
 

 
 

 

 

 Załuski,  29 maja 2020 r. 

Wstęp 

Wójt Gminy Załuski Kamil Koprowski przedkłada Radzie Gminy Załuski  Raport o stanie Gminy Załuski                     

w 2019 r. 

Jest to dokument, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jako Wójt jestem zobowiązany 

opracować i przedłożyć Radzie Gminy co roku do dnia 31 maja. Dla przygotowania raportu Wójt powołał zespół -

Zarządzenie Nr 0120.16.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. W skład zespołu weszło 8 pracowników urzędu gminy. 

Raport  zawiera informacje o działalności prowadzonej przez Gminę w obszarach: 

1. Finanse gminy 

2. Oświata 

3. Ład przestrzenny 

4. Zasoby materialne gminy 

5. Infrastruktura komunalna(techniczna) 

6. Ochrona środowiska naturalnego 

7. Polityka społeczna 

8. Realizacja uchwał Rady  Gminy 

9. Inne istotne działania Wójta Gminy 

 

                                Wójt Gminy Załuski 

 

                                      Kamil Koprowski 

 

 

Opracowane przez Zespół: 

Urszula Szybińska 

Edyta Sachnowska 

Marcin Decyk 

Katarzyna Błaszkiewicz 

Monika Bojanowska 

Cezary Kwiatkowski 

Agnieszka Baryga 

Wioleta Burzyńska 
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RAPORT O STANIE GMINY ZAŁUSKI W ROKU 2019 

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Załuski 

przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Załuski w roku 2019. 

 

I. Finanse gminy 

Informacje finansowe 

A. Stan finansów gminy 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem: 40,25 % 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem: 5,02 % 

Zadłużenie ogółem: 4.715.636,77 zł 

Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia: 2.778.741,12 zł 

 

B. Wykonanie budżetu gminy 

Wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 30.340.708,66 zł,  w tym: 

 1) dochody bieżące w kwocie:   29.121.986,45 zł, 

 2) dochody majątkowe w kwocie 1.218.722,21 zł. 

 Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 28.400.852,30 zł,  w tym: 

 1) wydatki bieżące w kwocie:   26.973.489,13 zł, 

 2) wydatki majątkowe w kwocie : 1.427.363,17 zł. 

Nadwyżka:       2.148.497,32  zł 

C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 

 

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie : 1.427.363,17 zł. 

D. Wieloletnia prognoza finansowa 

Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia: 

LP ROK KWOTA 

SPŁATY 

(kredyty i 

pożyczki) 

KWOTA ODSETEK 

1 2020 210.000 115.000 

2 2021 262.000 110.000 
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3 2022 349.419,80 105.000 

4 2023 508.000 100.000 

5 2024 508.000 90.000 

6 2025 500.316,97 80.000 

7 2026 500.000 70.000 

8 2027 500.000 60.000 

9 2028 350.000 50.000 

10 2029 350.000 40.000 

11 2030 339.500 30.000 

12 2031 80.000 20.000 

13 2032 80.000 10.000 

14 2033 80.000 5.000 

 

Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata: 

LP ROK NADWYŻKA 

OPERACYJNA 

1 2020 210.000 

2 2021 262.000 

3 2022 349.419,80 

4 2023 508.000 

5 2024 508.000 

6 2025 500.316,97 

7 2026 500.000 

8 2027 500.000 

9 2028 350.000 

10 2029 350.000 

11 2030 339.500 

12 2031 80.000 

13 2032 80.000 

14 2033 80.000 

 

Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata: 

LP ROK Dopuszczalny 

wskaźnik 

zadłużenia 

(wynikający z 

art.243 ustawy 

o fin.publ.) 

1 2020 3,21 

2 2021 3,00 

3 2022 2,59 

4 2023 2,97 

5 2024 4,39 

6 2025 5,42 

7 2026 6,62 

8 2027 7,31 

9 2028 7,86 
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10 2029 8,09 

11 2030 8,24 

12 2031 8,77 

13 2032 9,30 

14 2033 9,81 

 

E. Realizacja funduszu sołeckiego 

Wydatki na realizację funduszu sołeckiego: 452.998,62 zł 

Liczba sołectw biorących udział w realizacji funduszu sołeckiego: 27 

Zrealizowane zadania  

Nazwa 

sołectwa lub 

innej 

jednostki 

pomocniczej 

Nazwa zadania, 

przedsięwzięcia 

Wydatki 

Łączne 

wydatki 

w tym: 

bieżące majątkowe 

Falbogi 

Wielkie 

Montaż oświetlenia ulicznego 

energooszczędnego typ 

hybryda 

7.950  7.950 

Gostolin 

Nawiezienie kruszywa na 

drogę wiejską -działka nr 17 
14.014 14.014  

Kamienica 

Zakup usługi podniesienia 

standardu oświetlenia 

polegająca na zwiększeniu 

punktów świetlnych  
25.016,29 25.016,29  

Kamienica 

Wygoda 

Zakup usługi podniesienia 

standardu oświetlenia 

polegająca na zwiększeniu 

punktów świetlnych  
14.147,20 

6.197,20  

Zakup i montaż lampy ledowej 

zasilanej panelem 

fotowoltaicznym z hybrydą 

wiatrową 

7.950  

Karolinowo 

Zakup i montaż urządzeń 

placu zabaw dla dzieci oraz 

siłowni plenerowej na 

działkach oznaczonych 

numerami 233/1 i 233/2 w 

Karolinowie 

15.883  15.883 

Koryciska 

Zakup usługi podniesienia 

standardu oświetlenia 

polegająca na zwiększeniu 

punktów świetlnych  

13.671,35 1.950,78  
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Zakup materiałów i wykonanie 

ogrodzenia  na działce nr 19 
11.720,57  

Kroczewo 

Zakup usługi podniesienia 

standardu oświetlenia 

polegająca na zwiększeniu 

punktów świetlnych  

34.268,96 

19.100,46  

Defiblyrator AED dla 

jednostki OSP w Kroczewie 
5.000  

2 lustra sferyczne na drogę w 

kierunku Gostolina 
1.168,50  

Prace ziemne przy stawie w 

Kroczewie  9.000  

Michałówek 

Zakup usługi podniesienia 

standardu oświetlenia 

polegająca na zwiększeniu 

punktów świetlnych  

14.005,60 14.005,60  

Naborowo 

Odnowienie rowu przez 

Naborowo  o łącznej długości 

1400 m przy drodze gminnej 
13.776  13.776 

Naborówiec 

Oczyszczenie i pogłębienie 

rowu we wsi Naborówiec przy 

drodze gminnej: od strony 

Naborowa, od strony 

Gostolina 

17.712  17.712 

Niepiekła 

Remont drogi poprzez 

nawiezienie tłuczniem-dz. nr 

53 
14.114,25 14.114,25  

Olszyny 

Nowe, 

Olszyny 

Stare 

Utwardzenie części drogi  

Olszyny-Zdunowo tłuczniem-

działaka nr 101 28.756 28.756  

Nowe 

Wrońska 

Zakup usługi podniesienia 

standardu oświetlenia 

polegająca na zwiększeniu 

punktów świetlnych  

19.463,05 19.463,05  

Przyborowice 

Dolne 

Dowóz wraz z 

rozplantowaniem kruszywa -

droga Przyborowice -Słotwin 
13.377 13.377  

Przyborowice 

Górne 

Zakup usługi podniesienia 

standardu oświetlenia 

polegająca na zwiększeniu 

punktów świetlnych  

11.500,08 11.500,08  

Słotwin 

Zakup i montaż lampy ledowej 

zasilanej panelem 15.824,69 15.824,69  
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fotowoltaicznym z hybrydą 

wiatrową - 2 szt 

Smulska 

Zakup i montaż lampy ledowej 

zasilanej panelem 

fotowoltaicznym z hybrydą 

wiatrową  

13.750,54 

7.950  

Zakup usługi podniesienia 

standardu oświetlenia 

polegająca na zwiększeniu 

punktów świetlnych  
5.800,54  

Stare 

Wrońska 

Zakup usługi podniesienia 

standardu oświetlenia 

polegająca na zwiększeniu 

punktów świetlnych  

13.260,57 13.260,57  

Stróżewo 

Odmulenie rowu przy drodze 

gminnej we wsi Stróżewo  
4.920 4.920  

Remont drogi poprzez 

nawiezienie tłucznia na drogę 

Stróżewo-Sokal 

17.654 17.654  

Szczytniki 

Zakup i uzupełnienie 

kruszywa drobnego na drogę 

gminną 

13.962,60 

6.916  

Zakup usługi podniesienia 

standardu oświetlenia 

polegająca na zwiększeniu 

punktów świetlnych  

7.046,60  

Szczytno 

Remont budynku świetlicy 

wiejskiej przy OSP Szczytno 

21.835,16 

20.000  

Zakup tablic informacyjnych 

(porzadkowych) 
1.835,16  

Wilamy 

Remont drogi poprzez 

nawiezienie kruszywa 

łamanego o frakcji 0-31,5 

wraz z rozplantowaniem 

15.106 15.106  

Wojny 

Zakup usługi podniesienia 

standardu oświetlenia 

polegająca na zwiększeniu 

punktów świetlnych  

11.354,54 800,54  
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Zakup usługi podniesienia 

standardu oświetlenia 

polegająca na zwiększeniu 

punktów świetlnych  

2.000  

Remont drogi - wysypanie 

tłuczniem 8.554  

Załuski 

Zakup i montaz oświetlenia 

boiska, placu zabaw i siłowni 

plenerowej oraz zakup i 

montaż dodatkowych urządzeń 

do istniejącej siłowni 

plenerowej oraz do 

istniejącego placu zabaw na 

działce nr ewidencyjny 120, 

położonej w miejscowości 

Załuski, gmina Załuski 

27.178,13  27.178,13 

Zdunowo 

Zakup i montaz wiaty 

przystankowej 

20.114,01 

4.999,98  

Zakup i montaż oświetlenia 

ulicznego z zasilaniem 

fotowoltaicznym i hybrydą 

wiatrową na terenie sołectwa 

ZDUNOWO 

 15.114,03 

Złotopolice 

Zakup usługi podniesienia 

standardu oświetlenia 

polegająca na zwiększeniu 

punktów świetlnych  

20.383,60 

13.254,05  

Lampa ledowa zasilana 

panelem fotowoltaicznym i 

hybrydą wiatrową przy drodze 

gminnej 

7.129,55  
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II. OŚWIATA 

 

W gminie Załuski w 2019 funkcjonowały 4 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi. 

Łącznie do szkół podstawowych uczęszczało 499 uczniów, do ddziałów przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych 180 dzieci (stan na 31.12.2019 r.).  

        Ponadto w Gminie Załuski w 2019 r.  funkcjonowało  Integracyjne Niepubliczne Przedszkole 

Mały Miś z oddziałami w Karolinowie i Naborowcu oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 

Karolinowie.   

        Średnia liczebność w klasie szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Załuski  to 15 

uczniów. Najmniej liczna klasa to 6 uczniów w kl. III w Kamienicy a najwięcej uczniów w oddziale 

to 27 wychowanków w kl. VIII w Szczytnie. 

 

Liczba etatów w IX 2019 r. szkołach to: 24,56 SP Szczytno, 25,50 w SP Kroczewo, 17,40 w SP 

Kamienicy oraz 15,90 w SP Stróżewie.  Razem 83,39 etatu z czego 74,52 to etaty 

subwencjonowane.   

 

Dochody gminy Załuski  w 2019 r. na oświatę i wychowanie składały się z:  

-subwencji oświatowej  -5 789 342 zł 

-dotacji na zadania zlecone JST -49 949  zł 

-dotacji na zadnia własne JST – 335  720,80 zł 

-dochodów własnych -435 727,69zł 

-środków na realizację projektów unijnych – 925 078,28 zł 

 

Razem dochody 7 535 817,77 zł 

 

Razem wydatki (w tym wynagrodzenia osobowe) 11 694 221,23 zł (dział 801 i 854) 

 

WYDATKI SZKÓŁ 

 

 

SZKOŁA Od 1 stycznia 2019 r. 

