi II, Gminne obchody
Święta Niepodległości w Bonisławiu.
Wszystkie te działania dają motywację
do dalszych wysiłków i pracy dla dobra gminy
i jej mieszkańców. Zachęcam Państwa
do zapoznania się z treścią raportu
przedstawiającego stan gminy Gozdowo
na koniec 2018 roku.
Z poważaniem

Wójt Gminy Gozdowo
Dariusz Kalkowski
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Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Gozdowo przedstawia niniejszym raport
o stanie Gminy Gozdowo w roku 2018.

1

REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII

W gminie Gozdowo w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
▪ Strategia Rozwoju Gminy Gozdowo na lata 2014-2020,
▪ Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gozdowo na lata 2014-2020,
▪ Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gozdowo na lata
2018-2022,
▪ Program współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok,
▪ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Gozdowo na 2018 rok,
▪ Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gozdowo do roku 2022,
▪ Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Gozdowo,
▪ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 2018 rok,
▪ Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2011-2018,
▪ Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gozdowo na lata
2018-2023,
▪ Lokalny program opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2017-2020,
▪ Program osłonowy w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020,
Celem opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gozdowo na lata 2014-2020 było
określenie strategicznych celów rozwoju oraz określenia kierunków i priorytetów, których
realizacja przyczyni się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy
Gozdowo. Strategia Rozwoju Gminy Gozdowo na lata 2014-2020 jest podstawowym
dokumentem długofalowej polityki, także lokalnej, dająca możliwość tworzenia warunków
do rozwijania aktywności i świadomości społecznej poprzez różne formy współdziałania
wszystkich zainteresowanych w szczególności: samorządu, administracji rządowej,
przedsiębiorców, organizacji społecznych i mieszkańców Gminy Gozdowo.
Kontynuację „Strategii Rozwoju Gminy Gozdowo na lata 2014-2020” w zakresie jej
uaktualnienia i dostosowania do nowych wyzwań stanowi opracowany Plan Rozwoju
Lokalnego Gminy Gozdowo na lata 2014-2020, który przedstawia także harmonogram
konkretnych zadań inwestycyjnych mających na celu trwały rozwój Gminy, przy zachowaniu
zasady zrównoważonego wzrostu, respektującego prawa środowiska naturalnego. Do zadań
zmierzających do poprawy sytuacji na terenie gminy zaliczono:
⎯ tworzenie warunków rozwoju gospodarczego gminy
⎯ rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
⎯ rozwój infrastruktury technicznej
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aktywna ochrona środowiska
bezpieczeństwo publiczne
rozwój kultury i oświaty
rozwój turystyki wiejskiej

GMINA I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie klientom profesjonalnej
i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację
rządową. Do zadań własnych należy dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę,
infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone przez
administrację rządową – dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów
i obronności.
Rysunek 1. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Gozdowo

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Gozdowo na dzień 31.12.2018 r.
WÓJT GMINY

ZASTĘPCA WÓJTA
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Finansowego)

KIEROWNIK REFERATU
ROLNICTWA, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich

Referat Finansowy

Referat Rolnictwa, Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej
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Na stanowiskach urzędniczych zatrudnionych na dzień 31.12.2018 r. było 25 osób.
Na dzień 31.12.2018 r. funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne gminy Gozdowo.
Jednostki organizacyjne
• 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
• Szkoła Podstawowa w Ostrowach
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• Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie z oddziałem zamiejscowym
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
Jednostki pomocnicze
W skład gminy Gozdowo wchodzi 31 sołectw:
1. Antoniewo
2. Białuty
3. Bombalice
4. Bonisław
5. Bronoszewice
6. Cetlin
7. Czachorowo
8. Dzięgielewo
9. Golejewo
10. Gozdowo
11. Głuchowo

3

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Kuniewo
Krówko
Kolczyn
Kowalewo Podborne
Kowalewo
Kowalewo Skorupki
Kozice Smorzewo
Lelice
Łysakowo
Miodusy
Ostrowy

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Rękawczyn
Reczewo
Rogienice
Rogieniczki
Rycharcice
Rempin
Węgrzynowo
Zakrzewko
Zbójno

FINANSE GMINY

Budżet gminy na 2018 r. zakładał:
⎯ dochody/wpływy w kwocie 29 143 367,36 zł, w tym dochody bieżące w kwocie
25 816 817,36 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 326 550,00 zł,
⎯ wydatki w kwocie 30 043 367,36 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 24 515 605,36 zł
i wydatki majątkowe w kwocie 5 527 762,00 zł.
Budżet ten został zwiększony ośmioma uchwałami Rady Gminy i pięcioma Zarządzeniami
Wójta Gminy – w dochodach o kwotę 3 808 259,16 zł i w wydatkach o kwotę 3 698 259,16 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 budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił: 32 951 626,52 zł.
Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił: 33 741 626,52 zł.
Dochody wykonano w wysokości 30 408 309,88 zł co stanowi 92,28% planowanych
dochodów.
Wydatki wykonano w wysokości 31 130 260,11 zł co stanowi 92,26% planowanych
wydatków.
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4

MIESZKAŃCY GMINY

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się
o 21 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 6003 osób, w tym 2992 kobiet
i 3011 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
▪ liczba kobiet w grupie wiekowej (17 lat i mniej) wynosiła 583 osób,
a liczba mężczyzn – 611 osób,
▪ liczba kobiet w grupie wiekowej (18-60 lat) wynosiła 1709 osób, a liczba mężczyzn
w grupie wiekowej (18-65) wynosiła 2056 osób,
▪ liczba kobiet w grupie wiekowej (>60) wynosiła 700 osób, a liczba mężczyzn w grupie
wiekowej (>65) wynosiła 344 osób.
Tabela 1. Zdarzenia w ewidencji ludności

Zdarzenie
Urodzenia
- dziewczęta
- chłopcy
Zgony
- kobiety
- mężczyźni
Małżeństwa w USC Gozdowo
Zameldowania na pobyt stały
Wymeldowania z pobytu stałego w gminie
Wydanie/wymiana dokumentu tożsamości
Przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł -7.

Ilość
69
36
33
76
38
38
38
209
231
583
Źródło: UG Gozdowo

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 2018 r. 11 par
małżeńskich. Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego, czyli diamentowe gody obchodziły
3 pary.

Odznaczenia za wieloletnie pożycie małżeńskie
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OCHRONA ZDROWIA

Na terenie gminy podstawową Opiekę Zdrowotną świadczy Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Gozdowie, który został powołany uchwałą Rady Gminy w 1999
roku i został zarejestrowany w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Płocku.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gozdowie w 2018 roku 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 położniczoginekologicznych 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 31.12.2018 r. wynosiła 4 625
osób, w tym:
▪ Ośrodku Zdrowia w Gozdowie 3 641 osób,
▪ Filii nr 1 w Lelicach 984 osób.
W 2018 r. przyjęto 24 539 pacjentów, z czego w Gozdowie - 19 560 osób, w Lelicach 4 979 osób ( w tym wizyty domowe). Pozostałe dane:
▪ Wizyty po urodzeniu dziecka: 48,
▪ Patronaże lekarskie: 48,
▪ Pobrania badań laboratoryjnych: 2 530.
W podstawowej opiece zdrowotnej zatrudnieni są:
1. Lekarze:
− 2 lekarzy specjalistów z zakresu medycyny rodzinnej w pełnym wymiarze czasu pracy,
− 1 lekarz specjalista z zakresu medycyny rodzinnej codziennie przez 6 godzin
w Lelicach.
2. Personel średni:
− 4 pielęgniarki (3 w Gozdowie, 1 w Lelicach),
− 1 położna,
− 1 pielęgniarka w zakresie medycyny szkolnej.
Badania laboratoryjne wykonywane przez licencjonowanych podwykonawców:
• Spółka ALAB- „Laboratorium Przygoda” w Płocku.
• Laboratorium Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
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 wykonywane są
w Ośrodku Zdrowia w Gozdowie oraz w Filii w Lelicach. Badania Ekg wykonywane są
w Gozdowie i w Lelicach.
Podstawowa Opieka Zdrowotna to również medycyna szkolna:
– bilanse zdrowia,
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badania przesiewowe,
szczepienia,
pomoc doraźna,
opieka podczas zawodów sportowych i innych uroczystości szkolnych prowadzone są
przez pielęgniarkę szkolną i lekarzy.

