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WSTĘP 
 
Raport o stanie gminy Zawidz opracowano w związku z ustawą o samorządzie gminnym               

art. 28aa ust. 1 (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w celu przedstawienia Radzie Gminy Zawidz.  
Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i 

społeczną gminy Zawidz. Zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania 

gminy według stanu na dzień opracowywania tzn. 1 styczeń 2019 rok do 31 grudzień 2019 rok. 

Dzięki temu zaistniała możliwość dokonania analizy poziomu rozwoju gminy na przestrzeni 

ostatniego roku.  
Raport ukazuje również trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, 

oceny możliwości dalszego rozwoju gminy.  
Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy:  

a) demografia, 
b) finanse gminy, 
c) inwestycje gminne i inne zadania remontowe, 
d) warunki życia mieszkańców, 
e) oświata. 

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy 

Zawidz i innych jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, będących w 

posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych. 
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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 

1.1 Położenie i powierzchnia gminy 
 

Gmina Zawidz położona jest w najbardziej wysuniętym na północ rejonie powiatu 

sierpeckiego, w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego przy drodze 

krajowej nr 10, łączącej Warszawę z Toruniem i Szczecinem. Przez teren gminy przebiega 

również linia kolejowa Nasielsk-Sierpc. Gminę Zawidz utworzono 1 stycznia 1973 roku z 

gromad: Koziebrody, Słupia, Jeżewo i Zawidz. Gmina posiada własny herb. Zajmuje 

powierzchnię 186,10 km². Gmina leży w dolinach rzek Sierpienicy i Raciążnicy, w środkowej 

części niecki brzeżnej na Równinie Raciążskiej. Gmina graniczy z: 

• Gminą Bielsk 

• Gminą Bieżuń 

• Gminą Drobin 

• Gminą Gozdowo 

• Gminą Raciąż 

• Gminą Rościszewo 

• Gminą Siemiątkowo  

• Gminą Sierpc 

 

 

Siedzibą gminy jest miejscowość Zawidz Kościelny. 
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Powierzchnia gminy wynosi 186,10 km². Gmina ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne 

stanowią 83,70%,  lasy 8,47%, nieużytki i pozostałe 7,83 %. 

Przez terytorium Gminy prowadzony jest gazociąg tranzytowy łączący Rosję z Europą 

Zachodnią.  

 Gmina Zawidz stanowi dziedzictwo kulturowe sztuki ludowej w dziedzinie 

rzeźbiarstwa. Od  2015 roku organizowany jest Plener rzeźbiarski, mający na celu powrót do 

tradycji, integrację środowiska rzeźbiarskiego oraz mieszkańców wokół idei twórczości 

ludowej. Rzeźby powstałe podczas pleneru zdobią otoczenie Urzędu Gminy i parku w Zawidzu 

Kościelnym.  

 

1.2 Władze lokalne i gminne, jednostki organizacyjne 
 

Władze Gminy Zawidz: 

• Wójt Gminy 

• Przewodniczący Rady Gminy 

• Skarbnik Gminy 

 

Rada Gminy Zawidz liczy 15 radnych. Przy Radzie działają następujące komisje: 

• Komisja Rewizyjna – 5 osób 

• Komisja Rolna, Handlu i Usług – 5 osób 

• Komisja Oświaty i Kultury – 5 osób 

• Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej – 5 osób 

• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 osób 

Gminne jednostki organizacyjne: 

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Zawidzu Kościelnym  

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidzu Kościelnym  

3. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawidzu Kościelnym  

4. Szkoła Podstawowa w Zawidzu Kościelnym  

5. Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Osieku  

6. Szkoła Podstawowa im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Słupi  

7. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Jeżewie  

8. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w  Grąbcu  

9. Zespół Szkół Samorządowych im. St. Wł. Reymonta w Zawidzu Kościelnym  

1.3. Sołectwa 
 

W skład Gminy Zawidz wchodzi 44 sołectw: 

Budy Milewskie, Budy Piaseczne, Chabowo, Gołocin, Grabowo, Grąbiec, Gutowo-Górki, 

Gutowo- Stradzyno, Jaworowo-Jastrzębie, Jaworowo-Kłódź, Jaworowo-Kolonia, Jaworowo-
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Lipa, Jeżewo, Kęsice, Kosemin, Kosmaczewo, Kowalewo, Krajewice Duże, Krajewice Małe, 

Majki Duże, Majki Małe, Makomazy, Mańkowo, Milewo, Milewko, Młotkowo, Osiek, Osiek 

Piaseczny, Osiek- Włostybory, Ostrowy Orłowo, Petrykozy, Rekowo, Skoczkowo, Słupia, 

Stropkowo, Szumanie, Szumanie-Pustoły, Wola Grąbiecka, Zalesie, Zawidz Kościelny, 

Zawidz Mały, Zgagowo-Wieś, Żabowo, Żytowo. 

 

1.4. Partnerstwo międzygminne 

W dniu 8 kwietnia 2017 r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w mazurskiej wsi 

Łukta Dariusz Franczak – Wójt Gminy Zawidz podpisał wraz z Robertem Malinowski – 

Wójtem Gminy Łukta umowę współpracy w dziedzinie kultury. 

Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy gminą Zawidz a gminą Łukta 

obejmować ma w szczególności dziedzinę kultury, edukacji, wypoczynku, turystyki rekreacji i 

sportu. Kontakt między instytucjami kultury, oświaty, stowarzyszeniami i organizacjami 

gminnymi. 

 

 1.5. Ludność i dynamika zmian 
 

W gminie Zawidz znajduje się 49 miejscowości. Liczba stałych mieszkańców na dzień 

31.12.2019 roku wynosiła 6521 osób. Jest to typowo gmina rolnicza. Brak jakiegokolwiek 

przemysłu spowodował, że mieszkańcy opuszczają gminę. Dlatego co roku liczba 

mieszkańców spada. 

W gminie Zawidz w roku 2019 urodziło się 72 noworodków, zmarło 79 osób. Związków 

małżeńskich zawarto 40.  

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI 

  

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 84 89 173 

3 29 28 57 

4-5 57 49 106 

6 26 39 65 

7 40 36 76 

8-12 173 175 348 

13-15 106 98 204 

16-17 101 74 175 

18 39 34 73 

19-65 2221 0 2221 
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19-60 0 1826 1826 

> 65 388 0 388 

> 60 0 809 809 

ogółem 3264 3257 6521 

 

Statystyka mieszkańców poszczególnych wsi w ujęciu graficznym 

 
 

1.6. Gospodarstwa rolne 
Ze względu na strukturę użytkowania gruntów, przyszłość gminy będzie w dalszym 

ciągu wiązała się z rozwojem rolnictwa. W tym dziale gospodarki zatrudnionych jest najwięcej 

mieszkańców gminy. Główne nurty w dziedzinie gospodarki to produkcja roślinna ( kukurydza, 

buraki cukrowe, zboża i ziemniaki) i zwierzęca ( bydło mleczne).  

W gminie Zawidz funkcjonuje 1171 gospodarstw rolnych, w tym: 

Lp. Powierzchnia gospodarstwa Ilość gospodarstw 

1 1 - 2 ha 118 

2 2,01 - 5 ha 215 

3 5,01 - 7 ha 101 

4 7,01 - 10 ha 165 

5 10,01 - 15 ha 197 

6 powyżej 15 ha 384 
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1.7. Podmioty gospodarcze 
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 

według stanu na dzień 31.12.2019 roku ilość podmiotów gospodarczych, które mają główne 

miejsce prowadzenia działalności w gminie Zawidz wyniosła 460. 

 

 

 

Status wpisu Ilość wpisów dla głównego miejsca 

wykonywania działalności 

Aktywny 181 

Działalność prowadzona wyłącznie w formie 

spółek/spółek cywilnych 

2 

Nie rozpoczął działalności 1 

Przeniesiony zgodnie z Ustawą 3 

Wykreślony 219 

Zawieszony 54 

SUMA 436 

 

Status wpisu Ilość wpisów dla miejsca zamieszkania 

przedsiębiorcy 

Aktywny 170 

Działalność prowadzona wyłącznie w 

formie spółek/spółek cywilnych 

1 

Nie rozpoczął działalności 1 

Wykreślony 184 

Zawieszony 58 

Suma 414 

 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie 

zakłady rodzinne. Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, 

handel, naprawy pojazdów samochodowych i gastronomia. 

Na terenie gminy Zawidz funkcjonuje Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”. 