Do 31 sierpnia 2019 r. 

Od 1 września 2019 r. 

Do 31 grudnia 2019 r. 

RAZEM 

SP Kroczewo 1 717 508,45 880 443,30 2 597 951,75 

SP Szczytno 1 890 775,47 1 086 249,64 2 977 025,11 

SP Kamienica 1 091 515,13 604 789,69 1 696 304,82 

SP Stróżewo 1 063 948,41 749 236,56 1 729 954,97 

UG Załuski  

W tym projekty UE: 

-Lepszy start w 

przyszłość  

1 163 216,28 

 

0,00 

 

1 446 538,30 

 

785 830,87 

 

2 609 754,58 

 

785 830,87 
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-Wsparcie na starcie  

 

208 234,50 3 819,82 312 054,32 

RAZEM 
 

6 926 963,74 4 767 257,49 
11 694 221,23 

  

SUBWENCJA OŚWIATOWA I DOTACJA PRZEDSZKOLNA  

 

 

Miesiąc  Subwencja  Dotacja  

styczeń 2019 453 791,00 7 482,75 

luty 2019 453 791,00 7 482,75 

marzec 2019 817 334,00 7 482,75 

kwiecień 2019 431 229,00 7 482,75 

maj 2019 431 229,00 7 483,00 

czerwiec 2019 431 229,00 7 482,00 

lipiec 2019 431 229,00 7 483,00 

sierpień 2019 431 229,00 7 483,00 

wrzesień 2019 520 358,50 7 483,00 

październik 2019 461 756,50 7 483,00 

listopad 2019 461 756 7 482,00 

grudzień 2019 461 756 7 482,00 

RAZEM  5 786 688,00 89 792,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 10 
 

LICZBA ETATÓW W SZKOŁACH wg SIO 30 IX danego roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH 2011-2019 
stan wg SIO 30 IX 

 

Porównując 2 lata szkolne tj 2017/18 i 2018/19 liczba dzieci zmalała o 83 uczniów  (70 GIM +13 

SP).  

 

 

             WYNIKI EGZAMINU VIII KLASISTY 2019 
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SZKOŁA 
PODSTAWOWA IM. 
KS. JANA 
TWARDOWSKIEGO W 
KAMIENICY 

Egzamin 
standardowy 

19 75 19 44 19 72 0   

Egzamin 
dostosowany 

2 77 2 69 2 76 0   

SZKOŁA 
PODSTAWOWA IM. 
WŁ. ST. REYMONTA 
W STRÓŻEWIE 

Egzamin 
standardowy 

14 59 14 40 14 50 0   

Egzamin 
dostosowany 

3 81 3 63 3 64 0   

SZKOŁA 
PODSTAWOWA IM. 
JANA PAWŁA II W 
KROCZEWIE 

Egzamin 
standardowy 

18 54 18 31 6 58 12 33 

Egzamin 
dostosowany 

1 48 1 10 0   1 3 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA IM. 
ŚW. STANISŁAWA 
KOSTKI W 
SZCZYTNIE 

Egzamin 
standardowy 

15 59 15 37 15 44 0   

Egzamin 
dostosowany 

2 71 2 37 2 74 0   

GMINA ZAŁUSKI  

Egzamin 
standardowy 

66 62 66 38 54 57 12 33 

Egzamin 
dostosowany 

8 74 8 51 7 70 1 3 
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WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALISTY 2019 

 

  

GH-H 
Historia i 

WOS 
GH-P 

J.polski 
GM-M 

Matematyka 
GM-P 

Przyroda 

GA-P 
J.angielski 

podstawowy 

GA-R 
J.angielski 

rozszerzony 

GR-P 
J.rosyjski 

podstawowy 

GR-R 
J.rosyjski 

rozszerzony 
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Szkoła 
Podstawowa 
im. Jana 
Pawła II w 
Kroczewie 

autystyka/z 
zes.Aspergera 

1 72 1 75 1 66 1 64 1 88 1 70 0   0   

dla 
upośledzonego 
w st. lekkim 

1 50 1 41 1 24 1 57 0   0   1 60 0   

standardowy 37 53 37 59 37 35 37 45 25 64 25 46 12 67 12 41 

Szkoła 
Podstawowa 
im. Św. 
Stanisława 
Kostki z 
oddziałami 
gimnazjalnym
i 

dla 
upośledzonego 
w st. lekkim 

2 61 2 36 2 40 2 48 1 33 1 18 1 50 0   

standardowy 29 53 29 53 29 32 29 40 7 76 7 63 22 51 0   

GMINA 
ZAŁUSKI 

standardowy 66 53 66 57 66 34 66 43 32 67 32 50 34 57 12 41 

 

 

 

 

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALISTY 

ŚREDNIE WYNIKI PROCENTOWE GH-H, GH-P, GM-M, GM-P  2008-19 
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POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI 

 

 

 Okres I-VIII 2019 r. 

- udzielono pomocy 1 nauczycielowi  

-wypłacono łącznie 2 211,85   zł 

 

 Okres IX-XII 2019 r. 

- udzielono pomocy 6 nauczycielom  

-wypłacono łącznie 8 178,15  zł  

 

            

STYPENDIA I ZASIŁKI SOCJALNE  

 

 Okres I-VI 2019 r. 

-dotacja 22 031,00 zł 

-wkład własny 11 905,00 zł 

Stypendium przyznane 55 uczniom w kwocie 32 736,00 zł   

Zasiłek przyznany 3 uczniom w kwocie 1 200,00 zł   

 

 Okres IX-XII 2019 r. 

 

-dotacja 32 000 zł  

-wkład własny 4 332 zł  

Stypendium przyznane  36  uczniom  w łącznej kwocie 35 712 zł.  

Zasiłek przyznany 1 uczniowi w kwocie 620,00 zł   

 

 

STYPENDIA MOTYWACYJNE 

 

 W 2019 r. 109 uczniów otrzymało stypendia motywacyjne w łącznej kwocie 37 750 zł.   

 

DOKSZTAŁCANIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 

 

Liczba pracodawców którym przysługiwało dofinasowanie - 3 

Liczba młodocianych pracowników -4 

Ogólna kwota dofinasowania 32 324,00  zł 

 

 

W związku z brakiem dzieci w Przedszkolu w Kroczewie (czego następstwem było  przeniesienie 

nauczycieli do SP w Kroczewie) oraz rezygnacji p.o. dyrektora, dnia 28 grudnia 2018r. Rada Gminy 

Załuski podjęła uchwałę nr 15/III/2018 o zamiarze likwidacji Przedszkola  w Kroczewie. Kuratorium 

Oświaty w Warszawie -Delegatura w Ciechanowie wyraziło dnia 7 lutego 2019 r. pozytywną opinię  

dot. zamiaru likwidacji  Przedszkola w Kroczewie. Dnia 29 marca 2019 r. Rada Gminy Załuski 

podjęła uchwałę nr 47/VI/19 o likwidacji Przedszkola  w Kroczewie. Dzieciom objętym 

wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu w Kroczewie zapewniono możliwość kontynuowania 

wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Kroczewie. 



str. 14 
 

"LEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY 

ZAŁUSKI” 

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-b613/18 

Projekt pn. „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych Gminy Załuski” 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś 

priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i 

młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna, realizowany w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06 

2021 r. przez Gminę Załuski 

Kwota ogólna projektu: 1 709 742,00 zł 

Kwota dofinansowania: 1 621 961,00 zł 

Projekt obejmuje 4 szkoły podstawowe z terenu gminy Załuski: 

 Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki  w Szczytnie,  

 Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Stróżewie, 

 Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy, 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kroczewie. 

W projekcie bierze udział ponad 400 uczniów. Zajęcia dodatkowe, które odbywają się w ramach 

projektu to m. in. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze języka angielskiego, 

informatyki, zajęcia z zakresu umiejętności tworzenia stron internetowych oraz publikowania treści 

w serwisach, zajęcia z robotyki z programowaniem i modułem przedsiębiorczości.  

Uczniowie uczestniczą także w zajęciach rozwijających kompetencje w obszarze przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych np. w kole szachowym, zajęciach rozwijających i wyrównujących z 

przedmiotów ścisłych a także w zajęciach z kreatywności umiejętności współpracy oraz nauki 

szybkiego uczenia się i zapamiętywania. Dodatkowo dla uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych utworzono grupy na zajęcia logopedyczne, terapii pedagogicznej, rewalidacyjne i 

gimnastyki korekcyjnej. 

Dodatkowo z projektu za kwotę blisko pół miliona złotych (496 953,11 zł) zakupiono doposażenie 

bazy dydaktycznej szkół. W grudniu 2019 r. w przetargu nieograniczonym zakupiono i przekazano 

do szkół m in.: nowe laptopy (91 sztuk), tablety (28 sztuk), klocki do robotyki (80 sztuk), projektory 

(6 sztuk), tablice multimedialne z oprogramowaniem (5 sztuk), mikroskopy (6 sztuk), drukarki (3 

sztuki), roboty do programowania (3 sztuki), programy multimedialne oraz kilkaset pomocy 

dydaktycznych.  

W miesiącach październik – grudzień 2019 r. w ramach projektu 53 nauczycieli wzięło udział w 

szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Odbyły się następujące szkolenia: 

 Posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce, 

 Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji,  

 Współpraca z rodzicami,  

 Metody zapamiętywania i koncentracji i techniki efektywnego uczenia się,  

 Zasady tworzenia i zarządzania publikowaniem treści edukacyjnych,  

 Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,  
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 Rozwój wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku 

pracy 

 Przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem z SPE 

 Realizacja zajęć metodą projektu 

 

 PODJĘTE UCHWAŁY W SPRAWIE OŚWIATY 

 

 

1. Uchwała Nr 47/VI/19 w sprawie likwidacji Przedszkola w Kroczewie 

 

2. Uchwała Nr 48/VI/19  w sprawie przyjęcia " Programu wspierania edukacji uczniów 

szczególnie uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki w konkursach sportowych, 

przedmiotowych, literackich i artystycznych i innych konkursach promujących zdobywanie 

wiedzy ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski, oraz uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Załuski , pobierających naukę w szkołach podstawowych dla 

których organem prowadzącym nie jest Gmina Załuski”. 

 

3. Uchwała Nr 49/VI/19  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Załuski. 

 

4. Uchwała Nr 61/VIII/19  w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn:" 

Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski ".  

 

5. Uchwała Nr 69/IX/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Załuski od dnia 1 
września 2019 roku. 

 

6. Uchwała Nr 70/IX/19 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Załuski . 

 

7. Uchwala Nr 77/X/19 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Załuski . 

 

III. Ład przestrzenny 
Wydatkowano kwotę 9471,00 zł  na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji 

lokalizacji celu publicznego oraz zmian decyzji. 