W SPOZ w 2018 roku zrealizowano:
− Program Profilaktyki Gruźlicy,
− Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia,
− Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.
Poradnia stomatologiczna
Kontrakt na leczenie stomatologiczne na rok 2018 wynosi około 3/4 etatu
stomatologicznego. Zatrudnienie:
− 1 lekarz stomatolog,
− 1 higienistka stomatologiczna.
Lekarz stomatolog przyjmuje 4x w tygodniu w Gozdowie oraz 1x w tygodniu
w Lelicach. Przyjęcia w Lelicach są finansowane ze środków komisji do spraw
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2018 r. przyjęto 1 615 pacjentów.
Poradnia ginekologiczno – położnicza
Kontrakt z tego zakresu wykonują:
− 1 lekarz ze specjalizacją ginekologiczno – położniczą,
− 1 położna.
Przyjęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem pracy poradni. W 2018 r. przyjęto
1 278 kobiet. Kobiet ciężarnych zarejestrowano 21.
Poza tym udostępniane są gabinety dla organizowanych badań:
– badań ostrości wzroku oraz pomiaru ciśnienia śródgałkowego,
– badań słuchu,
– USG Doppler,
– badań mammograficznych- mammobus.
SP ZOZ 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.
Pozostali pracownicy zatrudnieni w SP ZOZ (personel pomocniczy):
− 1 sprzątaczka w Gozdowie,
− główna księgowa 1/2 etatu,
− pracownik gospodarczy/palacz,
− pracownik ds. BHP.
− 1 sprzątaczka w Lelicach
Wykonywane są również bieżące, niezbędne prace konserwacyjne budynków
Ośrodków Zdrowia.
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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.
Wiosną 2018 roku ze środków Gminy Gozdowo wykonano odnowienie elewacji
budynku Ośrodka Zdrowia w Gozdowie poprzez malowanie.
SP ZOZ w Gozdowie ze środków własnych wymienił najbardziej zniszczone okna
piwnicy ośrodka.
W gminie na początku 2018 r. jak i na koniec 2018 roku funkcjonowała apteka w Gozdowie
tj. Apteka B+R STUDIO oraz Punkt apteczny FARMIN Sp. z o.o. w Lelicach.
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POMOC SPOŁECZNA

Instytucja zajmującą się pomocą społeczną w Gminie Gozdowo jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Gozdowie. GOPS 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.
Działania GOPS mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stania pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości. Jak również wsparcie osób i rodzin w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach
odpowiadających godności człowieka.
GOPS w Gozdowie współpracuje na zasadzie partnerstwa z:
⎯ Bankiem Żywności w Płocku w zakresie pomocy i wsparcia rodzin potrzebujących
zaopatrując rodziny w produkty żywnościowe,
⎯ Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie
motywowania osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego
i wpierania tych rodzin.
Wszystkie sprawy związane z przemocą w rodzinie rozpatrywane są
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 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:
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ubóstwo,
bezrobocie,
niepełnosprawność,
rodziny wielodzietne i niepełne.

W lipcu 2017 r. roku podpisane zostało porozumienie o współpracy z Powiatem
Sierpeckim w sprawie zasad tworzenia i organizacji Sierpeckiej Ponadgminnej Świetlicy
Środowiskowej (SPŚŚ), w ramach którego w Szkole Podstawowej Gozdowie utworzony został
punkt. Funkcjonowanie SPŚŚ jest finansowane ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Działania 9.2 Usługi
społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług
społecznych) oraz środków Powiatu Sierpeckiego.
▪ Struktura zatrudnienia
W GOPS według stanu na dzień 31.12.2018 r. zatrudnionych było 8 pracowników
w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o pracę oraz 3 osoby na umowę zlecenie
(opiekunki pomocy społecznej) i jedna osoba na ¾ etatu.
▪

Finanse jednostki
Plan finansowy w roku 2018 wyniósł: 8 797 370,40 zł, w tym środki dotacji: 8 070
660,00 zł, środki własne 653 901,00 zł, projekt partnerski plan: 72 809,40 zł.
▪

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
Beneficjentami pomocy społecznej w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
w 2018 r. było 260 rodzin.
Na 1 stycznia 2018 r. 426 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień
31 grudnia 2018 r. 398 rodzin.
Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początek
roku 611, a na koniec roku 572.
Kwota świadczeń rodzinnych w 2018 r. wyniosła 2 177 249,04 zł, a kwota zasiłków
pielęgnacyjnych – 292 253,00 zł.
Na początek 2018 r. 486 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+),
a na koniec 2018 r. – 475 rodzin. Łączna kwota wypłaconych świadczeń w ramach 500+
wyniosła 4 653 308,60 zł.
W 2018 roku zasiłki celowe przyznano 101 osobom na kwotę 81 196,57 zł
(w tym w większości na zakup lekarstw oraz pokrycia kosztów leczenia, zakupu opału,
zdarzenia losowego – utrata mienia na skutek pożaru) i zasiłki celowe z programu partnerskiego
„Zainwestuj w siebie” na kwotę 25 444,28 zł.
W 2018 roku usługami opiekuńczymi objęto 16 osób starszych i niepełnosprawnych,
na które wydatkowano ogółem kwotę 114 942,51 zł, w tym na usługi świadczone przez
Spółdzielnię Socjalną Wioska Słowiańska w Ostrowach 28 329,56 zł. Zwrot na usługi przez
świadczeniobiorców opiewał na kwotę 23 211 zł.
Na realizację Wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2019 wydatkowano w 2018 r. kwotę 50 045 zł, z czego środki własne wynosiły 11 544
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zł, a dotacja z budżetu państwa 38 500 zł. Łącznie dożywianiem objęto 161 dzieci i wypłacono
dla 44 osób zasiłki celowe na kwotę 21 500 zł.
Ośrodek zrealizował program „Dostarczanie żywności dla najuboższych we współpracy
z Bankiem Żywności w Płocku”, w ramach którego pomocą objęto ponad 751 rodzin.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. 20 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 18 podmiotów. Przyczyną spadku jest likwidacja
punktów sprzedaży.
Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 5 zgłoszeń
przypadków nadużywania alkoholu. W 2018 r. nie było przypadku odebrania zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych.

7

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Zadania i inwestycje zrealizowane w 2018 roku przedstawione zostały w poniższej tabeli.
Tabela 2. Zadania i inwestycje zrealizowane w 2018 roku
Nazwa inwestycji/zadania

Koszt [zł]
ew. dofinansowanie [zł]

Informacje
DROGI GMINNE

Przebudowa części drogi
gminnej nr 370114W relacji
Głuchowo-CzachorowoZakrzewko, gmina Gozdowo

Koszty całkowite: 332 291,66 zł
Dofinansowanie: 191 606,44 zł

Inwestycja realizowana w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
W ramach inwestycji przebudowana została część drogi na długości 1,178 km.
Inwestycja realizowana w latach 2017-2018.

Przebudowa drogi gminnej
nr 370115W relacji RempinKolczyn, gmina Gozdowo

Koszty całkowite: 420 774,49 zł
Dofinansowanie: 242 590,02 zł
Koszt obejmuje roboty
budowlane i nadzór inwestorski

Inwestycja realizowana w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w
oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
W ramach inwestycji przebudowana została droga na długości 1,541 km.
Inwestycja realizowana w latach 2017-2018.
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Przebudowa drogi gminnej
nr 370117W w miejscowości
Kolczyn - (etap I)

Koszty całkowite:181 889,71 zł
Dofinansowanie: 85 000,00 zł

Inwestycja zrealizowana ze współudziałem środków związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego.
W ramach inwestycji przebudowana została droga na długości 810,00 mb.

Przebudowa drogi gminnej
nr 370124W relacji
Bronoszewice-KuskowoBiałuty

Koszty całkowite: 152 171,50 zł
Dofinansowanie: 15 000,00 zł

Inwestycja zrealizowana ze współudziałem środków związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego.
W ramach inwestycji przebudowana została droga na długości 655,00 mb.

CHODNIKI
Przebudowa chodnika przy
ul. Mickiewicza, ul. Lipowej
w miejscowości Gozdowo

Koszt całkowity: 79 802,40 zł

Przebudowa chodników na dł. 276,00 mb.

DROGI POWIATOWE
Przebudowa drogi
powiatowej relacji BonisławKędzierzyn

Koszt całkowity: 383 664,00 zł

Przebudowana została droga powiatowa nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn
na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340
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DROGA WOJEWÓDZKA

Przebudową drogi
wojewódzkiej nr 560
na terenie gminy Gozdowo:
• na odcinku Bonisław Bielsk w km 69+895 do
5+100 na terenie gmin
Gozdowo (powiat sierpecki)
i Bielsk (powiat płocki)
• w miejscowości Lelice
od 67+245 do km 68+300

Koszt całego przedsięwzięcia
polegającego na modernizacji
drogi wojewódzkiej na terenie
gminy Gozdowo (łącznie z
budową ronda w Bonisławiu)
wyniósł 16,5 mln zł i został
sfinansowany z budżetu woj..
mazowieckiego

Stan techniczny drogi wojewódzkiej na odcinku Bonisław-Bielsk przed przebudową był
katastrofalny – nawierzchnia uniemożliwiała płynny ruch, a miejscami stanowiła
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa jej użytkowników. Na całej długości odcinka
występowały koleiny, liczne spękania i wykruszenia krawędzi nawierzchni oraz wyrwy i
całkowity brak nawierzchni. Na fragmentach drogi ruch odbywał się po nawierzchni
żwirowej wykonanej w ramach działań prewencyjnych. Zarząd Województwa
mazowieckiego podjął decyzję o natychmiastowej przebudowie w/w odcinka. Realizacja
zadania przebiegała w dwóch etapach w latach 2016-2018.
Droga na odcinku przejścia przez m. Lelice wymagała wykonania robót w zakresie
podniesienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych wraz komfortem jazdy.
W związku z powyższym Samorząd gminy Gozdowo oraz Województwa Mazowieckiego
zdecydowały o wspólnej realizacji w/w zadania. Gmina Gozdowo zleciła opracowanie
projektu budowlanego, na który w dn. 26.08.2016r. wydano pozwolenie na budowę.
Realizacja prac przebiegała w latach 2017-2018.