 

1.8 Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Zawidz 

 
 Na terenie Gminy Zawidz działają następujące organizacje pozarządowe: 

1. OSP Budy Milewskie 

2. OSP Kęsice 

3. OSP Kosemin  

4. OSP Makomazy  

5. OSP Milewko 

6. OSP Mańkowo  

7. OSP Młotkowo 
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8. OSP Osiek 

9. OSP Skoczkowo 

10. OSP Słupia 

11. OSP Stropkowo 

12. OSP Zalesie 

13. OSP Zawidz  

Jednostki OSP Zawidz i Słupia działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 

 

2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY 
 

 

Rada Gminy Zawidz Uchwałą Nr 11/III/2018 dnia 28 grudnia 2018 roku uchwaliła budżet 

Gminy Zawidz na 2019 rok. 

W ciągu roku dokonywane były zmiany budżetowe zarówno po stronie dochodów jak  

i wydatków. Konieczność tych zmian spowodowana była różnymi uzasadnionymi 

okolicznościami, każdorazowo dogłębnie analizowanymi.  

Zmiany te wprowadzone były Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. 

Przyczynami dokonywania zmian były głównie: 

1. nieprzewidziane wpływy dotacji celowej, 

2. dochody ponadplanowe, 

3. nowe wartości subwencji oświatowej. 

 

2.1 Dochody Gminy w 2019 roku 

 
Budżet Gminy roku 2019 odzwierciedlił faktyczną sytuację finansową Gminy. 

Realizowany był prawidłowo i rzetelnie. 

Korzystnie zrealizowane zostały dochody budżetu tj. w 99,41% planu  

Większość dochodów wykonana została zgodnie z przyjętym planem. 

 

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał 

realizację dochodów w wysokości 36.949.419,94 zł.  

Dochody wykonane zostały w kwocie 36.730.572,76 zł. 

Dochody bieżące zostały wykonane w 99,47% - plan 35.248.522,38 zł., wykonanie 

35.061.421,59 zł. 

Dochody majątkowe zostały wykonane w 98,13 % - plan 1.700.897,56 zł., wykonanie 

1.669.151,17 zł. 

 

Dochody podatkowe wykonano w kwocie 6.372.934,56 zł., co stanowi 17.35% wykonanych 

dochodów ogółem.  

 

Dochody własne gminy wykonano w 98,20 %. Na plan 7.752.632,90 zł. wykonano 

7.613.093,57 zł.  

 

Subwencje przekazano w łącznej kwocie 13.807.586,00 zł., wykonanie na poziomie 100% 
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Przekazane subwencje stanowią 37,59% dochodów ogółem, w tym: 

a. część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 7.907.103,00 zł. 

b. część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 5.446.454,00 zł.,  

c. część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 454.029,00 zł. 

 

Dotacje na zadania własne i zlecone gminie zrealizowane zostały w łącznej kwocie – 

12.820.076,36 zł., w tym na zadania bieżące 1.002.280,02 zł., na zadania zlecone 11.817.796,34 

zł. 

Kwota dotacji stanowi 34.59 % dochodów ogółem, w tym dotacje na zadania własne 2,60 % 

dochodów ogółem, dotacje na zadania zlecone 31,96 % dochodów ogółem. 

 

Dotacje celowe na realizację wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowane zostały 

w łącznej kwocie 676.089,34 zł. 

 

Dotacje celowe na realizację wydatków majątkowych w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowane zostały 

w łącznej kwocie 1.619.151,17 zł 

 

 

2.2 Skutki 
 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień przez Radę 

wyniosły 790.427,00 zł., co stanowi 12,62 % wykonanych podstawowych dochodów 

podatkowych, zaś skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy w sprawie umorzenia 

zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wynosiły 

26.828,33 zł., co stanowi 0,43 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych. 

 

 

2.3 Stan zaległości i nadpłaty 
 

Stan zaległości na dzień 31 grudzień 2019 roku wyniósł 2.019.042,65 zł.  

tj. 5,50 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 26.661,20 zł. tj. 0,07% 

wykonanych dochodów ogółem. Większość tych zaległości stanowi fundusz alimentacyjny 

1.699.969,90 zł., pozostała kwota to zaległości z tytułu podatków i opłat. 

 

2.4 Wydatki Gminy w 2019 roku 
 

Plan wydatków budżetowych wynosi 37.983.409,60 zł., wykonany został w kwocie 

37.067.103,62 zł., co stanowi 97,59 % planu, z tego: 

1. Wydatki bieżące – plan 34.437.969,80 zł., wykonanie 33.537.976,68 zł. – 97,39 % 

2. Wydatki majątkowe – plan 3.545.439,80 zł., wykonanie 3.529.126,94 zł. – 99,54 %. 

 

Wydatki dokonywane były w sposób celowy, oszczędny i gospodarny zgodnie z uchwałami 

Rady Gminy. 
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2.5 Kredyty i pożyczki  
 

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31 grudnia 2019 

roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 10.674.170,79 zł., co stanowi 29,06% 

wykonanych dochodów ogółem. Powyższe zobowiązania dotyczą zaciągniętych kredytów 

długoterminowych w kwocie 10.429.000,00 zł. oraz pożyczek w kwocie 245.170,79 zł. 

 

Spłaty rat dokonywane były sukcesywnie i zgodnie z zawartymi umowami. 

 

2.6 Przychody i rozchody Gminy w 2019 roku  
 

Przychody wykonane w 2019 roku wynosiły 2.958.089,66 zł., w tym: 

1. kredyt w kwocie 400.000,00 zł., 

2. pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych w kwocie 

1.529.934,00 zł., 

3. wolne środki pozostające na rachunku Gminy w kwocie 1.028.155,66 zł.   

 

 

Rozchody wykonane w 2019 roku wynosiły 1.917.100,00 zł., w tym: 

1. spłata długoterminowych kredytów w kwocie 332.000,00 zł., 

2. spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych w kwocie 

1.545.100,00 zł. 

3. spłata pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 40.000,00 zł. 

 

 

2.7 Zobowiązania 

 
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudzień 2019 roku wynoszą 1.297.457,42 zł., 

dotyczą między innymi: wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, 

składek ZUS. 

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019r. 

2.8 Stan należności 

 
Na dzień 31 grudzień 2019 roku stan należności wynosił 2.104.173,39 zł., w tym z tytułu 

dostaw towarów i usług w kwocie 85.795,00 zł. 

Najwyższa należność wymagalna tj. w kwocie 1.699.969,90 zł., to należność z tytułu 

niezwróconych przez dłużnika alimentacyjnego gminie należności z tytułu zaliczek  

i funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej. 

Gmina Zawidz nie udzielała w roku 2019 gwarancji i poręczeń. 

2.9 Wynik budżetu za rok 2019 

 
Budżet za rok 2019 zamknął się deficytem w kwocie 336.530,86 zł. który został pokryty 

przychodami z kredytu, przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 1.033.989,66 zł. 
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3. STAN REALIZACJI INWESTYCJI 
 

3.1 Zadania inwestycyjne w roku 2019 
 

1. Dokonano remontu budynku Domu Wioskowego w Żabowie. Wartość wykonanych  

robót wyniosła 33.210,00 zł /brutto/.   

2. Dokonano remontu w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Milewku. Wartość  robót 

remontowych wyniosła 59.040,00 zł /brutto/.  

3. Wyłoniono dostawcę żwiru i tłucznia kamiennego do bieżącej konserwacji dróg na  

terenie gminy Zawidz w 2019 roku. Cena za dostawy 1 tony żwiru wyniosła 20,50 zł / 

tonę, a za dostawę 1 tony tłucznia wyniosła 70,00 zł / tonę. Zadanie to realizowały Rady 

Sołeckie w ramach posiadanych funduszy sołeckich na rok 2019. 

4. W ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i domu wyłoniono  

dostawcę sprzętu do realizacji tego zadania za kwotę 100 000,00 zł /brutto/. 

5. W ramach rządowego programu dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb szkół  

Aktywna Tablica wyłoniono dostawcę sprzętu za  kwotę 70.000,00 zł /brutto/. 

6. Dokonano remontu w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Milewku. Wartość  

remontu wyniosła 24.174,53 zł /brutto/.  

7. Dokonano wyłonienia i zrealizowano zadanie polegające na usunięciu i  

unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawidz w 2019  roku. 

Wartość robót wyniosła 41.236,32 zł /brutto/. 

8. Wyłoniono firmę na odbiór , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z  

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Zawidz w 2020  roku. 

Wartość usługi wynosi 1.057.000,71 zł /brutto/.  

9. Wyłoniono firmę na dostawy oleju opałowego do obiektów podległych gminie  Zawidz 

i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w roku 2020. Cena upustu netto na 1litrze 

dla oleju opałowego wyniosła 0,16 zł, a dla oleju napędowego 0,17 zł w  odniesieniu do 

ceny dnia dostawy obowiązującej w PKN Orlen. 