Z uwagi na brak uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  nie został Radzie Gminy 

przedstawiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia  „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski” - umowa z wykonawcą została przedłużona do 

30 czerwca 2020 r.  Uzgodnieniu podlegają zabytkowe budynki, które winny być włączone do 

Gminnej Ewidencji Zabytków. 
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IV. Zasoby materialne gminy 

            
            GRUNTY zabudowane i niezabudowane – stanowiące własność Gminy Załuski 
 

Lp Położenie 
działki   

Numer 
działki 

Pow. 
 działki 
 
 

Zabudowane/ 
 niezabudowane 
 

Wartość 
księgowa 
/zł./ 
31.12.2018 

Wartość 
księgowa /zł./ 
 31.12.2019 

Dynamika 

1 
 

Kroczewo 280/1 0,0238 ha Przedszkole 
 

1000,00 1000,00 - 

2 Załuski 76/5 i 
76/6 

0,2144 ha Budynki odrębna 
własność 

3000,00 3000,00 - 

3 Kroczewo 278/30 0,0256 ha  250,00 250,00 - 

4 Kroczewo 278/32 0,0348 ha Plac zabaw dla 
przedszkola 

250,00 250,00 - 

5 Załuski 
 

120 0,91 ha  7000,00 7000,00 - 

6 Załuski 83/5 0,4744 ha Budynek UG i 
OSP 

5000,00 5000,00 - 

7 Załuski 82/1 0,0422 ha  500,00 500,00 - 

8 Załuski 82/2 0,0040 ha  50,00 50,00 - 

9 Załuski 84/3 0,0031 ha  100,00 100,00 - 

10 Załuski 
 

119 0,17 ha Budynek 
wielorodzinny 

1200,00 1200,00 - 

11 Olszyny Nowe 
 

88/2 0,05 ha Budynek 
pompowni 

1500,00 1500,00 - 

12 Szczytno 
 

335/11 0,2527ha Budynek OSP 3000,00 3000,00 - 

13 Smulska 25/2 0,0612 ha Budynek 
pompowni 

1600,00 1600,00 - 

14 Kamienica 101/1 0,1419 ha Budynek 
wielorodzinny 

( pn. Stary Dom 
Nauczyciela) 

- 3 lokale własność 
Gminy Załuski 

1990,00 1990,00 - 

15 Kamienica 
 

163/1 0,2912 ha  5600,00 5600,00 - 

16 Kamienica 
 

163/6 1,0716 ha Szkoła 16400,00 16400,00 - 

17 Kroczewo 344 1,01 ha Szkoła + zerówka 20200,00 20200,00 - 

18 Stróżewo 198/4 1/6 cz. 
0,0134 ha 

Budynek 
gosp.( piwnice) 

1 pomieszczenie 
(piwnica) 

 

49,17 49,17 - 
 
 
 
 

19 Szczytno 351/3 0,37 ha Budynek SUW 16724,00 16724,00 - 
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20 Stróżewo 198/11 1,6114 ha Szkoła 35350,00 35350,00 - 

21 Karolinowo 233/1 
233/2 
233/3 

1,10 ha Szkoła,  budynek 
mieszkalny 2 

lokale, 
budynek 

mieszkalny 
3 lokale, 2 budynki 

gospodarcze 

24300,00 24300,00 - 
 
 
 

22 Szczytno 350/8 0,0023 ha Garaż odrębna 
własność 

50,00 50,00 - 

23 Szczytno 350/9 0,0023 ha j. w. 50,00 50,00 - 

24 Szczytno 350/10 0,0023 ha j. w. 50,00 50,00   -   
 
 

25 Szczytno 350/11 0,0023 ha j. w. 50,00 50,00 - 

26 Szczytno 350/12 0,0023 ha j. w. 50,00 50,00 - 

27 Szczytno 350/13 0,0182 ha  396,00 396,00 - 

28 Szczytno 350/14 0,0128 ha  279,00 279,00 - 

29 Szczytno 350/17 0,7372 ha Szkoła 16098,00 16098,00 - 

30 Kroczewo 255/2 0,14 ha Budynek OSP 3000,00 3000,00 - 

31 Kroczewo 255/4 
255/5 

0,0038 ha 
0,0252 ha 

 700,00 700,00 - 

32 Kroczewo 268/1 0,0040 ha  114,80 114,80 - 

33 Kroczewo 268/2 0,0204 ha  585,20 585,20 - 

34 Kroczewo 
 

278/11 0,02 ha  550,00 550,00 - 

35 Wrońska 87/1 0,0508 ha Studnia głębinowa 2000,00 2000,00 - 

36 Michałówek 93/4 0,0366 ha j.w. 1600,00 1600,00 - 

37 Wrońska 163/16 0,5832 ha Boisko + studnia 
głębinowa 

8470,00 8470,00 - 

38 Olszyny Nowe 102/1 0,0278 ha  300,00 300,00 - 

39 Olszyny Nowe 102/2 0,0008 ha  15,00 15,00 - 

40 Olszyny Nowe 102/4 0,7532 ha  6685,00 6685,00 - 

41 Wrońska 211/2 0,3330 ha  1500,00 1500,00 - 

42 Wrońska 89/1 0,0050 ha Powiększenie pod 
studnię głębinową 

200,00 200,00 - 

43 Kamienica 
Wygoda 

62/1 0,0400 ha Studnia głębinowa 800,00 800,00 - 

44 Kroczewo 445 1,09 ha  10000,00 10000,000 - 
 

45 Załuski 25 0,54 ha  5000,00 5000,00  
 

46 Wilamy 26/16 0,2824 ha  3625,00 3625,00 - 

47 Wilamy 26/8 0,0227 ha Segment budynku 227,00 227,00 - 

48 Naborowo 18 0,31 ha Zabudowana 3000,00 3000,00 - 
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49 Przyborowice 
Dolne 

21/3 0,03 ha j.w. 600,00 600,00 - 

50 Przyborowice 
Dolne 

21/2 0,02 ha j.w. 500,00 500,00 - 

51 Kroczewo 446/2 0,01 ha  500,00 500,00 - 
 

52 Kroczewo 462 0,13 ha Budynek SUW 4931,00 4931,00 - 
 

53 Wrońska 235/10 0,1314 ha Budynek OSP 77781,10 77781,10 - 

54 Wrońska 163/12 2,0700 ha  70000,00 70000,00 - 

55 Załuski 70/12 0,0834 ha Budynek 
administracyjno – 
mieszkalny GOSP, 

Policja 

0,00 wartość gruntu 
razem z 

wartością 
budynku 

- 

56 Kroczewo 36 8,3648 ha Park Podworski 492 000,00 492 000,00 - 

     
Razem 

 
856 770,27 

 

 
856 770,27 

 

- 
 

 
                                         
 DROGI  -  stanowiące własność Gminy Załuski 
 

Lp. Położenie 
działki   

Numer 
działki 

Pow. 
działki 
 
 

Uwagi 
 

Wartość 
księgowa /zł./ 
31.12.2018 

Wartość 
księgowa /zł./ 
31.12.2019 

Dynamika 

1 Kroczewo 278/29 0,03 ha Droga 200,00 200,00 - 

2 Załuski 121 0,04 ha Droga 1000,00 1000,00 - 

3 Kroczewo 258/6 0,13 ha Droga na 
osiedlu 

1200,00 1200,00 - 

4 Wrońska 260/3 0,5000 ha Droga 8850,00 8850,00 - 

5 Wrońska 262 1,62 ha Droga 24300,00 24300,00 - 

6 Wrońska 265/1 0,22 ha Droga 3300,00 3300,00 - 

7 Wrońska 278/1 1,44 ha Droga 21600,00 21600,00 - 

8 Wrońska 297/1 0,96 ha Droga 14400,00 14400,00 - 

9 Wrońska 300 0,24 ha Droga 3600,00 3600,00 - 

10 Wilamy 26/12 0,1817 ha Droga 1810,00 1810,00 - 

11 Olszyny Nowe 41 1,02 ha Droga 15000,00 15000,00 - 

12 Olszyny Nowe 101 1,58 ha Droga 20000,00 20000,00 - 

13 Olszyny Nowe 20 0,33 ha Droga 3000,00 3000,00 - 

14 Kamienica 172 1,29 ha Droga 18500,00 18500,00 - 

15 Kamienica 275 1,04 ha Droga 16000,00 16000,00 - 

16 Załuski 170/4 0,8106 ha Droga 6000,00 6000,00 - 

17 Stróżewo 2 0,9000 ha Droga 12000,00 12000,00 - 

18 Stróżewo 54 0,0700 ha Droga 1000,00 1000,00 - 

19 Stróżewo 55 2,7000 ha Droga 15400,00 15400,00 - 

20 Stróżewo 174 0,5200 ha Droga 8500,00 8500,00 - 

21 Stróżewo 216/1 1,8500 ha Droga 14000,00 14000,00 - 

22 Gostolin 7 1,5500 ha Droga 34200,00 34200,00 - 

23 Gostolin 48 1,2600 ha Droga 33000,00 33000,00 - 

24 Gostolin 66 0,5100 ha Droga 4500,00 4500,00 - 

25 Złotopolice 314 1,2600 ha Droga 30000,00 30000,00 - 

26 Złotopolice 317 1,1800 ha Droga 29000,00 29000,00 - 

27 Złotopolice 323 0,5000 ha Droga 4000,00 4000,00 - 

28 Wrońska 292 0,86 ha Droga 16000,00 16000,00 - 

29 Wrońska 294 0,28 ha Droga 6000,00 6000,00 - 

30 Wrońska 105/2 0,0500 ha Droga 3000,00 3000,00 - 

31 Wrońska 290 0,1500 ha Droga 8500,00 8500,00 - 

32 Wrońska 293 0,0800 ha Droga 4500,00 4500,00 - 
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33 Kroczewo 37 1,6900 ha Droga 30000,00 30000,00 - 

34 Kroczewo 14 1,6100 ha Droga 30000,00 30000,00 - 

35 Kroczewo 13 0,1100 ha Droga 2500,00 2500,00 - 

36 Kroczewo 415 1,0200 ha Droga 20000,00 20000,00 - 

37 Karolinowo 73 0,6500 ha Droga 13000,00 13000,00 - 

38 Naborówiec 20 3,1900 ha Droga 61000,00 61000,00 - 

39 Michałówek 77/2 1,1711 ha Droga 20000,00 20000,00 - 

40 Wrońska 83/2 0,0137 ha Droga 650,00 650,00 - 

41 Kroczewo 27/1 0,0401 ha Droga 2000,00 2000,00 - 

42 Kroczewo 12/5 0,0132 ha Droga 660,00 660,00 - 

43 Kroczewo 12/3 0,0238 ha Droga 1200,00 1200,00 - 

44 Stróżewo 66/2 0,0137 ha Droga 1556,00 1556,00 - 

45 Stróżewo 60/1 0,0256 ha Droga 712,00 712,00 - 

46 Załuski 70/3 0,11 ha Droga 1000,00 1000,00 - 

47 Smulska 122/4 0,2784 ha    droga nr dz 120 - 
poszerzenie 

- - - 
 

48 Smulska 119/1 0,2220 ha        j.w. - - - 

49 Załuski 
 

13/40 0,0340 ha     droga nr  dz. 16 - 
poszerzenie 

- - - 

50 Załuski 11/16 
 

0,0238 ha   droga nr dz. 7 
- poszerzenie 

- - - 

51 Załuski 
 

12/31   0,0232 ha   droga nr dz. 7 - 
poszerzenie 

- - - 

52 Załuski 12/13 
 

0,0441 ha droga nr dz. 16 
- poszerzenie 

 

- - - 

53 Załuski 13/50 
 

0,0063 ha        j.w. - - - 

54 Załuski 
 

14/3   0,0295 ha    droga nr dz. 16 
- poszerzenie 

- - - 

55 Załuski 
 

14/19   0,0294 ha        j.w. 
 

- - - 

56 Załuski 13/6    0,1019 ha        j.w. 
 

- - - 

57 Wrońska 
 

66/2    0,0384 ha      droga nr dz. 262 
- poszerzenie 

- - - 

58 Wrońska 
 

69/5    
 

0,0107 ha    j.w. - - - 

59 Wrońska 
 

125/4 
 

0,0241 ha    j.w. - - - 

60 Wrońska 
 

37/4    0,0843 ha       droga nr dz. 260/1 
- poszerzenie 

- - - 

61 Wrońska 
 

177/4   
 

0,1307 ha j.w. 
 