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Przebudowa budynku
świetlicy wiejskiej
w miejscowości Kurówko

Budowa Otwartej Strefy
Aktywności w Rękawczynie,
gmina Gozdowo

Koszty całkowite RBM:
171 970,48 zł
dofinansowanie: 69 408,00 zł

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z 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".
Budynek świetlicy wiejskiej w Kurówku został wybudowany w latach 50-tych XX w.,
długoletnia eksploatacja spowodował jego zniszczenie. Budynek z uwagi na jego stan
techniczny nie był użytkowany. W ramach operacji budynek świetlicy wiejskiej
w Kurówku został poddany przebudowie polegającej na wymianie dachu, dociepleniu ścian
zewnętrznych, wymianie drzwi i okien oraz robotach wykończeniowych.
Operacja służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej oraz przyczynia się
do aktywizacji i integracji społecznej.
Jej celem jest udostępnienie mieszkańcom infrastruktury rekreacyjnej.

Koszty całkowite: 98 999,00 zł
Dofinansowanie: 49 400,00 zł

Zadanie realizowane w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportoworekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte strefy Aktywności (OSA)
Edycja 2018.
W ramach Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony wykonane zostały 3 strefy:
• siłownia plenerowa wyposażona w urządzenia do ćwiczeń;
• strefa relaksu;
• plac zabaw o charakterze sprawnościowym.
Otwarta Strefa Aktywności w Rękawczynie jest obiektem ogólnodostępnym
umożliwiającym spędzanie czasu w sposób aktywny i jest miejscem integracji społecznej
dla użytkowników w różnym wieku i o zróżnicowanej sprawności.
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Remont pomieszczeń
Gminnej Biblioteki
Publicznej w Gozdowie

Koszt całkowity: 24 958,16 zł
Dofinansowanie: 10 000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2018".
W ramach zadania przeprowadzony został remont 2 pomieszczeń biblioteki: sali małej
i dużej (mała o pow. 8,88 m2, duża-główna o pow. 42,82m2).

Modernizacja placu zabaw w
miejscowości Lelice

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

Zadanie realizowane w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2018". Zakres rzeczowy zadania:• demontaż istniejącego zestawu
zabawowego• dostawa i montaż nowego zestawu zabawowego i karuzeli.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Koszt całkowity: 544 088,04 zł

W ramach realizacji zadania dostarczono i zamontowano 51 szt. kompletnych
przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii osadnika fermentacyjnego
służącego do czasowego przechowywania ścieków na okres co najmniej 3 dni w celu
umożliwienia wstępnego oczyszczenia ścieków. Ścieki surowe muszą być doprowadzane
do oczyszczalni grawitacyjne, przykanalikami z budynków mieszkalnych. Ściek wstępnie
oczyszczony w zbiorniku fermentacyjnym zostanie odprowadzony do gruntu poprzez
drenaż rozsączający ułożony na warstwie filtracyjnej.
Ilość przydomowych oczyszczalni w poszczególnych miejscowościach: Bombalice -7;
Bonisław - 2; Czachorowo - 8; Czachowo - 4; Golejewo - 10; Kowalewo Boguszyce - 1;
Kowalewo Podborne - 2; Kuniewo - 2; Łysakowo - 1; Ostrowy - 9; Rogieniczki - 2,
Wilkowo - 3

Zagospodarowanie terenów
zielonych w miejscowościach
Gozdowo i Rękawczyn,
gmina Gozdowo

Koszt całkowity: 117 936,00 zł
Dofinansowanie: 94 348,00 zł

Zadania realizowane w ramach wniosku o dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu
Ochrony Przyrody WFOŚiGW w Warszawie.
Tereny zielone, na których wykonano przedsięwzięcie zlokalizowane są na osiedlach
domków jednorodzinnych w miejscowościach Gozdowo (działki o nr ewid. 503/2, 502,
650/1) - ul. Kasztanowa i Płocka i Rękawczyn (dz. o nr ewid. 91) - teren wokół świetlicy
wiejskiej. Dokonano nasadzeń: drzew – 18 szt., krzewów – 2 580 szt.

Usunięcie i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy
Gozdowo

Koszt całkowity: 24 894,00 zł
Dofinansowanie: 14 430,00 zł

Rozwój OZE w gminach
wiejskich poprzez budowę
instalacji odnawialnych
źródeł energii

Koszt całkowity:
2 316 711,78 zł
Dofinansowanie:
1 570 656,00 zł

Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Gozdowo –
Etap I

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 92,2 Mg azbestu.
Projekt realizowany w latach 2016-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1. Odnawialne źródła
energii, typ projektu -Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł
odnawialnych. Na terenie gminy Gozdowo zamontowanych zostało 82 szt. instalacji
fotowoltaicznych, w tym 77 na obiektach prywatnych oraz 5 na obiektach użyteczności
publicznej (4 instalacje dachowe i 1 naziemna)
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INNE

Doposażenie jednostek OSP
gminy Gozdowo w sprzęt
ratowniczy

Koszt całkowity: 16 339,39 zł
Dofinansowanie: 16 176,00 zł

Zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem
jest Minister Sprawiedliwości.
W ramach zadania doposażone w sprzęt ratowniczy zostały jednostki OSP Gozdowo i OSP
Lelice. OSP Gozdowo otrzymała: Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji
pojazdów, 1 kpl. ; Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków,
1 szt.; Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie, 1 szt.; Piła ratownicza do szyb
klejonych, 1 szt.; Pilarka do drewna, 1 szt.; Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na
ziemi narzędzi, 1 szt.
OSP Lelice otrzymała: Szyny typu Kramera, 1 szt.; Nosze typu deska, 1 szt.;
Torba ratownicza, 1 szt.

Źródło: UG Gozdowo

8

PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE

Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2018 r. na terenie gminy stwierdzono ogółem
65 przestępstw, z czego w 61 przypadkach zostali ustaleni sprawcy, co daje wskaźnik
wykrywalności na poziomie 93,85%, w tym:
− kradzież cudzej rzeczy – 3
− kradzież z włamaniem – 4
− ustawa o narkomanii – 1
− przestępstwa kierowania pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości – 12
− uszczerbek na zdrowiu – 1
− uszkodzenie rzeczy – 4
− przestępstwa drogowe – 15
Z ogólnej liczby 65 przestępstw zaistniałych w 2018 roku na terenie gminy Gozdowo
41 przestępstw to przestępstwa kryminalne, z czego w 37 przypadkach zostali ustaleni sprawcy,
co daje wskaźnik wykrywalności na poziomie 90,24%.
W 2018 roku na terenie gminy policjanci Posterunku Policji w Gozdowie ujawnili
łącznie 206 wykroczeń w następujących kategoriach:
− spokojowi i porządkowi publicznemu – 6
− bezpieczeństwu osób imienia – 6
− bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 62
− mieniu – 8
− obyczajności publicznej – 46
− urządzeniom użytku publicznego – 9
− ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 59
− inne – 10.
Policjanci Posterunku Policji w Gozdowie w 2018 roku zatrzymali 17 poszukiwanych
ukrywających się przed organami ścigania. Przeprowadzili łącznie 515 interwencji, z czego
286 interwencji domowych w trakcie, w których w 11 przypadkach wszczęto procedurę
niebieskiej karty.
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9

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE

Na terenie gminy Gozdowo na koniec 2018 roku działało 10 jednostek OSP, plus jedna
jednostka będąca w trakcie odnawiania się tj. OSP Bronoszewice. Jedna jednostka – OSP
Gozdowo włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Łącznie
we wszystkich jednostkach jest 296 druhen i druhów.
W 2018 roku odbyły się w Gozdowie 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 Gozdowo.
Na terenie gminy Gozdowo miało miejsce 47 zdarzeń, w tym:
− 10 pożarów,
− 7 wypadków drogowych,
− 30 miejscowe zagrożenia,
Udział poszczególnych jednostek w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy:
JRG Sierpc 25 razy, OSP Gozdowo 40 razy, OSP Lelice 12 razy, OSP Kurowo 2 razy.
W działaniach na terenie naszej gminy we wszystkich zdarzeniach wzięło łącznie udział:
− Pojazdy 79, w tym 25 JRG, 40 OSP z KSRG, 14 OSP pozostałe,
− Ratownicy 378, w tym 87 JRG, 214 OSP z KSRG, 77 OSP pozostałe

10 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Gmina Gozdowo w roku szkolnym 2018/2019 jest organem prowadzącym
dla następujących placówek:
− Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie,
− Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach z oddziałem
przedszkolnym,
− Szkoła Podstawowa w Ostrowach z oddziałem przedszkolnym,
− Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie z oddziałem zamiejscowym
w Lelicach,
− Publiczne Przedszkole w Gozdowie,
− Klub Dziecięcy „Kubusiowy Raj” w Lelicach,
− Klub Dziecięcy „Radosna Kraina” w Gozdowie.
Liczbę dzieci uczęszczających do wymienionych szkół i przedszkola przedstawiają tabele:
Tabela 3. Liczba dzieci uczęszczających do Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum
Lp.