10. Dokonano wybory generalnego wykonawcy dla zadania: Ograniczenie  

zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, 

termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Zawidz. 

Wartość zadania wynosi 1.606.207,50 zł. 

11. Dokonano wyłonienia wykonawcy świadczenia usługi oświetlenia ulic, dróg placów i 

innych obiektów położonych na terenie gminy Zawidz. Cena konserwacji 1 szt. lampy  

oświetleniowej wynosi 22,58 zł /brutto/. Łączna liczba lamp w konserwacji wynosi 638. 

12. Dokonano remontu konstrukcji Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młotkowie. 

Pracę wykonała firma za kwotę brutto 25.866,79 zł. 

13. Dokonano remontu Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młotkowie polegającego na 

wykonaniu sufitu podwieszanego z izolacją termiczną. Wartość robót wyniosła  

20.000,00 zł /brutto/. 
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4. OŚWIATA, WYDARZENIA KULTURALNE I PROMOCJA GMINY 
 

4.1. Wykaz placówek oświatowych z podziałem na ich typy 

 
Tabela nr 1. Wykaz placówek oświatowych z podziałem na ich typy 

Lp. Nazwa szkoły/zespołu Typ szkoły Organ 

prowadzący 

Miejscowość Nr 

domu 

Publiczność 

1. Szkoła Podstawowa 

w Zawidzu 

Kościelnym 

Szkoła Podstawowa Gmina Zawidz Zawidz 

Kościelny 

47 publiczna 

2. Szkoła Podstawowa 

im. Wincentego 

Witosa w Jeżewie 

Szkoła Podstawowa Gmina Zawidz Stropkowo 2 publiczna 

3. Szkoła Podstawowa 

im. Papieża Jana 

Pawła II w Osieku 

Szkoła Podstawowa Gmina Zawidz Osiek 5 publiczna 

4. Szkoła Podstawowa 

im. Prymasa 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w 

Słupi 

Szkoła Podstawowa Gmina Zawidz Słupia 43 publiczna 

5. Zespół Szkół 

Samorządowych im. 

St. Wł. Reymonta w 

Zawidzu Kościelnym 

Gimnazjum im. St. 

Wł. Reymonta w 

Zawidzu Kościelnym 

Gimnazjum Gmina Zawidz Zawidz 

Kościelny 

47 B publiczna 

6. Zespół Szkół 

Samorządowych im. 

St. Wł. Reymonta w 

Zawidzu Kościelnym 

Liceum 

Ogólnokształcące im. 

St. Wł. Reymonta w 

Zawidzu Kościelnym  

Liceum 

Ogólnokształcące  

Gmina Zawidz Zawidz 

Kościelny 

47 B publiczna 

7. Zespół Szkół 

Samorządowych im. 

St. Wł. Reymonta w 

Zawidzu Kościelnym 

Technikum im. St. 

Wł. Reymonta w 

Zawidzu Kościelnym 

 

Technikum  Gmina Zawidz Zawidz 

Kościelny 

47 B publiczna 

8. Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa im. 

Tadeusza Kościuszki 

w Grąbcu 

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie 

na rzecz 

rozwoju 

miejscowości 

Grąbiec i 

miejscowości 

okolicznych 

gminy Zawidz 

powiatu 

sierpeckiego  

Grąbiec 11 niepubliczna 
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4.2. Liczba dzieci w poszczególnych szkołach 

 
Tabela nr 2. Liczba dzieci w szkołach od 1 stycznia do 31 sierpnia 

 Liczba dzieci w poszczególnych klasach 

Lp. Nazwa szkoły Kl. 

I 

Kl. 

II 

Kl. 

III 

Kl. 

IV 

Kl. 

V 

Kl. 

VI 

Kl. 

VII 

Kl. 

VIII 

Kl.0 P.P. Razem 

1. Szkoła Podstawowa w 

Zawidzu Kościelnym 
27 33 10 40 29 24 36 32 25 43 299 

2. Szkoła Podstawowa 

im. Wincentego 

Witosa w Jeżewie 

8 9 8 20 10 12 12 17 7 20 123 

3. Szkoła Podstawowa 

im. Papieża Jana 

Pawła II w Osieku 

6 5 9 7 18 8 12 12 13 19 109 

4. Szkoła Podstawowa 

im. Prymasa 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w 

Słupi 

7 5 7 8 13 9 7 9 8 16 89 

5. Zespół Szkół 

Samorządowych im. 

St. Wł. Reymonta w 

Zawidzu Kościelnym 

Gimnazjum im. St. 

Wł. Reymonta w 

Zawidzu Kościelnym 

20 22 21 15       78 

6. Zespół Szkół 

Samorządowych im. 

St. Wł. Reymonta w 

Zawidzu Kościelnym 

Liceum 

Ogólnokształcące im. 

St. Wł. Reymonta w 

Zawidzu Kościelnym 

17 16 19        52 

7. Zespół Szkół 

Samorządowych im. 

St. Wł. Reymonta w 

Zawidzu Kościelnym 

Technikum im. St. 

Wł. Reymonta w 

Zawidzu Kościelnym 

46 29 22 22       119 

8. Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa im. 

Tadeusza Kościuszki 

w Grąbcu 

4 6 5 6 7 7 6 5 8 6 60 
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Tabela nr 3. Liczba dzieci w szkołach od 1 września do 31 grudnia 

 Liczba dzieci w poszczególnych klasach 

Lp. Nazwa szkoły Kl. 

I 

Kl. 

II 

Kl. 

III 

Kl. 

IV 

Kl. 

V 

Kl. 

VI 

Kl. 

VII 

Kl. 

VIII 

Kl.0 P.P. Razem 

1. Szkoła Podstawowa w 

Zawidzu Kościelnym 
25 30 32 10 43 31 24 36 25 47 303 + 1 

2. Szkoła Podstawowa 

im. Wincentego 

Witosa w Jeżewie 

9 7 10 8 19 10 15 13 11 20 122 

3. Szkoła Podstawowa 

im. Papieża Jana 

Pawła II w Osieku 

12 5 5 9 5 16 8 12 7 16 95 

4. Szkoła Podstawowa 

im. Prymasa 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w 

Słupi 

7 5 7 8 13 9 7 9 8 16 89 

5. Zespół Szkół 

Samorządowych im. 

St. Wł. Reymonta w 

Zawidzu Kościelnym 

Liceum 

Ogólnokształcące im. 

St. Wł. Reymonta w 

Zawidzu Kościelnym 

52 18 17        87 

6. Zespół Szkół 

Samorządowych im. 

St. Wł. Reymonta w 

Zawidzu Kościelnym 

Technikum im. St. 

Wł. Reymonta w 

Zawidzu Kościelnym 

58 42 28 22       150 

7. Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa im. 

Tadeusza Kościuszki 

w Grąbcu 

5 3 4 5 4 5 3 4 7 8 48 

 

 

4.3. Wydatki na prowadzenie placówek oświatowych w przeliczeniu na 

jednego ucznia 
 

Tabela nr 4. Wydatki na prowadzenie placówek oświatowych 

Lp. Nazwa szkoły Liczba 
uczniów 
wg. SIO 

30.09.2018 

Liczba 
oddziałów 
w szkole 

Średnia 
liczba 

uczniów 
na 

oddział 

Kwota 
otrzymanej 
subwencji 

Wykonanie 
planu 

wydatków 

Dopłata 
Gminy          

do budżetu 
szkoły 

Kwota na 
1 ucznia 
w roku z 

subwencji 

Koszt 
kształcenia                          
1 ucznia  w 

szkole 

1. Szkoła Podstawowa w 
Zawidzu Kościelnym 

233 15 15,53 2295258,00 3372138,53 1076880,53 9850,89 14472,70 

2. Szkoła Podstawowa 
im. Wincentego 

Witosa w Jeżewie 

95 8 11,875 1131305,00 1753242,66 621937,00 11908,47 18455,19 
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3. Szkoła Podstawowa 
im. Papieża Jana 
Pawła II w Osieku 

76 8 9,375 893928,00 1383653,83 489725,83 11762,21 18205,97 

4. Szkoła Podstawowa 
im. Prymasa 

Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Słupi 

64 8 7,5 662196,00 1256389,14 594193,14 10346,81 19631,08 

5. Zespół Szkół 
Samorządowych im. 
St. Wł. Reymonta w 
Zawidzu Kościelnym 
Gimnazjum im. St. 
Wł. Reymonta w 

Zawidzu Kościelnym 

77 4 19,25 510966,00 1035646,39 524680,39 6635,92 13449,95 

6. Zespół Szkół 
Samorządowych im. 
St. Wł. Reymonta w 
Zawidzu Kościelnym 

Liceum 
Ogólnokształcące im. 
St. Wł. Reymonta w 
Zawidzu Kościelnym 

54 4 21,75 507788,00 977857,38 470069,35 9403,48 18108,47 

7. Zespół Szkół 
Samorządowych im. 
St. Wł. Reymonta w 
Zawidzu Kościelnym 

Technikum im. St. Wł. 
Reymonta w Zawidzu 

Kościelnym 

116 8 18,625 1024975,00 968761,63 -56213,37 8835,99 8351,39 

8. Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa im. 