- - - 

62 Wrońska 35/1     0,0690 ha j.w. 
 

- - - 

63 Wrońska 36/1     0,0737 ha          j.w. 
 

- - - 

64 Wrońska 98/4     0,0702 ha j.w. 
 

- - - 

65 Wrońska 97/2     0,0191 ha          j.w. 
 

- - - 

66 Wrońska 149/2   0,1017 ha          j.w. 
 

- - - 

67 Szczytno 115/5 0,0215 ha     droga nr dz.113 
- poszerzenie 

- - - 

68 Szczytno 109/1 0,0048 ha   j.w. - - - 



str. 20 
 

69 Szczytno 109/2 0,0016 ha   droga nr dz. 139 
- poszerzenie 

- - - 

70 Szczytno 115/3 0,0009 ha    droga nr dz.113 - 
poszerzenie 

- - - 

71 Szczytno 116/1 0,0027 ha    j.w. 
 

- - - 

72 Szczytno 89/7    0,0777 ha   droga nr dz. 114 
- poszerzenie 

- - - 

73 Kroczewo 104/4 0,1513 ha     droga nr dz. 103/2 
- poszerzenie 

- - - 

74 Falbogi 
Wielkie 

4/31    0,0203 ha     droga nr dz.  
167/1 

 

- - - 

75 Michałówek 93/3 0,0034 ha    droga nr dz. 77/2 
- poszerzenie 

- - - 

76 Michałówek 51/1 0,0114 ha    j.w. - - - 

77 Michałówek 69/1 0,0045 ha     j.w. - - - 

78 Michałówek 71/1 0,0059 ha      j.w. - - - 

79 Michałówek 87/1 0,0552 ha    j.w. - - - 

80 Michałówek 76/3 0,0031 ha      j.w. - - - 

81 Michałówek 76/4 0,0002 ha   j.w. - - - 

82 Michałówek 95/1 0,0292 ha     j.w. - - - 

83 Michałówek 
 

97/1 0,0106 ha    j.w. - - - 

84 Michałówek 
 

74/1 
 

0,0112 ha     j.w. - - - 

85 Michałówek 
 

75/3 0,0014 ha   j.w. - - - 

86 Michałówek 
 

94/1 
 

0,0250 ha j.w. - - - 

87 Michałówek 
 

91/1 0,0004 ha     j.w. - - - 

88 Michałówek 
 

76/6 0,0054 ha     j.w. - - - 

89 Michałówek 
 

76/7 0,0002 ha    j.w. - - - 

90 Michałówek 
 

73/1 0,0128 ha      j.w. - - - 

91 Michałówek 
 

72/1 0,0156 ha      j.w. - - - 

92 Przyborowice 
Górne 

101/51 0,0241 ha   droga nr dz. 102 
- poszerzenie 

- - - 

93 Gostolin 17 0,2888 ha droga - - - 

94 Gostolin 5 0,3100 ha droga - - - 

95 Gostolin 64 0,1900 ha droga - - - 
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96 Gostolin 26 0,3099 ha droga - - - 

97 Stróżewo 44 0,5400 ha droga - - - 

98 Załuski 16 0,3700 ha droga - - - 

99 Falbogi 
Wielkie 

95/16 0,0108 ha  - - - 

100 Szczytniki 18/1 0,0434 ha Poszerzenie drogi - - - 

101 Szczytniki 49/29 0,0477 ha Poszerzenie drogi - - - 

102 Szczytniki 49/1 0,0262 ha Poszerzenie drogi - - - 

103 Szczytniki 71/17 0,0210 ha Poszerzenie drogi - - - 

104 Falbogi 
Wielkie 

95/17 0,1370 ha  - - - 

105 Szczytno 21/3 0,0055 ha Poszerzenie drogi - - - 

106 Szczytno 21/4 0,0011 ha Poszerzenie drogi - - - 

107 Szczytno 15/1 0,1388 ha Poszerzenie drogi - - - 

108 Wrońska 296/1 0,7100 ha Droga - - - 

109 Kroczewo 267 0,1800 ha Droga - - - 

110 Załuski 145/2 0,1315 ha Droga - - - 

111 Kamienica 10 0,0700 ha Droga - - - 

112 Kamienica 16 0,0500 ha Droga - - - 

113 Kamienica 35 0,6000 ha Droga - - - 

114 Kamienica 38 0,0500 ha Droga - - - 

115 Kamienica 76 0,0700 ha Droga - - - 

116 Kamienica 85 0,2600 ha Droga - - - 

117 Kamienica 107 0,0300 ha Droga - - - 

118 Kamienica 120 0,0100 ha Droga - - - 

119 Kamienica 129 0,2100 ha Droga - - - 

120 Kamienica 151 0,3700 ha Droga - - - 

121 Kamienica 167 0,2900 ha Droga - - - 

122 Kamienica 185 0,6600 ha Droga - - - 

123 Kamienica 192 0,1000 ha Droga - - - 

124 Kamienica 198 0,0300 ha Droga - - - 

125 Kamienica 215 0,3600 ha Droga - - - 
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126 Kamienica 222 0,2000 ha Droga - - - 

127 Kamienica 227 0,2300 ha Droga - - - 

128 Kamienica 234 0,2600 ha Droga - - - 

129 Kamienica 240 0,1600 ha Droga - - - 

130 Kamienica 244 0,0100 ha Droga - - - 

131 Kamienica 247 0,1400 ha Droga - - - 

132 Kamienica 271 0,1900 ha Droga - - - 

133 Stare Olszyny 101 1,87 ha Droga - - - 

134 Zdunowo 24 1,10 ha Droga - - - 

135 Załuski 
 

22 0,07 ha Droga - - - 

136 Załuski 127/4 0,4108 ha Droga - - - 

137 Stróżewo 3 0,18 ha Droga - - - 

138 Wrońska 303 0,41 ha Droga - - - 

139 Zdunowo 50/15 0,0504 ha Poszerzenie dz. dr 
nr 66 i 65 
Zdunowo 

- - - 

140 Zdunowo 50/17 0,0192 ha j.w. - - - 

141 Zdunowo 51/3 0,0512 ha j.w. - - - 

142 Zdunowo 58/27 0,0047 ha j.w. - - - 

143 Zdunowo 58/25 0,0118 ha j.w. - - - 

144 Zdunowo 58/23 0,0175 ha j.w. - - - 

145 Zdunowo 58/20 0,0043 ha j.w. - - - 

146 Zdunowo 59/12 0,0041 ha j.w. - - - 

147 Zdunowo 61/7 0,0020 ha j.w. - - - 

148 Zdunowo 72/7 0,0117 ha j.w. - - - 

149 Zdunowo 72/9 0,0149 ha j.w. - - - 

150 Zdunowo 73/3 0,0049 ha j.w. - - - 

151 Zdunowo 74/3 0,0015 ha j.w. - - - 

152 Zdunowo 74/4 0,0021 ha j.w. - - - 

153 Zdunowo 75/6 0,0280 ha j.w. - - - 

154 Szczytno 26/1 0,0943 ha Poszerzenie dz. dr 
nr 113, Szczytno 

- - - 

155 Szczytno 27/1 0,0326 ha j.w. - - - 
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156 Szczytno 28/5 0,0414 ha j.w. - - - 

157 Szczytno 28/7 0,0784 ha j.w. - - - 

158 Szczytno 140/5 0,0027 ha j.w. - - - 

159 Szczytno 141/2 0,0044 ha j.w. - - - 

160 Szczytno 142/2 0,0011 ha j.w. - - - 

161 Szczytno 143/2 0,0026 ha j.w. - - - 

162 Szczytno 144/2 0,0010 ha j.w. - - - 

163 Szczytno 145/2 0,0013 ha j.w. - - - 

164 Szczytno 146/2 0,0026 ha j.w. - - - 

165 Szczytno 147/2 0,0062 ha j.w. - - - 

166 Szczytno 148/2 0,0012 ha j.w. - - - 

167 Szczytno 149/2 0,0216 ha j.w. - - - 

168 Szczytniki 32/2 0,0238 ha Poszerzenie dz. dr 
nr 113, Szczytno 

- - - 

169 Szczytniki 89/2 0,1150 ha j.w. - - - 

170 Szczytniki 90/2 0,0275 ha j.w. - - - 

171 Szczytniki 91/2 0,0275 ha j.w. - - - 

172 Michałówek 82/1 0,0118 ha Poszerzenie dz. dr 
nr 77/2 

Michałówek 

- - - 

     
Razem 

 
566 638,00 

 
566 638,00 

 
0 

 

                                              
 

GRUNTY – stanowiące własność Gminy Załuski przekazane w użytkowanie wieczyste 
 

Położenie działki   Numer 
działki 

Pow. działki Uwagi 
 

Wartość 
księgowa /zł./ 
31.12.2018 

Wartość 
księgowa /zł./ 
31.12.2019 

Dynamika 

Załuski 70/11 0,0128 ha Budynki 
i budowle 
odrębna 
własność 
od gruntu 

500,00 500,00 - 

Załuski 66 1,62 ha j.w. 10000,00 10000,00 - 

Załuski 118 0,62 ha j.w. 4700,00 4700,00 - 

Załuski 130/9 0,1132 ha j.w. 1000,00 1000,00 - 

Załuski 130/7 0,0512 ha j.w. 500,00 500,00 - 

Kamienica 102 0,06 ha j.w. 700,00 700,00 - 

Załuski 131/3 0,0087 ha j.w. 56,40 56,40 - 

Załuski 131/4 0,0037 ha j.w. 24,03 24,03 - 

Załuski 131/5 0,0037 ha j.w. 24,03 24,03 - 

Załuski 131/6 0,0117 ha j.w. 75,97 75,97 - 

Załuski 131/8 0,0063 ha j.w. 40,92 40,92 - 
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Załuski 131/9 0,0088 ha j.w. 57,15 57,15 - 

   Razem 17678,50 17678,50 0 

 
 
Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste, a następnie przekształcone  – prawo użytkowania 
wieczystego zostało przekształcone w prawo własności w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów: 
 

Lp. Położenie 
działki   

Numer 
działki 

Pow. działki Uwagi 
 

Wartość 
księgowa /zł./ 
31.12.2018 

Wartość 
księgowa /zł./ 
31.12.2019 

Dynamika 

1 Załuski 70/4 0,1327 ha Przekształcone 1000,00 1000,00 - 

2 Załuski 131/7 0,0975 ha Przekształcone 632,92 632,92 - 

3 Kroczewo 259 0,08 ha Przekształcone 1000,00 1000,00 - 

 
Jednocześnie informuję, że w zasobie mienia komunalnego w 2019 roku nastąpiły następujące zmiany: 
 
 Gmina Załuski drogą komunalizacji nabyła poniższe nieruchomości gruntowe: 
 
 

L
p. 

Położenie 
działki   

Numer 
działki 

Pow. 
działki 
 
 

Uwagi 
 

Wartość 
księgowa /zł./ 
31.12.2018 

Wartość 
księgowa /zł./ 
31.12.2019 

Dynamika 

1 Falbogi 
Wielkie 

119 0,41 ha Dec. Woj. Maz. 
398/C/2019  

z 25.09.2019 

- - - 

2 Stróżewo 119/1 0,50 ha Dec. Woj. Maz. 
397/C/2019  

z 25.09.2019 

- - - 

3 Stróżewo 122/1 0,34 ha Dec. Woj. Maz. 
397/C/2019  

z 25.09.2019 

- - - 

4 Wilamy 111 0,29 ha Dec. Woj. Maz. 
399/C/2019  

z 25.09.2019 

- - - 

 
Gmina Załuski drogą komunalizacji nabyła poniższe drogi: 
 

L
p. 

Położenie 
działki   

Numer 
działki 

Pow. 
działki 
 
 

Uwagi 
 

Wartość 
księgowa /zł./ 
31.12.2018 

Wartość 
księgowa /zł./ 
31.12.2019 

Dynamika 

1 Olszyny Nowe 15 0,12 ha Droga 
Dec. Woj. Maz. 

198/C/2019  
z 08.03.2019 

- - - 

2 Złotopolice 310 0,56 ha Droga 
Dec. Woj. Maz. 

423/C/2019  
z 22.10.2019 

- - - 

3 Wrońska 263 0,03 ha Droga 
Dec. Woj. Maz. 

424/C/2019  
z 22.10.2019 

- - - 

4 Wrońska 267 0,20 ha Droga 
Dec. Woj. Maz. 

425/C/2019  
z 22.10.2019 

- - - 
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Gmina Załuski poprzez decyzje podziałowe nabyła poniższe drogi: 
 

L
p. 

Położenie 
działki   

Numer 
działki 

Pow. 
działki 
 
 

Uwagi 
 

Wartość 
księgowa /zł./ 
31.12.2018 

Wartość 
księgowa /zł./ 
31.12.2019 

Dynamika 

1 Szczytniki 84/6 0,0430 ha Droga 
Dec. Wójta Gm. 

Załuski 
6831.21.2019 
z 19.11.2019 

- - - 

2 Falbogi 
Wielkie 

95/26 0,0111 ha Droga 
Dec. Wójta Gm. 