1
2

Szkoła
Szkoła Podstawowa
w Gozdowie
Szkoła Podstawowa
w Lelicach

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

17
10

w tym w klasach:
„0”

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

373

-

44

47

25

59

73

38

56

31

182

39

16

17

14

15

20

17

22

22
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Szkoła Podstawowa
w Ostrowach
Razem

3

4

Publiczne Gimnazjum
w Gozdowie
Oddział Zamiejscowy
w Lelicach
Razem
OGÓŁEM

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

555

39

60

64

39

74

93

55

78

53

2

47

nd

-

-

47

nd

nd

nd

nd

nd

1

20

-

-

20

3

67

-

-

67

30

622

60

64

106

74

93

55

78

53

39

Źródło: UG Gozdowo

Tabela 4. Liczba dzieci w Publicznym Przedszkolu w Gozdowie w podziale na grupy
Lp.

Publiczne
Przedszkole
w Gozdowie
Grupy

1

Liczba
oddziałów

Liczba
dzieci

5

117

Grupa I
3,4 lata
25

w grupach liczba dzieci wg roczników:
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
3, 4 i 2,5 lata
5 lat
6, 5 lat
22
24
22

Grupa V
6,5 lat
24

Źródło: UG Gozdowo

Tabela 5. Liczba dzieci uczęszczających do Klubów Dziecięcych
Lp.

Klub

Liczba dzieci

Wiek dzieci

1

"Kubusiowy Raj" w Lelicach

30

1-3

2

"Radosna Kraina" w Gozdowie

18

1-4
Źródło: UG Gozdowo

Wydatki gminy na oświatę w 2018 r. wynosiły 8.527.951,79 zł, z czego 5.657.164 zł
(66,37%) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.
W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach zatrudnionych jest 82 nauczycieli, co stanowi
69,92 etatów przeliczeniowych.
Tabela 6. Liczba etatów przeliczeniowych w poszczególnych szkołach z podziałem na stopnie awansu zawodowego
w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Razem

Zatrudnienie

Etaty

w osobach

Podstawowa w Gozdowie

1

0,67

7

25,62

34,29

37

Podstawowa w Lelicach

0,5

2,33

4,72

9,11

16,66

21

Podstawowa w Ostrowach

-

-

-

1,11

1,11

2

Publiczne Gimnazjum
w Gozdowie
Publiczne Przedszkole
w Gozdowie
Razem etaty w gminie:

-

0,73

0,33

7,52

8,58

17

-

0,68

4

2,16

6,84

8

1,5

4,41

16,05

45,52

67,48

85

Źródło: UG Gozdowo
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W bieżącym roku szkolnym w szkołach zatrudnionych jest 29 pracowników
niebędących nauczycielami, co stanowi 28,00 etatów przeliczeniowych:
▪

Szkoła Podstawowa w Gozdowie zatrudnia: 13 osób w pełnym wymiarze czasu pracy;

▪

Szkoła Podstawowa w Ostrowach: nie zatrudnia pracowników obsługi;

▪

Szkoła Podstawowa w Lelicach zatrudnia: 8 pracowników w pełnym wymiarze czasu
pracy;

▪

Publiczne Gimnazjum w Gozdowie zatrudnia: 2 pracowników obsługi w pełnym
wymiarze czasu pracy;

▪

Publiczne Przedszkole w Gozdowie zatrudnia: 4 pracowników obsługi w pełnym
wymiarze czasu pracy;

▪

Klub Dziecięcy „Kubusiowy Raj” w Lelicach zatrudnia: 5 pracowników w pełnym
wymiarze czasu pracy:
− Kierownik Klubu w wymiarze: 3 godziny oraz 5 godzin jako opiekun grupy (etat
łączony),
− Intendentka w wymiarze: 3 godziny oraz 5 godzin jako opiekun grupy (etat łączony),
− Sprzątaczka i dwie opiekunki w pełnym wymiarze czasu pracy.

▪

Klub Dziecięcy „Radosna Kraina” w Gozdowie zatrudnia: 4 pracowników w pełnym
wymiarze czasu pracy:
− Kierownik Klubu w wymiarze: 3 godziny oraz 5 godzin jako opiekun grupy (etat
łączony),
− Intendentka w wymiarze: 3 godziny oraz 5 godzin jako opiekun grupy (etat łączony),
− Sprzątaczka i jedna opiekunka w pełnym wymiarze czasu pracy.

W 2018 roku Wójt Gminy Gozdowo przyznał następujące stypendia dla
uczniów Publicznego Gimnazjum w Gozdowie.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/277/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 18 maja 2018 roku
stypendium miesięczne za wysokie wyniki w nauce przyznawane jest uczniom:
a) gimnazjum, którzy w wyniku semestralnej i rocznej klasyfikacji uzyskali średnią
ocen 5,00 i powyżej,
b) klas VII – VIII szkół podstawowych, którzy w wyniku semestralnej i rocznej
klasyfikacji uzyskali średnią ocen powyżej 5,00.
Stypendium przyznawane jest na okres 4 miesięcy:
– od września do grudnia danego roku szkolnego, na podstawie wyników osiągniętych
na koniec poprzedniego roku szkolnego,
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– od marca do czerwca na podstawie wyników za I semestr roku szkolnego.
Od marca do czerwca 2018 roku przyznano stypendia 6 uczniom, które łącznie wyniosły
1920 zł. Od września do grudnia 2018 roku przyznano stypendia 14 uczniom, które wyniosły
łącznie 4 480 zł.
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 18,19 i 20 kwietnia 2018 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.
Średnie wyniki egzaminów w gimnazjum oraz dla województwa i powiatu w roku
szkolnym 2017/2018 przedstawia poniższa tabela:
Tabela 7. Średnie wyniki egzaminów w gimnazjum oraz dla województwa i powiatu w roku szkolnym 2017/2018

Wyniki dla szkoły
Publiczne
Gimnazjum
w
Gozdowie

Część humanistyczna
a. standardowy

Część matemat.-przyrod.
a. standardowy

Część języka obcego
a. standardowy

J. P

HiW

M

P

P.P

P.R

65,83

52,08

43,83

50,27

44,81

27,19

Wyniki dla powiatu
Część humanistyczna
a. standardowy

Część matemat.-przyrod.
a. standardowy

Część języka obcego
a. standardowy

J. P

HiW

M

P

P.P

P.R

62,00

51,00

45,00

49,00

55,00

38,00

Wyniki dla województwa
Część humanistyczna
a. standardowy

Część matemat.-przyrod.
a. standardowy

Część języka obcego
a. standardowy

J. P

HiW

M

P

P.P

P.R

70,00

61,00

55,00

59,00

72,00

57,00

J.P – język polski, HiW – historia i WOS, M – matematyka, P – przedmioty przyrodnicze,
P.P – poziom podstawowy, P.R – poziom rozszerzony

RAPORT O STANIE GMINY GOZDOWO ZA 2018 ROK
20

11 BIBLIOTEKI
W gminie w 2018 roku funkcjonowała Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie z filią
w Lelicach.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Gozdowie z Filią w Lelicach w 2018 roku
zatrudnione były ogółem: 2 osoby, w tym Kierownik biblioteki.
Plan finansowy biblioteki w roku 2018 wyniósł ogółem 179 000,00 tj. środki dotacji
podmiotowej z budżetu gminy:
− Biblioteka Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach: 158 000,00 zł;
− Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Gozdowskiej: 14 000,00 zł;
pozyskane środki z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 7 000,00 zł na zakup
książek w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet 1 Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek Publicznych.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 17 907 woluminów, zaś na koniec roku
– 17 831 woluminów, w tym Gozdowo – 9 148, Lelice – 8 683.
Na koniec roku zarejestrowano 569 czytelniczek i czytelników, w tym 308 – Gozdowo,
261 – Lelice. Najliczniejsza grupa czytelników w Gozdowie mieściła się w przedziale
wiekowym 25 – 44 lata i liczyła 78 osób, w Lelicach w przedziale 6 – 12 lat grupa licząca
103 osoby.
Wypożyczono łącznie 10 906 woluminów, w tym w Gozdowie 5215, w Lelicach 5691.
Na miejscu udostępniono 709 woluminów, w Gozdowie 312, w Lelicach 397.
Zakupiono do biblioteki 694 nowe książki za kwotę 17 804 zł, w tym ze środków
organizatora: 391 książek za kwotę 10 804 zł. W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 7 000
zł z programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” zakupiono 303 książki.
Ogółem ubyło 770 woluminów.
Z działalności kulturalnej:
➢ w marcu w Filii w Lelicach odbył się konkurs „Rodzinne wierszowanie”,
➢ w maju Biblioteka była organizatorem „Powiatowego Dnia Bibliotekarza”,
➢ koordynacja Festynów Dożynkowych w Lelicach i w Gozdowie.
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 2018 r. Zespół w 2018 roku zaprezentował się na Koncercie
Noworocznym w Gozdowie, XII Zamyśleniach w hołdzie papieżowi JP II, na Dożynkach
Parafialnych w Lelicach i Festynie Dożynkowym w Gozdowie.