Tadeusza Kościuszki 
w Grąbcu 

44 8 4,125 523066,00 0,00 0,00 11887,86 11887,86 

Razem 
 

759 59 12,583 7549482,00 10747689,56 3198207,56  9820,54 15810,76 

 

 

Tabela nr 5. Koszty wydatków na prowadzenie placówek oświatowych ogółem 

Lp. Nazwa szkoły Koszty ogółem 

1. Szkoła Podstawowa w Zawidzu Kościelnym 3 372 138,53 

2. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Jeżewie 17 753 242,66 

3. Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Osieku 1 383 653,83 

4. Szkoła Podstawowa im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Słupi 1 256 389,14 

5. 
Zespół Szkół Samorządowych im. St. Wł. Reymonta w Zawidzu Kościelnym 

Gimnazjum im. St. Wł. Reymonta w Zawidzu Kościelnym 
1 035 646,39 

6. 
Zespół Szkół Samorządowych im. St. Wł. Reymonta w Zawidzu Kościelnym 

Liceum Ogólnokształcące im. St. Wł. Reymonta w Zawidzu Kościelnym 
977 857,38 

7. 
Zespół Szkół Samorządowych im. St. Wł. Reymonta w Zawidzu Kościelnym 

Technikum im. St. Wł. Reymonta w Zawidzu Kościelnym 968 761,63 

8. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Grąbcu 523 066,00 
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4.4. Wydatki gminy na prowadzenie poszczególnych placówek oświatowych w 

stosunku do subwencji oświatowej 
 

 

Tabela nr 6. Wydatki na prowadzenie placówek oświatowych w stosunku do subwencji   

                        oświatowej  

 

Lp. Nazwa szkoły Wysokość 

otrzymanej 

subwencji 

oświatowej 

Wydatki 

szkół 

Wydatki gminy 

pomniejszone  o 

subwencję 

 

1. Szkoła Podstawowa w 

Zawidzu Kościelnym 
2 295 258,00 3 372 138,53 1 076 880,53 

2. Szkoła Podstawowa im. 

Wincentego Witosa w 

Jeżewie 

1 131 305,00 1 753 242,66 621 937,66 

3. Szkoła Podstawowa im. 

Papieża Jana Pawła II w 

Osieku 

893 928,00 1 383 653,83 489 725,83 

4. Szkoła Podstawowa im. 

Prymasa Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Słupi 

662 196,00 1 256 389,14 594 193,14 

5. Zespół Szkół 

Samorządowych im. St. Wł. 

Reymonta w Zawidzu 

Kościelnym 

Gimnazjum im. St. Wł. 

Reymonta w Zawidzu 

Kościelnym 

510 966,00 1 035 646,39 524 680,39 

6. Zespół Szkół 

Samorządowych im. St. Wł. 

Reymonta w Zawidzu 

Kościelnym 

Liceum Ogólnokształcące im. 

St. Wł. Reymonta w Zawidzu 

Kościelnym 

507 788,00 977 857,38 470 069,38 

7. Zespół Szkół 

Samorządowych im. St. Wł. 

Reymonta w Zawidzu 

Kościelnym 

Technikum im. St. Wł. 

Reymonta w Zawidzu 

Kościelnym 

1 024 975,00 968 761,63 - 56 213,37 

Razem 7 026 416,00 10 747 689,56 3 721 273,56 
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4.5. Zatrudnienie w szkołach 
 

Tabela nr 7. Zatrudnienie w placówkach oświatowych 

Lp. Nazwa szkoły Liczba osób 

zatrudnionych 

Liczba nauczycieli 

zatrudnionych 

1. Szkoła Podstawowa w Zawidzu 

Kościelnym 

6 36,04 

2. Szkoła Podstawowa im. Wincentego 

Witosa w Jeżewie 

6,75 17,04 

3. Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana 

Pawła II w Osieku 

2 16,35 

4. Szkoła Podstawowa im. Prymasa 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Słupi 

2 15,15 

5. Zespół Szkół Samorządowych im. St. 

Wł. Reymonta w Zawidzu Kościelnym 

10 36,18 

Razem 26,75 120,76 

 

4.6. Baza oświatowa 
 

Wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjum oraz liceum i technikum posiadają pracownie 

komputerowe z dostępem do Internetu. Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzane przez 

dyrektorów jednostek oświatowych spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa i higieny 

nauki oraz pracy. Dyrektorzy jednostek oświatowych rokrocznie zakupują pomoce dydaktyczne 

oraz sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Szkoła Podstawowa w 

Zawidzu Kościelnym otrzymała dofinansowanie z rezerwy 0,4% subwencji oświatowej w 

wysokości 130 000,00 zł na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych oraz z programu rządowego „Posiłek w 

szkole i w domu” w wysokości 100 000,00 zł na wyposażenie szkolnej kuchni. Wszystkie szkoły 

skorzystały z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe w wysokości 44 294,03 zł. 

Baza lokalowa jaką dysponują jednostki oświatowe obejmuje łącznie 5 obiektów szkolnych w: 

Zawidzu Kościelnym – 1 szkoła wraz z salą gimnastyczną oraz stołówka szkolną i punkt 

przedszkolny, boiskiem sportowym „Orlik”; 1 szkoła wraz z halą sportową oraz stołówką 

szkolną, Jeżewo – 1 szkoła z punktem przedszkolnym oraz halą sportową, boiskiem sportowym 

„Orlik”; Osiek – 1 szkoła z punktem przedszkolnym, Słupia – 1 szkoła z punktem przedszkole.  

Wszystkie szkoły podstawowe są bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, 

uczniowie i nauczyciele wykorzystują tablice multimedialne, sprzęt komputerowy i 

multimedialny. 

 

 

4.7. Realizowane zadania oświatowe 
 

Gmina Zawidz realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy o systemie oświaty i 

rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności przedszkoli, szkół 

podstawowych i gimnazjum, a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów 
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niepełnosprawnych, finansując dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terenem 

gminy.  

Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu państwa 

- subwencji oświatowej oraz z budżetu gminy.  

 

 

Projekty realizowane w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym 

 

a) Nazwa projektu: „Akademia kompetencji”  

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój 

dzieci i młodzieży”  

Poddziałania 10.1.1 „Edukacja Ogólna ”(w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. 

Okres realizacji: 01.07.2017r. – 30.06.2019r. 

Beneficjenci: 95  uczniów technikum i 7 nauczycieli 

Łączna wartość projektu: 231 992,50 zł 

Łączna wartość projektu: 437 919,37 zł 

b) Nazwa projektu: „Mistrz zawodowych umiejętności II” Erasmus+ 

Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. 

Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Okres realizacji: 01.08.2018r.  – 31.07.2019r. 

Beneficjent : Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym  

Konsorcjum dla: Zespołu Szkół Samorządowych – Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej 

w Rypinie; Zespół Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie 

Łączna wartość projektu: 641 310,38 zł 

c) Nazwa projektu: „Program OSPR” 

Program dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Program Ośrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej (OSPR) 

Okres realizacji: 01.10. 2015r. – 30. 06. 2019r.  

Beneficjenci: 3 klasa gimnazjum. 

 

Projekty realizowane w Szkole Podstawowej w Zawidzu Kościelnym: 

 

• Udział uczniów w zajęciach dodatkowych w ramach projektu organizowanego przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu „Sierpecka Ponadgminna Świetlica 

Środowiskowa SPŚŚ” 

• Projekt Szkolny Klub Sportowy SKS  (organizator Ministerstwo Sportu i Turystyki) 

• Projekt ZPR w Polsce „Gramy w ręczną”    

• Nazwa projektu: ERASMUS + mobilność kadry edukacyjnej (szkolenia nauczycieli 

na kursach zagranicznych) tytuł projektu „Kompetentna kadra tworzy nowoczesną 

szkołę” 

• Nazwa projektu: ERASMUS + współpraca zagraniczna miedzy szkołami projekt 

„Twoje zdrowie jest twoim bogactwem” 

 

Obowiązkiem Gminy jest także zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego 

transportu i opieki do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych do ukończenia 25 roku życia. 