Załuski 
6831.10.2019 
z 08.07.2019 

- - - 

3 Szczytniki 44/9 0,0169 ha Droga 
Dec. Wójta Gm. 

Załuski 
6831.5.2019 
z 29.03.2019 

- - - 

4 Załuski 226/20 0,0066 ha Droga 
Dec. Wójta Gm. 

Załuski 
6831.2.2019 
z 21.02.2019 

- - - 

 

Stacje uzdatniania wody oraz wodociągi 

Wykaz długości sieci wodociągowej oraz ilość przyłączy na terenie gminy Załuski. 

 

 

 

 

 Długość [km] 

 

Przyłącza [szt.] 

 L.p. 

 

Wieś 

 

Rok 

 

wykonano 

 

do wyk. 

 

wykonane 

 

do wyk. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l 

 

Kroczewo 

 

1975/ 1994/ 2006 

 

22,3 

 

- 

 

208 

 

- 

 2 

 

Złotopolice 

 

2006 

 

10,5 

 

- 

 

75 

 

- 

 3 

 

Szczytno 

 

1988 

 

13,2 

 

- 

 

86 

 

- 

 4 

 

Słotwin 

 

1992 

 

8,9 

 

- 

 

        72 

 

- 

 5 

 

Wrońska Nowe 

 

1994 

 

7,1 

 

 

 

52 

 

 

 
6 Karolinowo 1995/6 5,4 - 55 - 

7 

 

Olszyny Stare 

 

1996/7 

 

5,0 

 

- 

 

35 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Olszyny Nowe 

 

1996/7 

 

5.0 

 

- 

 

32 

 

3 

 

 

9 

 

Sadówiec 

 

1996/7 

 

4,0 

 

- 

 

20 

 

- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Przyborowice Dolne 

 

1998 

 

3,3 

 

- 

 

26 

 

2 

 11 

 

Smulska 

 

1999 

 

6,5 

 

- 

 

35 

 

3 

 12 

 

Michałówek 

 

2000 

 

5,8 

 

- 

 

48 

 

- 

 13 

 

Zdunowo 

 

2001 

 

5,9 

 

- 

 

75 

 

- 

 14 

 

Koryciska 

 

2001/2 

 

5.4 

 

 

 

38 

 

- 

 15 

 

Załuski 

 

2002 

 

12,6 

 

- 

 

153 

 

- 

 16 

 

Wrońska Stare 

 

2002/2004 

 

7,6 

 

- 

 

58 

 

- 
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17 

 

Naborowo Parcele 

 

2006/7 

 

3.3 

 

- 

 

29 

 

- 

 18 

 

Szczytniki 

 

2003 

 

3.2 

 

- 

 

36 

 

5 

 19 

 

Przyborowice Górne 

 

2004 

 

5,0 

 

- 

 

35 

 

- 

 20 

 

Wilamy 

 

2004 

 

4,5 

 

- 

 

60 

 

- 

 21 

 

Stróżewo 

 

2002/3 

 

9,6 

 

- 

 

64 

 

3 

 

 

22 

 

Naborowo 

 

2006/7 

 

3,0 

 

- 

 

35 

 

- 

 23 

 

Naborówiec 

 

2006 

 

5,0 

 

- 

 

48 

 

- 

 24 

 

Kamienica 

 

2007 

 

12,5 

 

- 

 

106 

 

1 

 25 

 

Kamienica Wygoda 

 

2007 

 

6,6 

 

- 

 

45 

 

- 

 26 

 

Falbogi Wielkie 

 

2004 

 

3,5 

 

0,2 

 

25 

 

- 

 27 

 

Wojny 

 

2004 

 

2,5 

 

- 

 

30 

 

- 

 28 

 

Niepiekła 

 

2003 

 

4,6 

 

- 

 

50 

 

- 

 29 

 

Sobole 

 

2004. 

 

4,8 

 

- 

 

37 

 

- 

  

 

  - 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

Gostolin 

 

2004 

 

5.0 

 

- 

 

27 

 

- 

  

 

201,6 

 

0,20 

 

1694 

 

16 

 Na terenie gm. Załuski są dwie stacje uzdatniania wody, tj: 

1. SUW  Szczytno  o wydajności  do 50 m3/h  (ostatni remont w 2017 r  za 1 800 000 zł), 

2. SUW  Kroczewo o wydajności do 50 m3/h ( ostatni remont w 2017 r   za  120.000    zł),  

oraz dwie przepompownie , tj: 

1. Nowe Olszyny sieciowa ( wybudowana w 1997 r za 125 000 zł ), 

2. Smulska strefowa           ( wybudowana w 1999 r za 211 000 zł ) 

Oczyszczalnie  ścieków funkcjonujące u mieszkańców 

Lp. Miejscowość  Liczba oczyszczalni 

1.  Falbogi Wielkie 1 

2.  Kamienica  4 

3.  Kamienica Wygoda 4 

4.  Karolinowo 3 

5.  Koryciska 2 

6.  Kroczewo 11 

7.  Michałówek 5 

8.  Naborowo 4 

9.  Naborówiec 4 

10.  Niepiekła 1 

11.  Nowe Olszyny  3 

12.  Stare Olszyny 5 

13.  Sadówiec 1 

14.  Nowe Wrońska 2 

15.  Stare Wrońska 9 

16.  Stróżewo 6 

17.  Szczytno 6 

18.  Wilamy 1 
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19.  Wojny 7 

20.  Załuski 6 

21.  Zdunowo 5 

22.  Złotopolice 7 

 Razem 97 

 

V. Infrastruktura komunalna (techniczna) 

 

Pozyskano środki finansowe z MIAS i zrealizowano inwestycje na terenie 5 sołectw gminy Załuski: 

zrealizowano 2 boiska do siatkówki plażowej w sołectwach Stróżewo i Kamienica, zakupiono 10 

kompletów strojów łowickich- sołectwo Olszyny Nowe, zamontowano lampy hybrydowo- solarne 

na terenie sołectwa Zdunowo, a także zrealizowano oświetlenie  i uzupełniono elementy placu zabaw 

i siłowni plenerowej w miejscowości Załuski.      Wartość całkowita zadania wyniosła 121 830,03 zł, 

w tym środki pozyskane w kwocie  50 000 zł.  

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 

Dzięki środkom z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych, zwane dalej FOGR ( Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych), w kwocie 

80 000,00  zł Gmina Załuski  zrealizowała inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Nr 301216W                            

w miejscowości  Naborowo, gm. Załuski,  działka 39 i 49”. Wartość całkowita zadania wyniosła 

306 337,36 zł. 
Otwarte Strefy Aktywności 

Gmina Załuski w 2019 roku, pozyskała kwotę 150 000,00 zł na budowę Otwartych Stref Aktywności 

(OSA), dzięki Ministerstwu Sportu i Turystki powstały strefy sportowo-rekreacyjne, które dają 

szansę aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych. Zbudowano 4 obiekty na 

terenie Gminy Załuski powstały 2 warianty rozszerzone w miejscowościach Kroczewo i Koryciska 

oraz dwa warianty podstawowe w Kamienicy i Nowych Wrońskach. 

Wariant podstawowy obejmuje:  siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń) oraz  strefę 

relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, minimum 2 urządzenia do gier 

edukacyjnych montowane na stałe do podłoża np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni - 

nasadzenia).  

Wariant rozszerzony obejmuje:  siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń) oraz strefę 

relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, minimum 2 urządzenia do gier 

edukacyjnych montowane na stałe np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni - nasadzenia), 

a także plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum 3 urządzenia) z ogrodzeniem. 

Wartość całkowita inwestycji 399 311,56 zł.  

Oświetlenie uliczne  

W roku 2019 na terenie gminy Załuski zostały zainstalowane 63 oprawy oświetlenia ulicznego na 

istniejących słupach energetycznych w ramach podniesienia standardu oświetlenia ulicznego.   
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Zdecydowano również o montażu nowoczesnych lamp zasilanych hybrydą wiatrową i panelami 

słonecznymi , w miejscach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu zostało 

zainstalowanych 12 sztuk takich lamp.   

Gospodarka mieszkaniowa 

W 2019 r.  pobudowano dwa zbiorniki wraz z przyłączami na odpady ciekle przy budynku gminnym 

w Załuskach za kwotę 36.762,67 

Gmina Załuski uzyskiwała w 2019 roku czynsz z wynajmu łącznie 8 mieszkań komunalnych. 

Wpływy z czynszu planowane w kwocie 104.418zł zostały zrealizowane w kwocie 92.439,94 zł. 

Pozostałe środki  z tytułu czynszu są egzekwowane od najemców .  

Gospodarka odpadami komunalnymi 

W 2019 r. zostały podwyższone opłaty za odbieranie odpadów komunalnych. Podwyższenie opłat 

było spowodowane tylko i wyłącznie podwyższeniem opłat pobieranych od Gminy za odbiór 

odpadów od mieszkańców gminy. 

W systemie mamy obecnie 1620 deklaracji na odpady. Opłaty są pobierane od 5033 osób. W wyniku 

przetargu Gmina miesięcznie za odbiór odpadów ponosi koszt w wysokości 98.000zł 

W 2019 r. wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wyniosły 

720.282,60 zł. 

W 2019 r. z terenu Gminy Załuski odebrana była łączna masa odpadów 1491,401 Mg 

VI. Ochrona środowiska naturalnego 
W 2019 r. rozpoczęła się realizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy. 

Opracowany został program  funkcjonalno-użytkowy do wniosku dotyczącego gospodarki wodno-

ściekowej za kwotę 14.999,85 

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy przepompowni                                     

w Smulskach 9707,20 zł 

Działania gminy w obszarze ochrony klimatu i powietrza objęły szerokie spektrum 

przedsięwzięć. 

W dniu 14.03.2016 r. został przyjęty do realizacji wraz z poprawkami „ Plan gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Załuski”. Zadania w nim zawarte mają na celu poprawę jakości 

powietrza, redukcję emisji gazów cieplarnianych                                         i ograniczenie zjawiska 

niskiej emisji poprzez zwiększenie wykorzystywania niskoemisyjnych źródeł energii oraz 

zmniejszenie zużycie energii.  

W celu realizacji polityki ochrony środowiska obowiązuje  opracowany i przyjęty w 2018 roku 

„Program ochrony środowiska dla Gminy Załuski na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 

oraz jego prognoza oddziaływania na środowisko”, który przyczynia się do poprawy i 

uporządkowania zarządzania środowiskiem na terenie gminy, poprawy jakości środowiska 

naturalnego i jakości życia mieszkańców, a także do zrównoważonego rozwoju gminy. 

 W roku 2019 Gmina Załuski otrzymała dotację na wymianę pieców. 
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Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył kwotę dotacji dla konkursu o dofinansowanie 

wymiany pieców. Dzięki tej decyzji Gmina Załuski otrzymała środki finansowe na realizację projektu 

pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń 

grzewczych” 

Wsparcie finansowe w ramach projektu przeznaczone jest na: 

- wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących dotychczas paliwa stałe, 

na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe. Nie przewiduje się wsparcia 

dla budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. 

  W 2019 roku złożyliśmy wniosek w ramach programu  4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń 

powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności 

miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych – 

RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18-;  

 Z programu skorzysta 38 mieszkańców oraz wykonana zostanie termomodernizacja SP w Szczytnie. 

 W 2019 roku złożono wniosek  w ramach PROW Gospodarka wodno- ściekowa, zakres 

przedmiotowy wniosku: rozbudowa przepompowni w Smulskach poprzez wybudowanie nowego 

zbiornika retencyjnego o V= 100m3, budowa przepompowni strefowej w miejscowości Nowe 

Olszyny, przydomowe oczyszczalnie ścieków etap III, 

Złożono wniosek o dotację do Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska                         i Gospodarki 

Wodnej w ramach Programu priorytetowego 2.8 „ Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona 

powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej” .  