12 KULTURA, SPORT I REKREACJA
Młodzieżowa Orkiestra Dęta funkcjonująca przy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gozdowie na trwałe wpisała się w pejzaż kulturalny gminy, a główne kierunki działalności
orkiestry to koncerty, konkursy i festiwale na szczeblu powiatowym, wojewódzkim,
międzywojewódzkim, ogólnopolskim oraz udział w życiu kulturalnym i religijnym gminy
Gozdowo.
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Głównym sukcesem Orkiestry w 2018 roku było zajęcie I miejsca w XXV Regionalnym
Przeglądzie Orkiestr OSP RP w Ciechanowie oraz wyróżnienie Nagrodą Prezydenta
Ciechanowa, co z kolei uplasowało orkiestrę na V miejscu w klasyfikacji ogólnopolskiej.
Sukces ten zaowocuje udziałem w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr OSP w 2019 r.
Najważniejsze wydarzenia i uroczystości 2018 roku w gminie Gozdowo:
•

•

•

06.01.
–
Koncert
Noworoczny
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej
Straży Pożarnej w Gozdowie połączony z
jubileuszem 25-lecia Orkiestry w hali
sportowej w Gozdowie;

•

10.03. – II Turniej Piłki Siatkowej o Puchar
Wójta Gminy Gozdowo w hali sportowej
w Gozdowie;

•

11.04. – Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni
Patriotycznej w Szkole Podstawowej
w Lelicach;

•

21.04. – II Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy Gozdowo w hali
sportowej w Gozdowie;

02.03.
–
„Rodzinne
wierszowanie
w Lelicach” – konkurs recytatorski
organizowany przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Gozdowie wraz z filią w
Lelicach w sali sportowej Szkoły
Podstawowej w Lelicach;

08.03. – Uroczystość z okazji „Dnia
Kobiet” organizowana przez panie z Kół
Gospodyń Wiejskich oraz Związek
Emerytów
i
Rencistów
w
sali
konferencyjnej w Gozdowie;
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•

•

03 – 06.05. – 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;

05.05. – Zawody Wędkarskie o Puchar
Wójta Gminy Gozdowo nad stawem
w Gozdowie;

•

19.05. – II Turniej Piłki Nożnej OSP
Świętego Floriana ma boisku sportowym
w Lelicach;

•

02.06. – Zawody Wędkarskie z okazji Dnia
Dziecka nad stawem w Gozdowie;

•

04.06. – XXII Gminny Maraton Trzeźwości
w parku zabytkowym w Gozdowie;
16.06. – setne urodziny p. Anny
Godlewskiej z Gozdowa;
16.06. – Gminne Zawody SzkoleniowoPożarnicze
na
boisku
trawiastym
w Gozdowie;
20.06. – Gminne Podsumowanie Roku
Szkolnego 2017/2018 w hali sportowej
w Gozdowie;
30.06. – uroczystość z okazji 50-lecia Koła
Gospodyń Wiejskich w Rycharcicach;
05.08.
–
uroczystość
„DLA
NIEPODLEGŁEJ” w Ostrowach;

•
•

•

•

12.05.– uroczystość „Zamyślenia Rodaków
w Hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi
II” na skwerku w Gozdowie;

•
•

•
•
•

14.05. – spotkanie z okazji Powiatowego
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w sali
konferencyjnej w Gozdowie;

•

19.08.
–
uroczystości
dożynkowe
w Lelicach;
26.08. – uroczysta msza św. dożynkowa
w Kurowie;
02.09. – Gminny Festyn Dożynkowy
w Gozdowie;
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•
•

•

•

•

•

03.09. – Gminne Rozpoczęcie Roku
Szkolnego 2018/2019;
20.09. – uroczystość Jubileuszy 50-lecia
i 60-lecia pożycia małżeńskiego w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Gozdowo;
23.09. – uroczystość, podczas której
nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy
poświęconej
Żołnierzom
Wyklętym
w Lelicach. W programie znalazł się
również piknik patriotyczny;

06.10. – VI Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu gminy Gozdowo w Kolczynie.
Organizatorkami były panie z KGW
Czachorowo;
07.10.
–
uroczystość
z
okazji
reaktywowania
jednostki
OSP
w Bronoszewicach i przekazania jednostce
sztandaru;

12.10. –
uroczyste
podsumowanie
i ogłoszenie wyników kolejnej XX edycji
konkursu
„Piękna,
funkcjonalna
i bezpieczna zagroda 2018” w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Gozdowo;

•

12.10. – Gminny Dzień Edukacji
Narodowej w remizie OSP Gozdowo;

•

13.10. – uroczysty odbiór przebudowanych
odcinków drogi wojewódzkiej nr 560 na
terenie gminy Gozdowo;

•

13.10. – Turniej Halowej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Gozdowo w hali
sportowej w Gozdowie;

•

09.11. – przekazanie sprzętu ratowniczego
jednostkom OSP Gozdowo i OSP Lelice
zakupionego ze środków Funduszu
Sprawiedliwości;

•

10.11. – Turniej Piłki Siatkowej na 100lecie Niepodległości w hali sportowej
w Gozdowie;
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•

11.11. – Gminne Obchody 100. rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości
w Bonisławiu;

•

12.11. – Turniej o mistrzostwo Gminy
Gozdowo w szachach na 100-lecie
Niepodległości;

•

18.11. – uroczystość z okazji 130.rocznicy
powstania Kościoła w Kurowie;

Mnóstwo wydarzeń organizują sołectwa w świetlicach wiejskich i na terenach
rekreacyjnych, które dla mieszkańców są często jedynymi okazjami do integracji. W ubiegłym
roku miały miejsce spotkania z okazji Dnia Dziecka, Dnia Rodziny, Andrzejek, Mikołajek,
opłatkowe, zabawy choinkowe i wiele innych.

13 PRZEDSIĘBIORCY
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 95. W 2018 r. zarejestrowano w gminie
19 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw
było: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, Wykonywanie
instalacji wodno-kanalizacyjnych, Obróbka mechaniczna elementów metalowych.
W 2018 r. wyrejestrowano 15 przedsiębiorców, w większości przypadków dotyczyły
działalności sezonowych. Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów
było: Pozostałe specjalistyczne roboty budowalne gdzie indziej niesklasyfikowane.
Liczba bezrobotnych na terenie gminy Gozdowo w grudniu 2018 r. wyniosła 332 osoby
(w tym 208 kobiet) z tego z prawem do zasiłku – 56 osób (w tym 34 kobiet) i jest to spadek
w porównaniu z latami wcześniejszymi.
Największą liczbę bezrobotnych tj. 107 osób stanowiła grupa wiekowa 25-34 lata,
a najliczniejszą grupą bezrobotnych wg wykształcenia stanowiła grupa z wykształceniem
policealne i śr. zawodowe i liczyła 91 osób.
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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14 OCHRONA ŚRODOWISKA
Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. 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 będzie opłata naliczana od liczy osób
zamieszkałych na terenie nieruchomości. Opłaty za gospodarowanie odpadami w 2018 roku
przedstawione w tabeli.
Tabela 8. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wg Uchwały Nr XX/153/16
z dnia 4 listopada 2016r.
(wysokość opłaty pobieranej
do końca 2018r.)

Gospodarstwo

Wg Uchwały Nr III/10/18
z dnia 12 grudnia 2018r.
(wysokość opłaty pobieranej
od stycznia 2019r.)

Stawka opłaty miesięcznej za odbiór w sposób selektywny
1 osobowe

10,00

12,00

2 osobowe

20,00

24,00

3 osobowe

30,00

36,00

4 osobowe

40,00

48,00

5 osobowe i większe

50,00

60,00

Stawka opłaty miesięcznej za odbiór, jeżeli odpady nie są odbierane w sposób selektywny
1 osobowe

18

20

2 osobowe

36

40

3 osobowe

54

60

4 osobowe

72

80

5 osobowe i większe

90

100
Źródło: UG Gozdowo

Gmina musi zapewnić osiągnięcie poziomów odzysku odpadów segregowanych.
Osiągnięty poziom odzysku w 2018 roku przedstawiono w tabeli nr 9.
Tabela 9. Osiągnięty poziom (%) odzysku odpadów segregowanych w 2018 roku
Osiągnięty poziom (%)
Rodzaj odzysku
2018
ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania

4,29

recykling, przygotowanie do ponownego użycia frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

27,68
Źródło: UG Gozdowo
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W Gminie Gozdowo w 2018 r. nie odnotowano przekroczenia w poziomie ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Wymagany poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła nie został osiągnięty. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
2167) poziom w 2018 r. powinien wynieść 30%.
Gmina Gozdowo kładzie nacisk na inwestycje i zadania w zakresie ochrony środowiska.
Główne zostały wymienione w Tabeli 2. Zadania i inwestycje zrealizowane w 2018 r. należą
do nich:
− Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych
źródeł energii (W ramach projektu przeprowadzono również konkurs
ekologiczny pt. „Fokus na OZE” w placówkach oświatowych z terenu gminy
Gozdowo oraz w Szkole Podstawowej w Gozdowie zorganizowany został
happening pn. „Odnawialne Źródła Energii”)
− Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo –
Etap I,
− Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Gozdowo,
− Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowościach Gozdowo
i Rękawczyn, gmina Gozdowo.
W szkołach na terenie gminy Gozdowo przeprowadzane były akcje zbiórki makulatury
i nakrętek, a także liczne pogadanki na temat ochrony środowiska.