Gmina dysponowała 4 autokarami Autosan i Mercedes Benz z 2008 roku. Autokary mają 

ustalone trasy - zatwierdzone  przez Wójta Gminy, które zapewniają dobry dowóz dzieci do 



22 
 

szkół. W 2019 roku autokary przejechały 198 772 km dowożąc uczniów do szkół, na basen 

oraz na wycieczki po kraju. 

Całkowite wydatki związane z dowożeniem uczniów w roku 2019 wyniosły 1 001 167,60 zł. 

Przeliczając wydatki na ilość kilometrów 1 km kosztował 5,04 zł. 

 

Na pokrycie zwrotu kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo -                   

wychowawczych wydatkowano w roku 2019 kwotę 28 840,60 zł. Z pomocy tej                 

skorzystało 3 rodziców, w tym dwoje poprzez dowóz zorganizowany przez Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy z Sierpca. Koszty dowozu dzieci były zwracane na podstawie umowy 

cywilno-prawnej podpisanej między Wójtem Gminy a Rodzicem dziecka niepełnosprawnego, 

a także na podstawie decyzji Wójta Gminy. 

 

Gmina Zawidz w roku 2019 dofinansowała jednemu pracodawcy koszty przygotowania do 

zawodu  młodocianych  pracowników na kwotę 16 162,00 zł, która była zrefundowana przez 

Wojewodę Mazowieckiego.  

W miesiącu lipcu 2019 roku ocenie pracy dyrektora był poddany Pan Grzegorz Marciniak -  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym. Wójt Gminy Zawidz po 

przeprowadzonym konkursie na dyrektora szkoły przez komisję konkursową i po otrzymaniu 

pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty – Delegatura w  Płocku   powierzył   funkcję dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym Panu Grzegorzowi Marciniakowi na następne 5 

lat tj. na okres do 31.08.2024 roku. 

         

Z analizy sprawozdań jakie są w posiadaniu Wójta Gminy Zawidz można stwierdzić z całą 

odpowiedzialnością, że Nasze szkoły podejmują szereg inicjatyw i działań dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych. Organizowane są pogadanki, odczyty, spotkania, wycieczki, 

są dostępne różnego rodzaje plakaty, broszurki, filmy, organizowane są spektakle teatralne, 

gazetki ścienne. Szkoły biorą  udział i są organizatorami zawodów sportowych oraz konkursów 

przedmiotowych. 

 

4.8. Analiza demograficzna Gminy Zawidz 
 

Sytuacja demograficzna jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany w systemie 

oświaty, bezpośrednio wpływa na kształt sieci szkół, na wykorzystanie budynków, 

pomieszczeń i wyposażenia, a także na koszty prowadzenia każdej placówki. Z tego powodu 

znajomość trendów demograficznych ważna jest dla planowania przyszłego rozwoju sieci 

szkół, przede wszystkim planowania przyszłego zatrudnienia, jak też przyszłych wydatków na 

utrzymanie szkół.  

 

Liczba urodzeń dzieci w poszczególnych latach 

 

Lp. Rok urodzenia Dziewczynki Chłopcy Razem ilość urodzonych 

1. 2012 36 39 75 

2. 2013 40 26 66 

3. 2014 22 28 50 

4. 2015 28 29 57 

5. 2016 28 29 57 

6. 2017 21 32 53 

7. 2018 32 25 57 

8. 2019 40 32 72 
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4.9. Organizacje pozarządowe 
 

Program Współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok został 

przyjęty uchwałą Nr 7/III/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie  

przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”. 

  
      Współpraca obejmuje realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym, należących do  

zadań własnych gminy, które zostały ujęte w „Programu współpracy Gminy Zawidz z 

organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku 

publicznego na rok 2019” jest dokumentem podsumowującym współpracę samorządu z 

podmiotami „trzeciego sektora” na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450). 

W realizacji Programu uczestniczyli:           

• Wójt Gminy Zawidz,  

• Referaty Urzędu Gminy, 

• Ochotnicze Straże Pożarne,  

• Kluby Sportowe z terenu Gminy. 

 

Współpraca Wójta Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi miała charakter finansowy                    

(dotacje na działalność, zakup oleju opałowego, płace, zakup  nagród itp.) oraz charakter                                

pozafinansowy (wynajem sali posiedzeń, wynajem autokaru, doradztwo, udział Wójta i 

Sekretarza w imprezach organizowanych przez organizacje pozarządowe, współudział w celu 

pozyskiwania środków pochodzących z funduszy zewnętrznych). 

 

W 2019 roku na działalność Klubów Sportowych została przeznaczona z budżetu Gminy 

kwota 85 000 złotych, w tym: 

- dla SKS „ OLIMPIJCZYK” w Jeżewie                             – 13 000 złotych, 

- dla SKS „ Mega-Gim” przy ZSS w Zawidzu                     – 10 000 złotych, 

- dla UKS „ Pogoń Słupia” w Słupi                                      – 60 000 złotych, 

- dla UKS „Orzeł” przy Szkole Podstawowa w Zawidzu     –   2 000 złotych.  

 

W 2019 roku do otwartego konkursu ofert przystąpiło 4 organizacji pozarządowych składając           

łącznie 4 ofert. Wszystkie składane oferty wpłynęły w terminie określonym w ogłoszeniu.  

Wszystkie organizacje złożyły w terminie sprawozdania z realizacji zadań za rok 2018. 

 

4.10. Wydarzenia kulturalne i promocja gminy  
 

• Dożynki Gminne – wrzesień 

• Gminy Turniej Piłki Nożnej Drużyn OSP o Puchar Wójta Gminy Zawidz – październik 

• Plener Malarsko – Rzeźbiarski – lipiec 

• Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze – czerwiec 

• Gminne obchody Dnia Strażaka – maj 

• Piknik Rodzinny „Wszystkie Dzieci Nasze Są” – czerwiec 

• Gminny Turniej Drużyn OSP o puchar Wójta Gminy Zawidz – luty  
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5. STAN MIENIA KOMUNALNEGO 
 

5.1 Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności 
 

L.p. Wyszczególnienie ha / sztuki Inne informacje 

1. Grunty stanowiące własność gminy, w 

tym: 

85,28 własność 

 w bezpośrednim zarządzie gminy 67,23  

 w zarządzie jednostek komunalnych 2,41  

 w dzierżawie , najem 4,93  

 w wieczystym użytkowaniu 0,52  

 w innej formie użytkowania 10,19  

2. Budynki stanowiące własność gminy, 

w tym: 

41 własność 

 mieszkalne 5  

 szkolne 6  

 służby zdrowia 3  

 sportowe 2  

 administracyjne 2  

 pozostałe 23  

3 Obiekty sportowe /boiska, tartan 

,Orlik/ 

4 własność 

4. Sieć wodociągowa 243,8 km własność 

5. Place zabaw/Zawidz + Osiek Włostyb. 2 własność 

6. Obiekty wodno- kanaliz. 9 własność 

7. Sieć kanalizacyjna 11,1 km własność 

8. Środki transportu 14 własność 

9. Pozostały tabor 6 własność 

10. Park / Zawidz/ 1 własność 

11. Drogi publiczne gminne w tym: 100,2 km Grunty pod drogami 

stanowią własność lub 

samoistne władanie 

gminy. Własność w 

całości stanowi 

utwardzenie i 

oznakowanie. 

 asfaltowe 61,6  

 wzmocnione żwirem 23,7  

 naturalne gruntowe 15,0  

 

Ponadto Gmina Zawidz jest właścicielem /bez własności gruntu/ 16 km dróg asfaltowych 

dojazdowych nie włączonych uchwałą Rady do sieci dróg publicznych. 

W 2019 roku nie wystąpiły zmiany dotyczące zbycia gruntów gminnych. Grunty zostały nabyte 

t. j. : 9,7996 ha gruntów rolnych w drodze spadku, 47,8842ha pod drogami w drodze 

komunalizacji i 0,0183 ha notarialnie na poszerzenie istniejącej drogi. 
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Zmianie uległa ilość środków transportu pozostałego taboru, ponieważ zakupiono ciągnik, wóz 

asenizacyjny i wał polowy do dróg. 

W roku 2019 przybyło sieci wodociągowej o 2,8 km z tytułu rozbudowy sieci w dwóch 

miejscowościach. 

W 2019r. dokonano przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz remontu 

przepompowni ścieków. 