                      W sumie deklaracje złożyło 94 rolników. Rolnicy zadeklarowali następujące ilości: 

folia- 276 ton, siatka i sznurek – 4 tony, opakowania po nawozach – 12 ton, opakowania typu Big 

Bag – 9 ton. Po otrzymaniu dofinansowania planowany termin realizacji zadania to lipiec 2020 r 

W roku 2019 Gmina Załuski realizowała zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z 

terenu Gminy Załuski”. Zadanie zostało zrealizowane do końca października 2019 roku. 

 Wykonawcą zadania była firma:  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PIOTR” Piotr Jaczyński,    

05-034 Leszno, ul. Warszawska 38B.  

Prace polegały na demontażu, pakowaniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających 

azbest pochodzących z posesji osób fizycznych położonych na terenie Gminy Załuski. 

Zostały odebrane i unieszkodliwione odpady azbestowe w ilości 129,284 Mg w tym: 

- demontaż 27,324 Mg 

-  odbiory 101,96 Mg 

Koszt całkowity zadania wyniósł 44 860, 83 zł w tym dotacja z WFOŚiGW w Warszawie wyniosła 

21,000,00 zł. 
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VII. Polityka społeczna 

Pomoc społeczna definiowana jest w ustawie, jako „instytucja polityki społecznej państwa 

mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.” 

 Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób  i rodzin.               

W chwili, gdy człowiek pozostaje bezradny wobec narastających problemów może zgłosić się do 

instytucji pomocy społecznej. 

Wszechstronne spojrzenie na ludzkie potrzeby i podejmowanie działań w celu ich 

zaspokojenia wiąże się z koniecznością prowadzenia pracy socjalnej, zastosowaniem specyficznej 

metody interwencji wykorzystywanej w pomocy społecznej. Instytucja pomocy społecznej świadczy 

usługi bezpośrednie, to znaczy przeznaczone dla konkretnych jednostek  i rodzin. 

Pracownik socjalny ma za zadanie zidentyfikować potrzeby, zdiagnozować sytuację osób 

potrzebujących i opracować plan pomocy. 

 

 

 

PLAN   FINANSOWY  GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY 

SPOŁECZNEJ  W ZAŁUSKACH W 2019 ROKU      
 

ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 
PLAN WYKONANIE % 

 Z DOTACJI 

 WOJEWODY 

 

2.233.697,00 

 

 

2.232.376,77 

 

99,94 

ŚRODKI WŁASNE 972.770,00 840.741,57 86,43 

OGÓŁEM: 3.206.467,00 3.073.118,34 95,84 

Źródło : opracowanie własne. 

Jak wynika z przedstawionej tabeli wykonanie wydatków w 2019 roku z budżetu Wojewody 

kształtuje się na poziomie 99,94%, natomiast z budżetu gminy  86,43%. Ogólne wykonanie planu 

wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Załuskach stanowi 95,84%. 
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1. ŚWIADCZENIA  Z POMOCY SPOŁECZNEJ I ICH REALIZACJA 
1.1. Zasady udzielania pomocy określone w ustawie o pomocy społecznej 

 O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie                           

o pomocy społecznej tj.: 

 - trudna sytuacja życiowa,                 

 - trudna sytuacja finansowa, 

przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej - trudna sytuacja życiowa, na podstawie art. 7 ustawy                         

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, 

do których należą: 

1. ubóstwo, 

2. sieroctwo, 

3. bezdomność, 

4. bezrobocie, 

5.  niepełnosprawność, 

6.  długotrwała lub ciężka choroba, 

7.  przemoc w rodzinie, 

8. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, 

9. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

10.  bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, 

11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w 

związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

12.  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

13. alkoholizm lub narkomania, 

14.  zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa, 

15. klęska  żywiołowa lub ekologiczna.               

1.2. Udzielone  świadczenia w ramach zadań własnych 

Prawo do świadczeń - trudna sytuacja finansowa - przysługuje:  

 - osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty   -701zł 

-  osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty   -528 zł 

Wydatki na świadczenia w ramach zadań własnych finansowane były z dwóch źródeł: budżetu  

Wojewody (dotacja celowa) oraz budżetu gminy (środki własne gminy). 
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1.2.1. Zasiłki stałe 

 

 

ZASIŁKI STAŁE 

 

ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 
PLAN WYKONANIE % 

 

LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO 

DECYZJĄ ŚWIADCZENIA 

Z DOTACJI 

WOJEWODY 
161.294,00 160.938,14 99,78 

28 

ŚRODKI WŁASNE         10.000,00           0       0 

Źródło: opracowanie własne. 

 Za osoby pobierające zasiłek stały odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w 

wysokości  14.484,39 zł.  Kwotę tę w całości  sfinansowano z budżetu Wojewody. 

W roku 2019 z pomocy w formie zasiłków stałych korzystało 28 osób. 

1.2.2. Zasiłki okresowe 

 

 

ZASIŁKI OKRESOWE 

 

ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 
PLAN WYKONANIE % 

LICZBA OSÓB, KTÓRYM 

PRZYZNANO DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIA 

Z DOTACJI 

WOJEWODY 
5.428,00 5.427,92 100 

5 

ŚRODKI WŁASNE            0             0  

Źródło: opracowanie własne. 

  

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń                              

z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 

 Wysokość zasiłku okresowego jest ściśle uregulowana przepisami ustawy o pomocy społecznej                                

i stanowi 50 % różnicy między kryterium, a posiadanym dochodem. 

 W 2019 roku pomoc w postaci zasiłków okresowych przyznano 5 osobom  głównie z tytułu 

bezrobocia . Na tę formę pomocy wydatkowano  kwotę 5.427,92 . 
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1.2.3. Zasiłki celowe i pomoc w naturze 

 

 

ZASIŁKI CELOWE I POMOC W NATURZE 

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PLAN WYKONANIE % 

ŚRODKI WŁASNE 48.000,00 43.110,51 89,81 % 

Źródło: opracowanie własne.   

                   

 Zasiłki celowe  oraz pomoc w naturze  są to świadczenia przyznawane w celu zaspokojenia 

niezbędnej potrzeby. W ramach tej formy pomocy Ośrodek przyznaje pomoc  w formie zasiłków 

celowych, celowych specjalnych jak również świadczenia niepieniężnego. Ponadto 3 osobom 

bezdomnym udzielono pomocy w formie schronienia w ośrodkach wsparcia. Koszt w/w pomocy w 

2019r wyniósł 7.099,60zł . 

 

1.2.4. Usługi opiekuńcze i DPS 

 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE I DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

FORMA 

POMOCY 

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM PRZYZNANO 

ŚWIADCZENIA 

LICZBA ŚWIADCZEŃ 
PLAN 

w zł 

KWOTA ŚWIADCZEŃ 

W ZŁ 

OPŁATY ZA POBYT W DOMU 

POMOCY SPOŁECZNEJ 
4 41 135.000,00    122.065,21 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 

ŚWIADCZONE PRZEZ OŚRODEK 

POMOCY SPOŁECZNEJ 

11 

 

5170 

 

134.500,00         91.630,10 

Źródło: opracowanie własne. 

  

 Z budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej opłacono pobyt 4 osób w domach pomocy 

społecznej. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 122.065,21 zł. 
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 W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych finansowanych                       

z budżetu Gminy realizował również usługi opiekuńcze. Usługi te obejmowały pomoc                       w 

zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną czy zalecaną przez lekarza 

pielęgnację. 

Usługi skierowane były do osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. 

W okresie, za który składane jest sprawozdanie, z tej formy pomocy skorzystało 11 osób. Na ten cel 

wydatkowano środki w kwocie 91.630,10. 

1.2.5. Pomoc  w  formie  dożywiania 

 

 Zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów dnia 15 października 2018 roku w sprawie  

ustanowienia  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata    2019 – 2023  

(M.P z 2018 roku, poz. 1007) - ze środków przekazywanych w ramach Programu udzielano wsparcia 

osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym 

mowa w art. 8 ww. ustawy: 

- w ramach modułu I: 

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej –                       

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych; 

- w ramach modułu II-  osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym                         

i niepełnosprawnym– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

  W 2019  roku  Programem objęto  ogółem 79 osób, w tym 63 dzieci i uczniów oraz 15 

osób dorosłych,  które otrzymały pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej. 

Na zadanie  „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2019 zaplanowano środki  w kwocie 

33.000,00 zł., natomiast wydatkowano w wysokości 32.899,80 co stanowi 99,7 % wykonania  planu. 

Na wydatki w tym zakresie otrzymaliśmy dotację z budżetu Wojewody w wysokości 18.000 

zł, natomiast kwotę  14.899,80   pokryto ze środków własnych. 

 

1.2.6. Piecza zastępcza 
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        W 2019 roku na wydatki związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 

64.735,10 zł, i wydatkowano  64.735,10 zł. Plan wykonano w 100 %. Z powyższych środków 

sfinansowano wydatki związane z pobytem 1 dziecka w rodzinie zastępczej oraz 3 dzieci w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej. Wydatki związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej pokryte zostały 

w całości ze środków budżetu gminy. 

1.2.7. Wspieranie rodziny 

ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 
PLAN WYKONANIE % 

Z DOTACJI 

WOJEWODY 

17.172,00 17.172,00 100% 

ŚRODKI WŁASNE 33.460,00 28.670,51 85,69% 

OGÓŁEM: 50.632,00 45.842,51 90,54% 

Źródło: opracowanie własne. 

 W rozdziale „Wspieranie rodziny” wydatkowano  środki w kwocie 45.842,51 zł, z czego 

Gmina otrzymała dotację w wysokości 17.172 zł. W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.                                       

o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2019. 1111 z póź. zm.)  wspieranie rodziny 

przeżywającej trudności   w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych 

działań, mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Z rodzinami 

wymagającymi tego rodzaju wsparcia pracował asystent rodziny. 

W 2019 roku pomocą asystenta rodziny objętych zostało 9 rodzin, z czego 1 rodzina  została 

zobowiązana do współpracy z asystentem  na podstawie Postanowienia Sądu. 

1.2.8. Praca socjalna 

      Jednym z głównych zadań gminy w zakresie pomocy społecznej jest wykonywanie pracy 

socjalnej. Praca socjalna dotyczyła niemal każdej rodziny zgłaszającej się o pomoc,  a  bardzo często 

również osób, które nie korzystały ze świadczeń finansowych z tutejszego Ośrodka. Pracownicy 

socjalni wielokrotnie musieli być mediatorami w sporach rodzinnych. Obejmowali swoją 

działalnością rodziny, w których sytuacja finansowa była dobra, a nawet bardzo dobra, jednak 

konflikty rodzinne, przemoc, nałogi miały negatywny wpływ na dobro małoletnich dzieci i ogólne 

funkcjonowanie rodziny. 

       Praca socjalna jest to jedna z bardzo ważnych i pracochłonnych form pomocy, polegająca przede 

wszystkim na dotarciu do świadomości klienta, że pracownik socjalny chce i może mu pomóc, pod 

warunkiem, że on sam zaangażuje się w proces zmian. Pracownicy socjalni wpływają na zmianę życia 
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indywidualnych osób oraz rodzin, którym służą w przypadkach nagłych sytuacji kryzysowych jak                     

i codziennych osobistych problemów. W 2019 roku pracą socjalną objęto 144 rodziny. 

1.2.9. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM 

PRZYZNANO 

DECYZJAMI 

ŚWIADCZENIE 

LICZBA 

RODZIN 

LICZBA OSÓB 

W 

RODZINACH 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 

zleconych i własnych ogółem (bez względu na 

ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło 

finansowania) 

165 124 282 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 

zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i 

liczbę 

1 1 3 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 

własnych bez względu na ich rodzaj, formę i 

liczbę 

164 123 279 

Źródło: opracowanie własne 

 
 

 

2. ZADANIA ZLECONE 

 

2.1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

FORMY 

POMOCY 

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM 

PRZYZNANO 

DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIE 

LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 

ŚWIADCZEŃ 

W ZŁ 

LICZBA 

RODZIN 

 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI 

OPIEKUŃCZE W MIEJSCU 

ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z 

ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

 

1 215 6410,00 1 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są formą pomocy 

świadczoną w miejscu zamieszkania. 
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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze  na 

podstawie rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 22.09.2005 r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U z 2005, nr 189, poz. 1598, ze zm.) 