15 TRANSPORT
Na terenie gminy funkcjonuje Komunikacja Miejska Płock 2 linii autobusowych:
110 relacji Płock – Lelice, 111 relacji Płock – Gozdowo – Rempin. Z tej komunikacji korzysta
ok. 420 osób/dzień. Transport lokalny za 2018 rok wyniósł 292 423 zł. W 2018 r. dokonano
zakupu 3 autobusów szkolnych oraz sprzedano jeden najstarszy autobus. Aby zabezpieczyć
dowóz dzieci do szkół tj. Szkoły Podstawowej w Lelicach, Szkoły Podstawowej w Gozdowie,
Publicznego Gimnazjum w Gozdowie i filii w Lelicach, Szkoły Podstawowej w Ostrowach
(do 30.06.2018 r.) w 2018 roku łącznie we wszystkich kursach przebyto ok. 138 tys. km.
Według stanu na 31.12.2018 r. zatrudnionych było 5 etatowych opiekunek (dodatkowo 2 osoby
wykonywały pracę opiekunki w ramach robót publicznych) oraz 6 kierowców autobusów
i 1 kierowca busa (w tym 4 kierowców wykonywało również zadania polegające na kierowaniu
pojazdami pożarniczymi w OSP).
Ponadto przez teren gminy przebiega linia kolejowa PKP nr 33 na trasie KutnoBrodnica z przystankiem osobowym w miejscowości Gozdowo. Linia została zmodernizowana
w 2018 r. na obszarze przejazdu kolejowego w Gozdowie w ramach projektu POIiŚ 5.2-9
pn. ”Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami na terenie:
IZ Białystok, IZ Bydgoszcz, IZ Gdynia, IZ Olsztyn”.
Funkcjonuje także prywatna komunikacja zapewniająca dojazd do Sierpca.
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16 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Wartość początkowa majątku Gminy Gozdowo na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła
66.160.122,32 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowiła kwotę 68.244.977,61 zł,
co oznacza wzrost o 3,15% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego.

Tabela 10. Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych

Lp.

Grupa
Numer

Nazwa

Wartość brutto
Stan na dzień
01.01.2018 r.

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na dzień
31.12.2018 r.

1.

0

GRUNTY

3.542.239,06 zł

110.481,00 zł

2.855,17 zł

3.649.864,89 zł

2.

1

BUDYNKI OGÓŁEM

15.756.063,87 zł

349.831,35 zł

-

16.105.895,22 zł

3.

2

OBIEKTY INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ

41.584.673,09 zł

1.661.607,02 zł

-

43.246.280,11 zł

4.

3

KOTŁY I MASZYNY
ENERGETYCZNE

878.174,27 zł

-

-

878.174,27 zł

5.

4

334.811,60 zł

-

32.376,36 zł

6.

5

289.549,99 zł

-

-

289.549,99 zł

7.

6

URZĄDZENIA
TECHNICZNE

241.628,42 zł

27.976,05 zł

11.584,20 zł

258.020,27 zł

8.

7

ŚRODKI TRANSPORTU

2.949.720,65 zł

355.752,10 zł

373.976,50 zł

2.931.496,25 zł

354.915,70 zł

-

-

354.915,70 zł

228.345,67 zł

-

-

228.345,67 zł

66.160.122,32 zł

2.505.647,52 zł

420.792,23 zł

68.244.977,61 zł

9.

8

10.

-

Razem

MASZYNY, URZĄDZENIA
I APARATY OGÓLNEGO
ZASTOSOWANIA
MASZYNY, URZĄDZENIA
I APARATY
SPECJALISTYCZNE

NARZĘDZIA,
PRZYRZĄDY,
RUCHOMOŚCI I
WYPOSAŻENIE, GDZIE
INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE
WARTOŚCI
NIEMATERIALNE I
PRAWNE

302.435,24 zł

Źródło: UG Gozdowo
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Wykres 1. Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na dzień 31.12.2018 r.

MASZYNY, URZĄDZENIA
I APARATY
SPECJALISTYCZNE
0,42%
MASZYNY, URZĄDZENIA
I APARATY OGÓLNEGO
ZASTOSOWANIA
0,44%

NARZĘDZIA,
PRZYRZĄDY,
RUCHOMOŚCI I
WYPOSAŻENIE, GDZIE
INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE
0,52%
ŚRODKI TRANSPORTU

URZĄDZENIA
TECHNICZNE
0,38%

4,30%

WARTOŚCI
NIEMATERIALNE I
PRAWNE
0,33%

GRUNTY
5,35%

KOTŁY I MASZYNY
ENERGETYCZNE
1,29%

BUDYNKI OGÓŁEM
23,60%

OBIEKTY INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ
63,37%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Gozdowo

17 PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W gminie Gozdowo do 2018 r. obowiązywało 7 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, które obejmują ok. 13% powierzchni gminy. Rada Gminy
w dniu 7 października 2016 r podjęła uchwałę nr XIX/140/16 w sprawie przystąpienia
do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Gozdowo, które nawiązuje do obowiązującego do tej pory studium. Zgodnie z ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podjęto kolejne działania prowadzące
do uchwalenia studium. 29 grudnia 2017 r. została podjęta uchwała o uchwaleniu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo.
Po przekazaniu dokumentów Wojewoda Mazowiecki wszczął postępowanie nadzorcze
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały. Zarzuty Wojewody dotyczyły wyjaśnienia
chłonności terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Urbanista przygotowujący
projekt studium przeprowadził szacowanie potrzeb i bilansowanie terenów wskazanych do
zabudowy oraz wprowadził zmiany w zapisach studium odnośnie tych terenów. 29 marca 2018
r. Rada Gminy Gozdowo podjęła uchwałę o uchwaleniu studium z poprawionym bilansem
terenów do zabudowy. Wojewoda Mazowiecki w ustawowym terminie nie zajął stanowiska
dotyczącego przedmiotowej uchwały. Dopiero pismem z dnia 31.12.2018 r. przekazał skargę
na uchwałę Rady Gminy Gozdowo w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo, w której zarzucił niepoprawne
bilansowanie i wskazanie zbyt dużej ilości terenów do zabudowy oraz zaniechanie procedury
ponownego wyłożenia studium do publicznej wiadomości po naniesionych poprawkach przez
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Radę Gminy. Skarga Wojewody została przekazana do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego.
W Studium zostały wskazane tereny o pow. ok. 103,1 ha do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi to ok. 0,8% powierzchni gminy.
W 2016 r. zostały podjęte 3 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów gminy Gozdowo. Zgodnie
z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono niezbędną
procedurę prowadzącą do uchwalenia tych planów. Rada Gminy Gozdowo 27 lipca 2018 r.
podjęła trzy odrębne uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmujących różne obszary gminy Gozdowo. Po przekazaniu dokumentów
Wojewoda Mazowiecki na przełomie sierpnia i września wszczął postępowania nadzorcze
oraz przekazał rozstrzygnięcia eliminujące błędy w podjętych uchwałach. W uzasadnieniu
Wojewoda wskazał nieznaczne rozbieżności części tekstowej planów z oznaczeniami na mapie
oraz niezgodność skali kilku załączników. Urbanista opracowujący dokumenty miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego zastosował się do wytycznych i zaleceń wskazanych
przez Wojewodę. Dokonano poprawek w treści planów i na załącznikach graficznych.
12 grudnia 2018 r. Rada Gminy Gozdowo podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia
poprawionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów
gminy Gozdowo.
W 2018 r. wydano 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dotyczącą budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek o nr 211/14
i 211/15 położonych w obrębie Gozdowo, gmina Gozdowo.
W roku obejmującym raport wydano 16 decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, w tym 8 decyzji dotyczących budowy budynku mieszkalnego,
4 decyzje dotyczące rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego, 3 decyzje dotyczące
budowy budynków inwentarskich oraz budynków gospodarczych, 1 decyzja dotycząca zmiany
sposobu użytkowania budynku.
Ponadto prowadzono 2 sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, w tym: 1 sprawę dotyczącą realizacji przedsięwzięcia polegającego
na podpowierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża o nazwie „OstrowySmorzewo”; 1 sprawę dotyczącą realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni
głębinowej nr 1 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędnych na potrzeby
projektowanej fermy chowu kurcząt. Wydano jedną decyzję odmowną o ustalenie
środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników
do chowu kurcząt brojlerów o liczbie stanowisk 40000 szt. w każdym wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną w obrębie Ostrowy (wniosek z 2016 r.).