Zamontowane zostały panele fotowoltaiczne na obiektach gminnych jak hydrofornie i 

oczyszczalnia ścieków. 

Wybudowano parking w m. Jeżewo, chodnik na ul. Osiedlowej w Zawidzu, chodnik w Słupi 

oraz siłownię zewnętrzną w Jeżewie. 
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6. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

 6.1. Gospodarka odpadami 
 

     Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zm.)nałożyła na samorządy 

władztwo nad odpadami wytwarzanymi na terenie gminy. 

     Od 1 lipca 2013 roku obowiązuje nowy system gospodarki odpadami. Gmina zorganizowała 

odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych jak i nieruchomości 

niezamieszkałych tzn. przedsiębiorstw, sklepów i obiektów użyteczności publicznej. 

      Rada Gminy Zawidz ustaliła, że w przypadku odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. 

Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady te są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny jest mniejsza i wynosi dla gospodarstwa: 

• 1 osobowego - 10,00 zł 

• 2 osobowego – 20,00 zł 

• 3 osobowego – 30,00 zł 

• 4 osobowego – 40,00 zł 

• 5 osobowego – 41,00 zł 

• 6 osobowego – 43,00 zł 

• 7 osobowego – 44,00 zł 

• 8 osobowego i większego –  45,00 zł 

     Niższe stawki mają zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów. Ułatwi to Gminie 

wywiązanie się z ustawowego obowiązku osiągnięcia określonych poziomów recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła oraz 

odpadów biodegradowalnych. 

    Wyższą stawkę opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono 

jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Wynosi ona dla 

gospodarstwa: 

• 1 osobowego – 17,00 zł 

• 2 osobowego –  34,00 zł 

• 3 osobowego – 51,00 zł 

• 4 osobowego – 68,00 zł 

• 5 osobowego – 70,00 zł 

• 6 osobowego – 72,00 zł 

• 7 osobowego – 74,00 zł 

• 8 osobowego i większego – 76,00 zł 
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Metoda od gospodarstwa domowego wydaje się najbardziej zasadna. Metoda ta daje możliwość 

przewidywania wpływów do systemu i duże prawdopodobieństwo domknięcia  systemu pod 

względem finansowym. Ponadto zapewnia znaczą akceptację społeczną , bo system jest bardzo 

zbliżony do obecnie funkcjonującego. 

       Nowelizacja ustawy, daje Gminie możliwość zróżnicowania stawki opłaty m.in. w 

zależności od liczby mieszkańców, co powoduje, iż wydaje się najbardziej sprawiedliwym aby 

przyjąć metodę naliczania od gospodarstwa domowego i zróżnicować jej wysokość w 

zależności od liczby osób tworzących dane gospodarstwo domowe a co za tym idzie ,zmianę  

dotychczas ustalonej metody naliczania opłat. Metoda i zróżnicowanie wysokości stawki w 

zależności od liczby osób w danym gospodarstwie ma na celu pomoc zwłaszcza rodzinom 

wieloosobowym, które przy dotychczasowym sposobie ponoszenia opłat od osoby 

zamieszkałej są narażone na bardzo duże koszty, niejednokrotnie przewyższające ich 

możliwości finansowe. 

     Na nieruchomościach, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników o 

określonej pojemności oraz stawki opłaty za pojemnik. Przedstawia się to następująco dla 

zbiórki selektywnej: 

• Pojemnik o pojemności   120 l – 20,00 zł 

• Pojemnik o pojemności   240 l –  40,00 zł 

• Pojemnik o pojemności 1100 l – 80,00 zł 

Dla zbiórki nie selektywnej : 

• Pojemnik o pojemności   120 l – 40,00 zł 

• Pojemnik o pojemności   240 l – 80,00 zł 

• Pojemnik o pojemności 1100 l – 150,00 zł 

Dwa razy w roku odbywa się zbiórka mobilna odpadów wielkogabarytowych. 

System zagospodarowania odpadami na dzień 31. XII. 2019 r obejmował: 

- nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w liczbie 1549 (deklaracje) 

- firmy, instytucje w liczbie 40 (deklaracje). 

Liczba łączna zamieszkałych i niezamieszkałych: 1589 

- liczba deklaracji  segregujących wynosiła: 1153 

- liczba deklaracji niesegregujących wynosiła: 396 

Ludność według deklaracji: 5191 

Liczba zameldowanych: 6521 

     Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład których wchodzi odbiór, transport, 

utylizacja odpadów, koszty obsługi administracyjnej i informatycznej systemu itp. 

Gmina musi zapewnić osiągnięcie; 
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- poziomów odzysku odpadów segregowanych 

- ograniczenia masy składowanych odpadów biodegradowalnych 

    W przypadku nieosiągnięcia ustawowych poziomów odzysku w poszczególnych latach na 

Gminy zostaje nałożona przez WIOŚ kara finansowa, która powoduje wzrost  przedmiotowej 

opłaty. Wójt corocznie sporządza sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, które przedkłada Marszałkowi Województwa Mazowieckiego i 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Niestety borykaliśmy się  problemami 

nieosiągniętych poziomów a co za tym idzie kary finansowe nas nie ominęły. 

      W 2019 roku w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono ponownie do obsługi 

powyższego zadania firmę: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” 

w Sierpcu  Sp. Z.o.o, ul. Konstytucji 3-go  Maja 48.  

       Umowa na usługę została zawarta na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

wynagrodzenie całkowite za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych w 2019 roku określa się na 

kwotę ryczałtową  brutto 587.658,24 zł. 

 

6.2. Zadania z zakresu ochrony środowiska  

 
1. Ochrona Środowiska 

Północna część gminy Zawidz znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu 

Równina Raciążska, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie 

Wojewody Mazowieckiego Nr 16 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Równina Raciążska (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 157, poz. 6153, ze zm.). 

W 2019 r. do Wójta Gminy Zawidz wpłynęło 15 wniosków w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W 2019 roku 

wydano 6  decyzji pozytywnych na wnioski bieżące oraz 4 decyzje pozytywne i 1 negatywną 

na wnioski złożone w 2018 roku. 

 

2. Wycinka drzew. 

W 2019 roku do Wójta Gminy Zawidz wpłynęło 12 wniosków o wydanie zezwolenia 

na usunięcie drzew. W związku z powyższym Wójt Gminy Zawidz wydał 12 decyzji w, których 

orzekł o zgodzie na wycięcie łącznie 84 drzew.  

W 2019 roku do Wójta Gminy Zawidz wpłynęło również od osób fizycznych 50 

zgłoszeń o zamiarze wycięcia drzew niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej 

Każde zgłoszenie wymagało oględzin w terenie. Organ nie wniósł sprzeciwu w ustawowym 

terminie i na tej podstawie osoby fizyczne dokonały wycinki 328 drzew. 
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7. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa , mającą na celu wspieranie osób 

i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są w stanie sobie 

poradzić wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w godnych warunkach. Pozwala także zapobiegać 

trudnym sytuacjom życiowym, wspierając ich przy usamodzielnieniu się oraz integracji ze 

środowiskiem.  

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w formie finansowej , rzeczowej oraz w formie usług. 

System świadczeń pomocy społecznej wspiera finansowo osoby i rodziny o niskich dochodach 

oraz pozbawione dochodu. 

Świadczenia finansowe i niefinansowe 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidzu Kościelnym w 2019 roku udzielał pomocy w 

formie następujących zasiłków: 

zasiłki stałe – finansowane z budżetu Wojewody w wys. 160.169,40 zł, 

zasiłki okresowe – łączna kwota -107.445,20 zł w tym finansowane z budżetu Wojewody w 

wys. 103.749,06 a z budżetu Gminy w wys. 3.696,14 zł, 

zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne   finansowane z budżetu Gminy w wys. 54.089,35 zł, 

zasiłki celowe pomoc w naturze w formie opału – finansowane ze środków własnych Gminy 

w wys. 40.624,40 zł , 

zasiłki celowe na dożywianie dzieci – łączna kwota 78.887,10 zł, w tym 62.900,88 zł 

finansowane z budżetu Wojewody i 15.986,22 zł z budżetu Gminy.  

Opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających zasiłki 

stałe w wys. 14.401,87 zł.  

Opiekunki środowiskowe pracują w 28 środowiskach u osób zamieszkujących samotnie lub 

chorych, które nie są w stanie same egzystować w środowisku. Ośrodek zatrudnia 19 opiekunek 

domowych : jedna na umowę o pracę i 18 na umowę zlecenie. 