Należą one do zadań zleconych finansowanych z budżetu  Wojewody - zgodnie z ustawą  z 12 marca 

2004  roku o pomocy społecznej. 

 W 2019 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były przez pedagoga specjalnego 

i świadczone dla jednego dziecka z autyzmem. 

2.2. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 

 
ŚWIADCZENIA RODZINNE I 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

PLAN WYKONANIE % 

1.908.173,00 1.907.843,00 99,98% 

Źródło: opracowanie własne. 

Całość zadania została wydatkowana z dotacji Wojewody. 

  Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity - 

Dz. U. z 2020 poz.111 ) świadczeniami rodzinnymi są : 

 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

 świadczenia opiekuńcze : 

   - zasiłek pielęgnacyjny, 

   - świadczenia pielęgnacyjne, 

   - specjalny zasiłek opiekuńczy, 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

 świadczenie rodzicielskie 

Warunkiem korzystania ze świadczeń rodzinnych w 2019 roku było spełnienie kryterium dochodowego, które 

wynosiło 674 zł na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy członkiem rodziny było dziecko legitymujące się 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, kryterium dochodowe  wynosiło 764 zł. 

2.2.1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 

Kwota wypłaconych zasiłków wraz z dodatkami wyniosła  797.357,13 zł. 

L.P. Rodzaj świadczenia 

Kwota 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 
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1 Zasiłki rodzinne: 548.672,25 4748 

2 Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym  z tytułu : 248.684,88 2563 

2.1 Urodzenia dziecka. 20.687,54 35 

2.2 
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego. 
10.537,62 41 

2.3 Samotnego wychowywania dziecka 30.650,28 156 

2.4 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego : 19.980,00 186 

2.4.1 
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 

5 roku życia. 
2160,00 24 

2.4.2 
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

powyżej 5 r. ż. 
17.820,00 162 

2.5 
Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem 

zamieszkania : 
58.713,22 813 

2.5.1 
Na pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w 

miejscowości, w której znajduje się szkoła. 
9.153,00 81 

2.5.2 
Na pokrycia wydatków związanych z dojazdem do 

miejscowości, w której znajduje się szkoła. 
49.560,22 732 

2.6 Rozpoczęcia roku szkolnego. 28.114,87 475 

2.7 Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. 80.001,35 857 

RAZEM 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 

(wiersz 1 + wiersz 2) 

 

 797.357,13 7311 

2.2.2. Świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna 

   Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami opiekuńczymi są: 

1. Zasiłek pielęgnacyjny – przyznaje się go w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z 

konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością 
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do samodzielnej egzystencji.  Przy ustalaniu prawa do zasiłku pielęgnacyjnego nie uwzględnia się dochodu 

rodziny. 

2. Świadczenie pielęgnacyjne – przyznaje się  matce lub ojcu, innym osobom, na których  zgodnie  z 

przepisami ustawy  Kodeks rodzinny i opiekuńczy  ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o 

znacznym stopniu niepełnosprawności, opiekunowi faktycznemu  dziecka – jeżeli nie podejmują lub rezygnują 

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad: 

     - osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:      

konieczności stałej lub długotrwałej opieki  lub pomocy innej osoby  w związku ze    znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego  współudziału na co dzień opiekuna dziecka 

w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

     - osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej   

opieki powstała nie później niż  do ukończenia 18 r. życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, 

jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Przy ustalaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie 

uwzględnia się dochodu rodziny. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji  od   dnia 

1 stycznia. 

3. Specjalny zasiłek opiekuńczy - przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy  ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują lub nie podejmują   zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Przy ustalaniu prawa do SZO brany jest 

pod uwagę dochód rodziny sprawującej opiekę oraz rodziny bądź osoby nad którą sprawowana jest opieka. 

Dochód ten nie może przekroczyć 764,00 zł na osobę   w rodzinie. 

  Zasiłek dla opiekuna  realizowany na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – t.j. Dz.U. 2017.2097 ze zm. przysługuje osobie, jeżeli decyzja 

o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art.11 ust.3 

ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych ustaw  (Dz. 

U. z 2012 r.,  poz. 1548 oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 roku. Obowiązuje tu kryterium 

dochodowe w kwocie 764 zł na osobę w rodzinie. 
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L.P. 
RODZAJ 

ŚWIADCZENIA 

KWOTA 

ŚWIADCZENIA 

LICZBA 

OSÓB 

LICZBA ŚWIADCZEŃ 

1. Zasiłki pielęgnacyjne 237.857,00 104 1255 

2. Świadczenia pielęgnacyjne 392.104,00 21 249 

3. 
Specjalny  zasiłek  

opiekuńczy 
18.600,00 2 30 

4. Zasiłek dla opiekuna 12.400,00 2 20 

Razem 

świadczenia opiekuńcze 

660.961,00 129 1554 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego  z realizacji świadczeń 

rodzinnych za 2019r. 

 

Za 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla 

opiekuna odprowadzono składkę na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w kwocie 69.435,13 zł, oraz za 17 

osób odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie  22.737,88 zł. Składki te zostały w całości 

pokryte z budżetu Wojewody. 

2.2.3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 

  Jednorazowa zapomoga przysługuje  matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo 

opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 

1922,00 zł netto.  Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia 

narodzin dziecka,  a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną 

albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia 

nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.  Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli 

kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  w/w świadczenie wypłacono 47 rodzinom, co stanowi 47 

świadczeń o łącznej wartości 47.000,00 zł. 

 



str. 41 
 

2.2.4. Świadczenie rodzicielskie 

 Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce albo ojcu dziecka,  opiekunowi faktycznemu dziecka, 

rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, osobie, która przysposobiła dziecko w 

przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec 

którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia. 

 Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku skrócenia na wniosek matki dziecka 

okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony 

przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub 

uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,  śmierci matki dziecka, porzucenia 

dziecka przez matkę. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie. Przy 

ustalaniu prawa do świadczenia rodzicielskiego nie uwzględnia się dochodu rodziny. 

 W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. wpłynęło 15 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 

rodzicielskiego; wypłacono 160 świadczeń  rodzicielskich  na łączną kwotę 151.793,00 zł.   

2.2.5. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka „Za życiem”                 

  

 W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4.000 

w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”- t.j. 

Dz.U.2019.473 ze zm. 

  Na obsługę świadczeń: zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, zasiłku 

dla opiekuna, świadczenia rodzicielskiego oraz świadczenia „za życiem”  w 2019 roku wydatkowano kwotę 

w wysokości  49.159,00 zł.   

2.2.6 Fundusz alimentacyjny 

 GOPS w Załuskach realizuje ustawę  z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów – t.j. Dz.U. 2019. 670 ze zm. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom: 

- do ukończenia 18 roku życia, 

- do ukończenia 25 roku życia, jeśli osoba ta uczy się w szkole lub szkole wyższej, 

w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności –  bezterminowo,    przy 

jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowego, zgodnie z ustawą. 

Kryterium dochodowe przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiła kwota 725 zł netto 

miesięcznie na osobę w rodzinie w okresie od 01.01.2019 roku do 30.09.2019 roku  oraz kwota 800 zł od 

01.10.2019 roku. 
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, jednakże 

nie więcej niż 500 zł. 

 W 2019 roku ze świadczeń funduszu alimentacyjnego korzystało 20 rodzin, a uprawnionych do w/w 

świadczeń było 27 osób. 

 W  2019 roku kwota wypłaconych  świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 129.700,00  zł. 

 Ogólna liczba dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Załuski wyniosła 16 . 

Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wyniosła  79.262,14zł,  w tym 

odsetki w kwocie  57.952,08 zł.   

Zaległości wynikające z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.670.755,00 zł. 

  Działania  wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 07.09.2007 r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów  podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Realizacja w/w ustawy 

została przekazana do jednostki organizacyjnej gminy – do ośrodka pomocy społecznej. Działania wobec 

dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza 

lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, jeśli: 

1. osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

2. osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złoży  

do organu właściwego wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. 

Na obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2019 roku wydatkowana była kwota w 

wysokości  3.891,00 zł. 

3. ANALIZA PORÓWNAWCZA LAT 2017-2019 

3.1. Powody udzielenia pomocy 

Wyszczególnienie 
Liczba  rodzin w poszczególnych latach 

2017 2018 2019 

Ubóstwo                                                         97  88  71 

Bezrobocie                                                          53  50  33 

Długotrwała lub ciężka 

choroba                     
108 

 

106 

  

89 

Niepełnosprawność                                           56 48 46 

Bezradność w sprawach  14 13 8 
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opiekuńczo-wychowawczych                          

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa                    
27 

 

17 

 

12 

Alkoholizm                                                        5 5 4 

Przemoc w rodzinie                                           3 4 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS za lata 2017-2019  

3.2. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców 

w latach 2017- 2019. 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

Ogólna liczba 

mieszkańców 

5646 5617 5611 

Liczba 

świadczeniobiorców 

245 203 165 

% 4,33 3,61 2,94 

Żródło: opracowanie własne na podstawie danych z USC, oraz sprawozdań MPiPS za lata 2017-2019. 

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

 

4.1. Zespół Interdyscyplinarny 

 
 W skład Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy    w Rodzinie      

w Załuskach wchodzą przedstawiciele : Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach, Szkoły 

Podstawowej w Stróżewie, Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach, Kontraktowego Ośrodka Zdrowia w 

Załuskach, Urzędu Gminy w Załuskach,   Sądu Rejonowego w Płońsku oraz LKS Korona-

Karolinowo- łącznie 10 członków 

W 2019 roku odbyły się cztery  posiedzenia Zespołu. Podczas spotkań członkowie Zespołu  

zajmowali się omawianiem sytuacji poszczególnych rodzin, w których wszczęto procedurę 

Niebieskie Karty; analizowali zasadność kontynuowania pracy z rodziną, badali możliwości 

udzielenia pomocy, wymieniali informacje o dotychczas udzielonym wsparciu. Wszystko po to, by 

zaplanować jak najskuteczniejsze działania zmierzające do ustania przemocy.  

    W trakcie całego 2019 roku do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego trafiło 19 

formularzy Niebieskiej  Karty część A wszczynających procedurę. W 17 przypadkach nowych 

procedur Niebieskie Karty były zakładane przez funkcjonariuszy Policji, 2 karty założyli 

przedstawiciele pomocy społecznej. 
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    W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku powołanych zostało 19 nowych grup roboczych. Skład 

tych grup był różny, dostosowany do potrzeb rodziny, w której zaistniało podejrzenie o stosowaniu 

przemocy. W pracach grup roboczych w 2019 roku brali udział pracownicy socjalni GOPS, 

dzielnicowi Posterunku Policji, pielęgniarka Kontraktowego Ośrodka Zdrowia, kurator zawodowy 

Sądu Rejonowego w Płońsku, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz przedstawiciele oświaty. 

Reprezentanci poszczególnych instytucji w ramach obowiązków służbowych uczestniczyli                                    

w opracowywaniu i realizacji planu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, monitorowali sytuację 

rodzin dokumentując podejmowane działania oraz ich efekty. 

     W minionym roku członkowie grup roboczych spotkali się ogółem 46 razy. Praca grup 

obejmowała działania w rodzinach, gdzie procedura  Niebieskie Karty została wszczęta w okresie 

styczeń-grudzień 2019 roku, jak i w rodzinach, gdzie kontynuowano procedurę z roku 2018. 

     Efektem pracy członków grup roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego było zakończenie w 

2019 roku ogółem 16 procedur Niebieskie Karty; 4 procedury zakończono na skutek rozstrzygnięcia 

o braku zasadności podejmowanych działań, natomiast 12 – wobec rozstrzygnięcia o zakończeniu 

przemocy w rodzinie i zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. 

   Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, prowadzonych jest obecnie 7 procedur Niebieskie 

Karty, z czego 1  zapoczątkowana w 2018 roku. 