18 GOSPODARKA KOMUNALNA
Gospodarką komunalną na terenie gminy 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.
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Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
funkcjonował w oparciu o 16 – osobowe zatrudnienie, w skład którego wchodzili:
1 – kierownik, 3 – pracowników administracji, 3 – konserwatorów, 1 – konserwator – elektryk,
4 – operatorów ciągników i maszyn, 1 – inkasent, 2 – pracowników utrzymania czystości
i zieleni, 1 – gospodarka magazynowa.
Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosił 2 183 873,00 zł,
z czego wydatkowano 2 167 360,50 zł. W 2018 roku Zakład uzyskał dochody:
• Z tytułu zużycia wody przez gospodarstwa domowe i rolników 846 099,76 zł brutto
Opłata za 1m3 wody – 2,70 zł brutto
• Z tytułu odprowadzania ścieków 238 414,09 zł brutto
o Opłata za 1 m3 ścieków na kanalizacji grawitacyjnej – 3,02 zł brutto
o Opłata za 1 m3 ścieków na kanalizacji ciśnieniowej – 2,81 zł brutto
• Z tytułu wywozu nieczystości ciekłych 21 588,51 zł
GZGK posiada 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
i równiarkę.
➢ Produkcja i dostawa wody
Produkcja i dostawa wody realizowane są na bazie dwóch Stacji Uzdatniania Wody
w Gozdowie i Lelicach. Ilość wody sprzedanej to 320 000 m3. Straty wody oszacowano
na poziomie 8,51%, co wynika z używania wody na cele przeciwpożarowe, technologiczne,
płukanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz utrzymanie zieleni na terenie gminy.
Wydatki w dziale dostarczania wody wyniosły 476 847,67 zł.
➢ Konserwacja i eksploatacja kanalizacji sanitarnej
Na terenie gminy Gozdowo funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków
w miejscowościach Lelice (przepustowość 200 m3/d) i Gozdowo (przepustowość 185 m3/d).
Do oczyszczalni ścieków w Gozdowie podłączona jest miejscowość Gozdowo, Rempin
i Rękawczyn. Do oczyszczalni ścieków w Lelicach odprowadzane są ścieki z miejscowości
Lelice, Bonisław i Zbójno. Ilość ścieków przypływających do oczyszczalni to 69 000 m3,
natomiast dowożących 1 059 m3. Wydatki na gospodarkę ściekową kształtowały się
na poziomie 409 121,71 zł.
Według stanu na koniec 2018 r. długość sieci kanalizacyjnej wynosi 34,3 km zaś sieci
wodociągowej 172,4 km. Do sieci kanalizacji sanitarnej jest podłączonych 559 budynków
mieszkalnych, a do sieci wodociągowej 1553. Na terenie gminy funkcjonuje ok. 70
przepompowni (wg danych GZGK).
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19 SPRAWY OBYWATELSKIE
Do urzędu w 2018 r. wpłynęły 33 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
Dotyczyły one:
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

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;
kosztów funkcjonowania urzędu, w tym w zakresie zakupu urządzeń drukujących
i zakupionych ryz papieru;
spraw oświatowych, w tym m.in. w zakresie uzyskania przez placówki przedszkolne
sprzętu elektronicznego od wydawcy edukacyjnego, podania wykazu szkół
podstawowych i przyznanych kwot w ramach rezerwy oświatowej na pomoce
dydaktyczne do realizacji przedmiotów przyrodniczych;;
gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami komunalnymi;
systemów do obsługi zamówień publicznych, EZD, BIP, do prowadzenia transmisji
sesji i głosowań imiennych;
informacji na temat przetargów na obsługę prawną jednostki za okres 3 ostatnich lat
i informacji w zakresie współpracy z kancelarią doradztwa podatkowego;
wynagrodzenia wójta;
opłat za zajęcie pasa drogowego.

W sprawozdawanym roku nie wpłynęły żadne skargi ani wnioski w rozumieniu
Kodeksu postępowania administracyjnego.
W 2018 roku do Wójta Gminy za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy
skierowano 3 interpelacje, 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.

20 ORGANIZACJE SPOŁECZNE
Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. funkcjonowały w gminie następujące
organizacje pozarządowe:
✓ Stowarzyszenie Wędkarskie AMUR w Gozdowie
✓ Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „NASZE OSTROWY” w Ostrowach
✓ Stowarzyszenie „Towarzystwo Mazowsza” w Rękawczynie
✓ Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Gozdowo
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Bonisławiu
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Bronoszewicach
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Cetlinie
✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdowie
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

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

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.
W Gozdowie funkcjonuje Gminny Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Od 2018 r. w Ostrowach rozpoczęła działalność spółdzielnia socjalna „Wioska
Słowiańska”. Jest to przedsiębiorstwo społeczne założone przez dwie osoby prawne:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Ostrowy” i Gminę Gozdowo.
W ramach Spółdzielni świadczone są usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i osobami
niesamodzielnymi w postaci dwóch form wsparcia: pomoc w codziennych czynnościach
(mycie, sprzątanie, zakupy, itp.); pomoc w „wyjściu z domu”: spotkania towarzyskie, warsztaty
rękodzielnicze, zajęcia podnoszące sprawność fizyczną, wycieczki rowerowe, wycieczki
autokarowe. „Wioska Słowiańska” oferuje również działania edukacyjne kierowane do grup
dzieci, młodzieży, dorosłych. Organizowane są imprezy integracyjne podczas których
sprzedawane są wytwarzane w spółdzielni produkty: wyroby z wikliny, ozdoby
okolicznościowe, przetwory owocowo-warzywne wyprodukowane przez okoliczne
gospodarstwa.
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 przedsiębiorcy mogą
aplikować o dofinansowanie projektów. W 2018 r. gmina Gozdowo realizowała wniosek
o dofinansowanie na przebudowę świetlicy wiejskiej w Kurówku w ramach operacji w zakresie
budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej lub kulturalnej.
Zarządzeniem Nr 4/2018 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 25.01.2018 r. ustalony został
harmonogram realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu współpracy
Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. 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 2018 wpłynęło 5 ofert
na n/w zadania. Wszystkie oferty zostały rozpatrzone pozytywnie i zostały podpisane umowy
na realizację poszczególnych zadań. Zgodnie z ustalonym harmonogramem przekazane zostały
środki finansowe na realizację zadań zawartych w umowach. Zadania realizowano
do 30.11.2018 r.
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W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych
w 2018 r., powierzono wykonanie następujących zadań publicznych:
➢ zadanie nr 1 „Organizacja na obiektach sportowych w sołectwie Rempin imprez,
zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców” – wpłynęła 1 oferta
organizacji LKS „CZARNI” REMPIN opiewająca na kwotę 15 000,00 zł,
➢ zadanie nr 2 „Organizacja na obiektach sportowych w sołectwie Lelice imprez,
zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców” – wpłynęła 1 oferta
organizacji LKS „ORKAN” LELICE opiewająca na kwotę 12 000,00 zł. Wykorzystano
10 018,44 zł dotacji.
➢ 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 „Organizacja zawodów wędkarskich 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.

21 REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY GOZDOWO
W roku 2018 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) podjęła 76 uchwał, w tym 48 uchwał Rada Gminy podjęła
w VII kadencji i 28 uchwał w VIII kadencji.
Wykonanie tych uchwał podjętych w roku 2018 przedstawia się następująco:

•

•

•
•
•
•

1. Uchwały ustrojowo organizacyjne podjęte w sprawach:
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego, przysługującego członkowi ochotniczej
straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę – Uchwała
Nr XXXII/253/18 z dnia 16 lutego 2018 r.
zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy
Gozdowo zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Gozdowo – Uchwała Nr XXXII/259/18 z dnia 16 lutego 2018
r.
podziału Gminy Gozdowo na okręgi wyborcze – Uchwała Nr XXXIV/265/18 z dnia 23
marca 2018 r.
podziału gminy Gozdowo na obwody głosowania – Uchwała Nr XXXV/272/18 z dnia
20 kwietnia 2018 r.
wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Gminy Gozdowo – Uchwała
Nr XXXVI/275/18 z dnia 14 maja 2018 r.
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy – Uchwała Nr XXXVII/282/18 z dnia
12 czerwca 2018 r.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo – Uchwała Nr I/1/18
z dnia 21 listopada 2018 r.
zmiany Statutu Gminy Gozdowo – Uchwała Nr II/2/18 z dnia 28 listopada 2018 r.
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gozdowo – Uchwała Nr II/3/18 z dnia
28 listopada 2018 r.
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gozdowo – Uchwała Nr II/4/18 z dnia
28 listopada 2018 r.
powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Gozdowo
i określenia zakresu działania tych komisji – Uchwała Nr II/5/18 z dnia 28 listopada
2018 r.
ustalenia diet dla radnych –Uchwała Nr II/6/18 z dnia 28 listopada 2018 r.
ustalenia wynagrodzenia Wójta – Uchwała Nr II/7/18 z dnia 28 listopada 2018 r.
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gozdowo
na 2019 rok – Uchwała Nr IV/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Gozdowo na 2019 rok –
Uchwała Nr IV/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
ustalenia wysokości diety dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki
pomocniczej i zasad jej wypłacania – Uchwała Nr IV/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
ustalenia diet dla radnych i zasad ich wypłacania – Uchwała Nr IV/24/18
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwalenie zmian w Statucie związane było z koniecznością dostosowania zapisów Statutu
do zmian w ustawie o samorządzie gminnym od nowej kadencji dotyczących między innymi
pięcioletniej kadencji rady, transmisji i utrwalania sesji rady gminy za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk, głosowania jawnego za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie imiennego wykazu głosowań oraz sposobu głosowania imiennego, powołania
stałej komisji skarg, wniosków i petycji oraz określenia jej zasad i trybu działania
oraz regulaminu funkcjonowania, możliwości utworzenia gminnej rady seniorów, możliwości
składania interpelacji i zapytań przez radnych, wprowadzenia obowiązku sporządzania raportu
o stanie gminy. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Gozdowo została ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 17 grudnia 2018 roku.
2. Uchwały finansowe podjęte w sprawach:
•
•
•
•