     Łączenie kompetencji wielu służb, jak to ma miejsce w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, 

znacznie podnosi skuteczność pomocy udzielanej zarówno ofiarom przemocy w rodzinie, jak również 

osobom zadającym krzywdę. Daje to możliwość szybkiego zareagowania i objęcia rodziny 

kompleksową pomocą i ochroną do czasu rozwiązania problemu, ustania przemocy. 

 

5. PODSUMOWANIE I POTRZEBY OŚRODKA NA 2020 ROK 

 

  W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono zadania, jakie GOPS zrealizował w 2019 roku. 

         Obszarem wymagającym szczególnej uwagi w najbliższych latach jest wsparcie dla osób 

starszych z terenu naszej Gminy. Mając na uwadze tendencje demograficzne, które nieubłaganie 

wskazują na fakt starzenia się naszej społeczności lokalnej należy  zintensyfikować działania w 

obszarze pomocy dla osób starszych, szczególnie samotnych, chorych, niesamodzielnych, aby jak 

najdłużej utrzymać ich prawidłowe funkcjonowanie  w miejscu zamieszkania. Działania Gminy 

powinny  być ukierunkowane  na wsparcie w ich środowisku zamieszkania m.in. poprzez  rozwój 

pomocy w formie usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania. 

 Zakres działań pracowników GOPS stosowanych wobec osób i rodzin korzystających                    

z pomocy wymaga wszechstronnej wiedzy, umiejętności, narzędzi niezbędnych do odpowiedniego 
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pokierowania sprawami ludzi, wspierania ich, a nie wyręczania. Działania te mają być skuteczne                          

i efektywne, mają służyć wzmocnieniu rodziny, aktywizować   i usamodzielniać. Nasza praca skupia 

się na tych celach. 

 Potrzeby finansowe Ośrodka  na wykonywanie zadań  z zakresu pomocy społecznej, 

świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na 2020 rok zostały określone w projekcie planu 

finansowego GOPS na 2020rok i przedstawiają się następująco : 

    a)    rozdział 85202  Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej          120. 000 zł 

    b)   rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia                                                                    10.000 zł 

    c) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                    36.000 zł 

    d)   rozdział 85214  Zasiłki i pomoc w naturze                                                  73.000 zł                                                                                                                                       

    e)   rozdział 85216 Zasiłki stałe                                                                          156.000  zł 

    f)   rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej                                                     563.512 zł 

g) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze                                                                  

      i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                      123.950 zł 

h) rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania                          40.035 zł 

i) rozdział 85502  Świadczenia rodzinne wraz z obsługą                                    1.870.000 zł 

j) rozdział 85504 Wspieranie rodziny                                                        59.200 zł 

k) rozdział 85508  Rodziny zastępcze                          7.000 zł 

    l)   rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                   35.000 zł                                                                                                              

    ł)     rozdział 85595 Pozostała działalność                                                                    1.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   
 

VIII. Realizacja uchwał Rady Gminy 

W roku 2019 realizowane były następujące uchwały podjęte przez Radę Gminy Załuski :  

 Uchwała Nr 21/IV/19 w sprawie przyjęcia na rok 2019 Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 Uchwała Nr 22/IV/19 w sprawie przyjęcia na rok 2019 Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii.  

 Uchwała Nr 23/IV/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Załuski.  

 Uchwała Nr 24/IV/19 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok.  

 Uchwała Nr 25/IV/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.  

 Uchwała Nr 26/IV/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu 

 Uchwała Nr 27/IV/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z 

przeznaczeniem na zakup ramienia C do aparatury RTG na potrzeby SPZZOZ im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego .  
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 Uchwała Nr 28/IV/19 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy 

Załuski na 2019 rok. 

 Uchwała Nr 29/IV/19 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy stałych komisji 

Rady Gminy Załuski na 2019 rok.  

 Uchwała Nr 30/IV/19  w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw.  

 Uchwała Nr 31/IV/19 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania 

dofinansowania na usuwanie , transport i utylizację odpadów zawierających azbest z 

terenu Gminy Załuski ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.     

 Uchwała Nr 32/V/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Załuski . 

 Uchwała Nr 33/V/19 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 .   

 Uchwała Nr 34/V/19 w sprawie podjęcia stanowiska odstąpienia od realizacji projektu 

pn:" Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Załuski " nr projektu 

RPMA 09.02.01-14-066/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX " Wspieranie włączenia społecznego i 

walka z ubóstwem ", Działania 9.2 " Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej " 

Poddziałanie 9.2.1 " Zwiększenie dostępności usług społecznych " .  

 Uchwała Nr 35/VI/19 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego prowadzenia polityki 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

 Uchwała Nr 36/VI/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Załuski .  

 Uchwała Nr 37/VI/19  w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 .  

 Uchwała Nr 38 /VI/19 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 

gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  

 Uchwała Nr 39/VI/19 w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze wdrażającego Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w okresie 2014-2020 w ramach osi LEADER .  

 Uchwała Nr 40/VI/19 w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady 

Gminy Załuski .  

 Uchwała Nr 41/VI/19  w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w 

drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.  

 Uchwała Nr 42/VI/19 w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

poprawionego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  

 Uchwała Nr 43/VI/19 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do 

Stowarzyszenia " Droga Ekspresowa S 10 " .  

 Uchwała Nr 44/VI/19 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek 

Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.  

 Uchwała Nr 45/VI/19  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2019 

roku.  

 Uchwała Nr 46/VI/19  w sprawie wytypowania przedstawiciela do Rady Społecznej przy 

Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku .  

 Uchwała Nr 47/VI/19 w sprawie likwidacji Przedszkola w Kroczewie .  
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 Uchwała Nr 48/VI/19  w sprawie przyjęcia " Programu wspierania edukacji uczniów 

szczególnie uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki w konkursach 

sportowych, przedmiotowych , literackich i artystycznych i innych konkursach 

promujących zdobywanie wiedzy ze szkół , dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Załuski , oraz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Załuski , pobierających 

naukę w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym nie jest Gmina 

Załuski.  

 Uchwała Nr 49/VI/19  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska 

kierownicze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach , dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Załuski.   

 Uchwała Nr 50/VII/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Załuski  

 Uchwała Nr 51/VII/19 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 .  

 Uchwała Nr 52/VII/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Załuski wotum zaufania.  

 Uchwała Nr 53/VII/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Załuski za 2018 rok.  

 Uchwała Nr 54/VII/19  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Załuski absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.  

 Uchwała Nr 55/VII/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny 

prawa własności nieruchomości.  

 Uchwała Nr 56/VII/19 w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji 

celowej oraz sposobu jej rozliczania . 

 Uchwała Nr 57/VIII/19 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w 

sołectwie Smulska .  

 Uchwała Nr 58/VIII/19  w sprawie wniesienia zażalenia do Prezesa Państwowego 

Gospodarstw a Wodnego Wody Polskie na postanowienie Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 

siedzibą w Warszawie w sprawie negatywnej opinii do projektu regulaminu 

zaopatrzenia w wodę z dnia 29.03.2019 r. przyjętego uchwałą Nr 42/VI/19 Rady Gminy 

Załuski . 

 Uchwała Nr 59/VIII/19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Załuski prawa własności nieruchomości w miejscowości Załuski z przeznaczeniem na 

drogę wewnętrzną . 

 Uchwała Nr 60/VIII/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski dla terenu wsi Niepiekła . 

 Uchwała Nr 61/VIII/19  w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn:" Lepszy 

start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski ".   

 Uchwała Nr 62/VIII/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Załuski .  

 Uchwała Nr 63/VIII/19 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. 

 Uchwała Nr 64/IX/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Załuski  

 Uchwała Nr 65/IX/19 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok.  
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 Uchwała Nr 66/IX/19 zmieniająca Uchwałę Nr 26/IV/19 Rady Gminy Załuski z dnia 25 

stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu .  

 Uchwała Nr 67 /IX/19 zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej z dnia 25 

stycznia 2019 roku Nr 25/IV/19 .  

 Uchwała Nr 68 /IX/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 41/VI/19 Rady Gminy Załuski z 

dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w 

drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.  

 Uchwała Nr 69/IX/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Załuski od dnia 

1 września 2019 roku. 

 Uchwała Nr 70/IX/19 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Załuski .  

 Uchwała Nr 71/IX/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/III/18 Rady Gminy Załuski z 

dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na 

świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim 

rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 - 2023.  

 Uchwała Nr 72/IX/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/III/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z 

pomocy społecznej przez osoby  objęte rządowym programem " Posiłek w szkole i w 

domu " na lata 2019 -2023.  

 Uchwała Nr 73/X/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Załuski .  

 Uchwala Nr 74 /X/19 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 .  

 Uchwała Nr 75/X/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty.  

 Uchwała Nr 76 /X/19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.  

 Uchwala Nr 77/X/19 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Załuski             

 Uchwała Nr 78/X/19 uchylająca uchwałę Nr 27 /X/19 z dnia 25.01.2019 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup 

ramienia C do aparatu RTG na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku .  

 Uchwala Nr 79/X/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z 

przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Płońsku .  

 Uchwała Nr 80/X/19 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w 

gospodarce odpadami w Gminie Załuski oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących 

gospodarki odpadami .  

 Uchwała Nr 81/XI/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Załuski .  

 Uchwała Nr 82/XI/19  w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 . 



str. 49 
 

 Uchwała Nr 83/XI/19 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Załuski na 2020 rok.  

 Uchwała Nr 84 /XI/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości.  

 Uchwała Nr 85/XI/19  w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku 

energetycznego .  

 Uchwała Nr 86/XI/19  w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Załuski na lata 2019-2024.  

 Uchwała Nr 87/XI/19 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat 

jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność gminy Załuski w prawo 

własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. 

 Uchwała Nr 88/XI/19  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty   

 Uchwała Nr 89/XI/19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

 Uchwała Nr 90/XI/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych.  

 Uchwała Nr 91/XII/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Załuski .  

 Uchwała Nr 92/XII/19 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 .  

 Uchwała Nr 93/XIII/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Załuski-  

 Uchwała Nr 94/XIII/19 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 

 Uchwała Nr 95/XIII/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Załuski .  

 Uchwała Nr 96/XIII/19 budżetowa Gminy Załuski -  

 Uchwała Nr  97/XIII/19 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi 

stanowiącymi własność Gminy Załuski .  

 Uchwała Nr 98/XIII/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.   

 Uchwała Nr 99/XIII/19 w sprawie zmian szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich 

pobierania.  

 Uchwała Nr 100/XIII/19 w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2020-2022.  

 Uchwała Nr 101/XIII/19 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Załuskach .  

 Uchwała Nr 102/XIII/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w 

drodze darowizny prawa własności nieruchomości.  

 Uchwała Nr 103/XIII/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Załuski w roku szkolnym 2019/20.  
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IX. Inne istotne działania Wójta Gminy 

 
Udzielono dotacji w kwocie 4000zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na wykonanie prac 

związanych z poprawą stanu urządzeń wodnych na terenie gminy. 

W miejscowościach Szczytno, Kamienica-Wygoda, Kamienica, Naborowo, Sadówiec, Stare i Nowe 

Olszyny zamontowane zostały tablice informacyjne z numeracją porządkowa nieruchomości. 

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Wójt przekazał do Powiatu Płońskiego dotację na budowę dróg 

powiatowych na terenie gminy Załuski: 

-Remont drogi powiatowej nr 3071W Załuski -Zdunowo- Kamienica-Goławin  - 20.000zł 

-Przebudowa drogi powiatowej nr 3073W Kroczewo-Wojny-Wilamy -100.000zł 

-zakup aparatury i sprzętu dla Szpitala w Płońsku – 10.000 zł 

-dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji – 35.000zł 

 

Ponadto w 2019 r. roku odbyły się wybory  przedstawicieli do Izb Rolniczych. W gminie Załuski 

wybrano dwóch: Pan Kamil Stangreciak (Słotwin), Mateusz Jaworski(Koryciska). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
 