zaciągnięcia długoterminowych kredytów – Uchwała Nr XXXII/254/18 z dnia
16 lutego 2018 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2018-2028 –
Uchwała Nr XXXII/255/18 z dnia 16 lutego 2018 r.
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Załuski – Uchwała Nr XXXII/256/18 z dnia
16 lutego 2018 r.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sierpeckiemu – Uchwała Nr XXXII/257/18
z dnia 16 lutego 2018 r.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na 2018 rok – Uchwała
Nr XXXII/258/18 z dnia 16 lutego 2018 r.
zaciągnięcia długoterminowych kredytów – Uchwała nr XXXIII/260/18 z 13 marca
2018 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2018-2028 –
Uchwała Nr XXXIV/266/18 z dnia 23 marca 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na 2018 rok – Uchwała
Nr XXXIV/267/18 z dnia 23 marca 2018 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2018-2028 –
Uchwała Nr XXXV/273/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na 2018 rok – Uchwała
Nr XXXV/274/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r.
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
za 2017 rok – Uchwała Nr XXXVII/279/18 z dnia 12 czerwca 2018 r.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gozdowo za 2017 rok – Uchwała
Nr XXXVII/280/18 z dnia 12 czerwca 2018 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2018-2028 –
Uchwała Nr XXXVII/283/18 z dnia 12 czerwca 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na 2018 rok – Uchwała
Nr XXXVII/284/18 z dnia 12 czerwca 2018 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2018-2028 –
Uchwała Nr XXXVIII/287/18 z dnia 16 lipca 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na 2018 rok – Uchwała
Nr XXXVIII/288/18 z dnia 16 lipca 2018 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2018-2028 –
Uchwała Nr XXXIX/295/18 z 27 lipca 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na 2018 rok – Uchwała
Nr XXXIX/296/18 z 27 lipca 2018 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2018 – 2028 –
Uchwała Nr II/8/18 z dnia 28 listopada 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2018 – Uchwała Nr II/9/18
z dnia 28 listopada 2018 r.
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty – Uchwała Nr III/10/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie
gminy Gozdowo na rok 2019 oraz zwolnień w tym podatku – Uchwała
Nr III/11/18 z 12 grudnia 2018 r.
obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku
rolnego na 2019 rok – Uchwała Nr III/12/18 z 12 grudnia 2018 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2018 – 2028 –
Uchwała Nr IV/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2018 – Uchwała Nr IV/26/18
z dnia 28 grudnia 2018 r.
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•
•

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2019–2028 –
Uchwała Nr IV/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
uchwalenia Budżetu na 2019 rok Gminy Gozdowo – Uchwała Nr IV/28/18 z dnia 28
grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje w zakresie ich wykonania zawiera Sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy Gozdowo za rok 2018.
3. Pozostałe uchwały:
⎯ z zakresu edukacji publicznej, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami
pozarządowymi podjęte w sprawach:
•

•

•
•

•

•

•

•

uchylenia Uchwały Nr XXXI/236/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2017
roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym
prowadzonym przez gminę Gozdowo i wysokości dodatkowej opłaty
za wydłużony pobyt dziecka w Klubie, a także maksymalnej wysokości opłaty
za wyżywienie – Uchwała Nr XXXII/250/18 z dnia 16 lutego 2018 r.
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym prowadzonym przez
gminę Gozdowo oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie – Uchwała
Nr XXXII/251/18 z dnia 16 lutego 2018 r.
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych –Uchwała
Nr XXXII/252/18 z dnia 16 lutego 2018 r.
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2017
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie – Uchwała
Nr XXXIV/263/18 z dnia 23 marca 2018 r.
przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gozdowo w ramach
lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Gozdowo" – Uchwała Nr XXXV/269/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r.
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gozdowo – Uchwała Nr XXXV/270/18
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze,
obowiązkowej tygodniowej liczby godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów,
doradców zawodowych oraz zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego – Uchwała Nr XXXV/271/18 z dnia
20 kwietnia 2018 r.
uchylenia uchwały Nr XXXV/269/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 kwietnia 2018
roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy
Gozdowo w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Gozdowo" – Uchwała Nr XXXVI/276/18 z dnia 14 maja
2018 r.
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•

•

•

przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gozdowo w ramach
lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Gozdowo" – Uchwała Nr XXXVI/277/18 z dnia 14 maja 2018 r.
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo –
Uchwała nr XXXVIII/286/18 z dnia 16 lipca 2018 r.
przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi
na 2019 rok” – Uchwała Nr III/15/18 z 12 grudnia 2018 r.

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

•
•

•

•

•
•

•

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego położonego
w miejscowości Lelice – Uchwała Nr XXXII/248/18 z dnia 16 lutego 2018 r.
zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Gozdowo na lata 2018-2022 – Uchwała Nr XXXII/249/18 z dnia
16 lutego 2018 r.
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Gozdowo – Uchwała Nr XXXIV/261/18 z dnia 23 marca 2018 r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu
mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gozdowo, położonego w miejscowości
Rempin – Uchwała Nr XXXIV/262/18 z dnia 23 marca 2018 r.
uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gozdowo” – Uchwała Nr XXXIV/264/18
z dnia 23 marca 2018 r.
zmiany uchwały nr XIX/141/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębów Bonisław, Gozdowo, Kolonia Przybyszewo, Kozice
Smorzewo, Stradzewo, Kuskowo Bronoszewice, Lelice, Łysakowo, Ostrowy, Rempin,
Rękawczyn, Wilkowo, Zbójno, w gminie Gozdowo – Uchwała Nr XXXVII/278/18
z dnia 12 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gozdowo
na lata 2014-2020” – Uchwała nr XXXVIII/285/18 z dnia 16 lipca 2018 r.
wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości od Parafii
Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie na okres dłuższy niż
3 lata – Uchwała nr XXXVIII/289/18 z dnia 16 lipca 2018 r.
wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości od Parafii
Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Bonisławiu na okres
dłuższy niż 3 lata – Uchwała nr XXXVIII/290/18 z dnia 16 lipca 2018 r.
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•

•

•

•
•
•

wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Gozdowo położonej w miejscowości Rogienice –
Uchwała nr XXXVIII/291/18 z dnia 16 lipca 2018 r.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bonisław,
Gozdowo, Kolonia Przybyszewo, Kozice Smorzewo, Kuskowo Bronoszewice, Lelice,
Łysakowo, Ostrowy, Rempin, Rękawczyn, Wilkowo, Zbójno , w gminie Gozdowo –
Uchwała Nr XXXIX/292/18 z 27 lipca 2018 r.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Gozdowo
i Kolonia Przybyszewo w gminie Gozdowo – Uchwała Nr XXXIX/293/18
z 27 lipca 2018 r.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Gozdowo
w gminie Gozdowo – Uchwała Nr XXXIX/294/18 z 27 lipca 2018 r.
wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo
położonych w miejscowości Gozdowo – Uchwała Nr III/16/18 z 12 grudnia 2018 r.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bonisław,
Gozdowo, Kolonia Przybyszewo, Kozice Smorzewo, Kuskowo Bronoszewice,
Rękawczyn, Wilkowo, Zbójno, w gminie Gozdowo – Uchwała Nr III/17/18
z 12 grudnia 2018 r.

⎯ z zakresu pomocy społecznej podjęte w sprawach:
•
•

•

•

•

•

oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Gozdowo – Uchwała
Nr XXXV/268/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r.
zmiany Uchwały Nr XXXI/233/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 2018 rok –
Uchwała Nr III/13/18 z 12 grudnia 2018 r.
ustalenia na terenie gminy Gozdowo maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych – Uchwała Nr III/14/18 z 12 grudnia 2018 r.
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 2019 rok –
Uchwała Nr IV/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Gozdowo zakresie
dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023 – Uchwała Nr IV/19/18 z dnia
28 grudnia 2018 r.
podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach
wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 –
Uchwała Nr IV/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
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22 PODSUMOWANIE
Raport o stanie gminy Gozdowo za rok 2018 przedstawia stan gminy na dzień
31.12.2018 roku. Opracowanie zawiera podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.
W 2018 roku odbyły się wybory samorządowe po znaczącej nowelizacji prawa
wyborczego wprowadzonej ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych, w wyniku których zostały wybrane władze gminy na VIII
kadencję na lata 2018-2023, które nie spowodowały zmiany na stanowisku Wójta.
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. Dokument ten ma
szczególny charakter również z tego powodu, że jest on w historii samorządu opracowywany
obligatoryjnie po raz pierwszy.
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, ewentualnie – diagnostycznego.
Raport o stanie Gminy Gozdowo będzie 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
2018 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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