 

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów realizowane są w oparciu o 

przepisy ustaw: 

- z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

- z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

Świadczenia rodzinne wypłacane są na wniosek składany w organie właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania wnioskodawcy. 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

- zasiłek rodzinny z dodatkami, 

- zasiłek pielęgnacyjny, 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

- specjalny zasiłek opiekuńczy, 

- świadczenie pielęgnacyjne, 

- świadczenie rodzicielskie. 

Organami realizującymi zadania są: 

- Wójt, burmistrz, prezydent miast właściwy ze względu na miejsce zamieszkania    

   wnioskodawcy, 

- Wojewoda w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 
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7.1. Świadczeniobiorcy i wydatki na świadczenia  
 

Rodzinne 

 

Rodzaj świadczenia Ilość Kwota 

Zasiłek rodzinny (do 5 lat) 1555 147725,00 

Zasiłek rodzinny (5-18 lat) 5475 678900,00 

Zasiłek rodzinny (18-24 lat) 1017 137295,00 

Dodatek do z.r. z tyt. urodzenia dziecka     29  28583,35 

Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego - opieka nad jednym dzieckiem 
    42 16038,80 

Dodatek do z.r. z tyt. samotnego wychowywania dziecka art. 11a ust.1 pkt. 

1 
  178 35714,00 

Dodatek do z.r. z tyt. samotnego wychowywania dziecka art. 11a ust.1 pkt. 

2 
    88 16984,00 

Dodatek do z.r. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

do 5 roku życia 
    58 5220,00 

Dodatek do z.r. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

powyżej 5 roku życia 
  266 29260,00 

Dodatek do z.r. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego   508 50716,70 

Dodatek do z.r. na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w 

miejscowości, w której znajduje się szkoła 
  120 13560,00 

Dodatek do z.r. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 

miejscowości, w której znajduje się szkoła 
1441 99429,00 

Dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1461 138795,00 

Świadczenie rodzicielskie   237 218365,63 

Zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art.5 ust.3   272 46894,98 

Zasiłek pielęgnacyjny z tyt. niepełnosprawności art.16 ust.2 pkt.1   338 64030,64 

Zasiłek pielęgnacyjny z tyt. niepełnosprawności art.16 ust.2 pkt.2   455 86047,66 

Zasiłek pielęgnacyjny z tyt. niepełnosprawności art.16 ust.3   269 50865,78 

Zasiłek pielęgnacyjny z tyt. niepełnosprawności   822 155677,84 

Świadczenie pielęgnacyjne z tyt. rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej na podstawie art.17 ust.1 pkt 1 
  517 817987,00 

Świadczenie pielęgnacyjne z tyt. rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej na podstawie art.17 ust.1 pkt 2 
    12 18996,00 

Świadczenie pielęgnacyjne z tyt. rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej na podstawie art.17 ust.1 pkt 4 
      4 6332,00 

Składka na ubezp. społeczne opłacana za osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne 
  224 97256,97 

Składka na ubezp. zdrowotne opłacana za osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne 
  260 36935,45 

Specjalny zasiłek opiekuńczy   340 210800,00 
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Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające 

specjalny zasiłek opiekuńczy 
  273 46579,32 

Składka na ubezp. zdrowotne opłacana za osoby pobierające specjalny 

zasiłek opiekuńczy 
  242 13465,80 

Zasiłek dla opiekuna na podst.art.2 ust.2 pkt 2 ustawy     96 59520,00 

Składka na ubezp. społeczne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla 

opiekuna 
    60 10237,20 

Składka na ubezp. zdrowotne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla 

opiekuna 
    61 3348,00 

Jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka finansowana z budżetu     54 54000,00 

jednorazowe świadczenie „Za życiem” 

  
      2 8000,00 

Fundusz alimentacyjny 

Od I – XII 2019 r. wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 492 rodzin na kwotę 

331.167,00 zł. Liczba osób uprawnionych otrzymujących świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego – 833. 

Kwoty zwrócone przez dłużników ogółem – 158.859,05 zł z tego 

- przekazane na dochody budżetu państwa – 125.416,36 zł 

- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela – 33.442,69 zł 

Dłużnicy alimentacyjni w gminie – 92 osoby.  

 

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych: 

Prawo do ochrony zdrowia i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych to podstawowe prawa zagwarantowane w konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warunkiem uzyskania wsparcia w postaci świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa ustawa z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawa  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń 

opieki zdrowotnej wydaje się po: 

- przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, 

- stwierdzeniu spełnienia kryterium dochodowego, 

- stwierdzeniu braku okoliczności wystąpienia dysproporcji między udokumentowaną 

wysokością dochodu, a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba lub 

rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby 

majątkowe. 

Osoby objęte świadczeniem opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: 

Liczba osób ogółem –  11 

Kobiet – 0 

Mężczyzn –  11 

Istnieją dwie możliwości uzyskania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków 

publicznych : 

-  na wniosek świadczeniobiorcy, 

- na wniosek świadczeniodawcy, który udziela świadczenia opieki zdrowotnej, złożony 

niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. 

Decyzje wydane w ramach świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

publicznych: 
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- decyzje wydane na wniosek świadczeniobiorcy – 1 

- decyzje wydane na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej 

– 10 

 

Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej 

Wsparciem asystenta rodziny w 2019 roku objętych było 12 rodzin przeżywających trudności 

wychowawcze, część z nich objęto pomocą na wniosek sądu. 

W 2019 r. 7 dzieci przebywało w pieczy zastępczej, koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej 

wyniosły 24.686,03 zł oraz 2 dzieci przebywało w placówce opiekuńczo - wychowawczej, 

koszty pobytu dzieci w placówce wyniosły 39.000,00 zł. 

 

Karta Dużej Rodziny 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających troje 

i więcej dzieci. Zniżki przysługują zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach 

prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. 

z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin 

wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny 

należy się członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzic lub małżonek rodzica mają lub 

mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje 

niezależnie od dochodu.  

Liczba wniosków – 93 

Łączna liczba wydanych ogółem tj. ogólna liczba członków rodzin – 231 

Liczba duplikatów kart – 1 

Odmowy – 0 

 

Praca socjalna 

Na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym świadczona jest 

praca socjalna w formie poradnictwa. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom, które 

mają trudności w rozwiązywaniu swoich problemów bez względu na posiadany dochód. 

Pomocą objęto 102 rodziny. 

 

 

7.2. Współpraca z innymi instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z kuratorami z Sądu Rejonowego w Sierpcu. 

Podczas wizyty kuratora dochodzi do omówienia sytuacji rodzin i możliwości udzielenia im 

pomocy. 

Utrzymujemy kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Sierpcu, kierując tam osoby 

bezrobotne, celem rejestracji, uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego oraz możliwości 

znalezienia pracy czy przekwalifikowania zawodowego. Powstała platforma komunikacji SEPI 

pomiędzy GOPS a Urzędem Pracy. Dzięki temu programowi możemy sami sprawdzić, którzy 

z naszych podopiecznych są zarejestrowani w PUP i wystąpić o stosowne zaświadczenie. 

Dobrze układa się współpraca ze Szkołami Podstawowymi i Zespołem Szkół Samorządowych 

w Zawidzu Kościelnym. Wychowawcy klas wskazują dzieci kwalifikujące się do udzielenia 

pomocy w różnych formach. 
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Współpraca z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej polega głównie na otoczeniu 

opieką medyczną ludzi starszych i schorowanych, będących  pod opieką Ośrodka. 

GOPS jest w stałym kontakcie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przy Urzędzie Gminy. Przekazywanie informacji o rodzinach z problemem alkoholowym 

pozwala na bardziej skuteczną pomoc skierowaną dla tych rodzin. Pracownik socjalny Ośrodka 

jest członkiem Komisji. 

Ośrodek współpracował z Posterunkiem Policji w Zawidzu Kościelnym. Kontaktujemy się z 

dzielnicowym naszej gminy w sprawie rodzin patologicznych wymagających interwencji, 

sytuacji kryzysowych, przemocy w rodzinie. Dzielnicowy uczestniczy w pracach Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie. Ofiary przemocy otrzymują informację o 

możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej i prawnej w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Sierpcu. 

 

 

7.3. Pozostałe formy pomocy 

 
STYPENDIA SZKOLNE 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu netto na 

osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być 

większa niż kwota 528 zł. 

Liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego – 257, 

Liczba wydanych decyzji przyznających pomoc w formie stypendium szkolnego – 489 , 

Dotacja otrzymana z budżetu Wojewody – 210 062 ,00zł 

Dotacja z budżetu Gminy – 35 653,00 zł   

 

 

7.4. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

 
Dodatek mieszkaniowy jest to pieniężne świadczenie okresowe przyznawane wnioskodawcy 

na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, pozwalające na 

częściowe zmniejszenie obciążenia budżetu gospodarstwa domowego wydatkami związanymi 

z kosztami utrzymania i eksploatacji mieszkania. Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 

6 miesięcy. Przyznanie dodatku mieszkaniowego następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Przyznanie dodatku na kolejne sześciomiesięczne okresy następuje po każdorazowym złożeniu 

nowego kompletnego wniosku i spełnianiu ustawowych warunków. 

Liczba złożonych wniosków na dodatek mieszkaniowy – 78 

Liczba wydanych decyzji na dodatek mieszkaniowy – 78 

Ogólna liczba dodatków – 458 

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 56.475,64 zł 

Zasady i tryb przyznawania, a także wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. 

Dodatek Energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu, o którym mowa w w/w ustawie 

Przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii 

elektrycznej, wypłaca się do dnia 10 każdego miesiąca. 

Liczba złożonych wniosków na dodatek energetyczny – 44 
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Liczba wydanych decyzji na dodatek energetyczny – 44 

Ogólna liczba dodatków energetycznych – 181 

Kwota wypłaconych dodatków energetycznych – 3.004,24 zł. 

 

 

8. Zagospodarowanie  przestrzenne 
 

W 2019 roku zostały wydane 58 decyzji o warunkach zabudowy i 17 decyzji o ustaleniu  

lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Z 58 decyzji o warunkach zabudowy, 22 decyzje dotyczą budowy, nadbudowy, rozbudowy  

budynków mieszkalnych, 12 decyzji dotyczy usług dla rolnictwa, budowy i rozbudowy  

budynków inwentarskich i zmiany sposobu przeznaczenia istniejących budynków  

gospodarczych na inwentarskie. 22 decyzje dotyczą innych obiektów gospodarczych, 

usługowych ich rozbudowy, budowy wiat i adaptacji istniejących budynków gospodarczych  na 

inne przeznaczenie oraz budowy nowych budynków gospodarczych. 

Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczą modernizacji odcinków sieci  

energetycznych, stacji transformatorowych, wymiany linii energetycznych na kablowe, 

modernizacji odcinków dróg, przebudowy mostów na drogach gminnych, powiatowych i  

wojewódzkich. 

Wydano 11 decyzji na budowę budynków mieszkalnych z wydzieleniem działek z gruntów  

rolnych  pod budynkami dokonując podziału wydzielonych działek pod budowę mieszkalną  z 

gruntów rolnych. 

Aktualnie wydanych i czynnych jest 15 zezwoleń alkoholowych kat. A, B, C /piwo, wino, 

wódka/. 

W centralnej ewidencji działalności gospodarczej zaewidencjonowanych i obsługiwanych jest 

351 przedsiębiorców na terenie naszej gminy. 

 

9. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 
 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawidzu Kościelnym prowadzi działalność 

głównie w zakresie obsługi infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. W tym budowie 

nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowie nowych przyłączy 

wodociągowych i kanalizacyjnych na zlecenie osób prywatnych jak i podmiotów prawnych i 

przez nich finansowanych. Prowadzona działalność związana jest równolegle i niezależnie z 

dostawą wody do odbiorców i odprowadzaniem ścieków. 

Zakład prowadzi również dodatkowo działalność usługową związaną wykonywaniem 

robót budowlanych, remontowych zleconych przez Wójta Gminy lub też przez podmioty 

prywatne z terenu gminy Zawidz. W zakres tych prac wchodzą między innymi: 

- utrzymanie dróg gminnych w należytym stanie (równanie dróg gruntowych, uzupełnianie 
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asfaltem dróg asfaltowych, obcinanie poboczy, wymiana montowanie znaków drogowych, 

wymiana przepustów drogowych, wycinka zakrzewień plus wszelkie prace związane z 

bezpiecznym użytkowaniem ciągów drogowych), 

- utrzymanie terenów zielonych (obcinanie parków, terenów gminnych, sprzątanie), 

- prace związane ze sprzątaniem gruzu, kamieni, wszelkiego materiału nadającego się na 

powtórne wykorzystanie, 

- wykonywane są prace budowlane i remontowe zlecone przez Wójta Gminy. 

 

W roku 2019 Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał następujące zadania: 

- budowa wodociągu głównego w miejscowości Wola Grąbiecka Grąbiec długości około        

     2,6  km 

- budowa wodociągu głównego w miejscowości Majki Małe bloki o długości około 400m 

- wykonanie przekładki przyłączy wodociągowych w miejscowości Zawidz Mały w ilości               

    18 sztuk 

- naprawa mostu w miejscowości Zawidz Kościelny 

- naprawa mostu w miejscowości Zgagowo Wieś 

- naprawa mostu i drogi dojazdowej w miejscowości Grąbiec 

     naprawa mostu w miejscowości Jeżewo – Poświętne 

- wykonanie przyłączy wodociągowych w ilości 10 sztuk do budynków mieszkalnych 

- wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku sklepu w ilości ł sztuki 

- wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku inwentarskiego tylko do celów socjalno 

-   bytowych i celów przeciwpożarowych w ilości 1 sztuka 

- wycinka zakrzewienia i sprzątanie gałęzi za pomocą rębaka droga Szumanie Milewo 

- wycinka zakrzewienia i sprzątanie gałęzi za pomocą rębaka droga Jaworowo Kłódź 

- wycinka zakrzewienia i sprzątanie gałęzi za pomocą rębaka droga Budy Milewskie 

- remont pomieszczenia mieszkalnego dla osoby podopiecznej w miejscowości Makomazy 

- bieżące naprawy na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, naprawy przyłączy    

     wodociągowych 

- prace zlecone przez Gminna Spółkę Wodną (odmulanie rowów melioracyjnych,  

     czyszczenie, naprawianie i układanie nowych urządzeń melioracyjnych, pracę rębakiem do    

     gałęzi, prace związane przy czyszczeniu i wymianie przepustów drogowych) 

- wykonywanie wszelkich prac drobnych związanych z funkcjonowaniem budynków       

     gminnych, współpraca z GOPS, pomoc osobom znajdującym się pod opieką GOPS i    

     wszelkie prace i zadania zlecone przez Wójta. 

Zgodnie ze sprawozdaniem GUS M-06 za 2019 rok: 

- długość czynnej sieci wodociągowej wynosi 243,8 km 

- ilość przyłączy wodociągowych wynosi 2037 szt. 

- długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 11,1 km 

- ilość czynnych przyłączy kanalizacyjnych wynosi 291 szt. 

- ilość wody pobranej surowej to 502 000 m3/rok 

- ilość ścieków dopływających do oczyszczalni to 42 000 m3/rok. 
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10. Ochotnicze Straże Pożarne 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Gminy zapewniają 13 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych. 

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zwane dalej OSP działają w następujących 

miejscowościach: Budy Piaseczne, Kęsice, Kosemin, Makomazy, Mańkowo, Milewko, 

Młotkowo, Osiek, Skoczkowo, Słupia, Stropkowo, Wola Grąbiecka i Zawidz. 

Jednostkami posiadającymi samochody bojowe oraz druhów wyszkolonych do akcji 

ratowniczo-gaśniczych są: OSP Milewko, OSP Osiek, OSP Słupia i OSP Zawidz. Dwie z nich 

OSP Słupia i OSP Zawidz są jednostkami należącymi do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to integralna część organizacji 

bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub 

środowiska, prognozowanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych 

miejscowych zagrożeń. 

OSP Milewko 

Wyszkolenie: 

Podstawowe 13 

Techniczne 0 

Kierowców konserwatorów 2 

KPP 0 

Dowódców 0 

Naczelników 0 

Współdziałanie z LPR 0 

 

Liczba wyjazdów: 6 

Pożary: 2 

MZ: 3  

AF: 1 

Wyposażenie:  

Star 1142 

Defibrylator – 1 szt. 

Aparat powietrzny – 4 szt. 

Zestaw PSP R1- 1 szt. 

Pompa pływająca – 1 szt. 

Pompa szlamowa – 2 szt. 

Agregat prądotwórczy – 1 szt. 

Lekki zestaw ratownictwa drogowego Lucas LKS 35EN „combi” – 1 szt. 

Kamera termowizyjna – 1 szt. 

Piła do drewna 1 szt. 

Pilarka Stihl do stali i betonu 1 szt. 

Maszt oświetleniowy 

Motopompa PO5 

 

OSP Osiek 

Wyszkolenie: 

Podstawowe 15 

Techniczne 8 

Kierowców konserwatorów 2 
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KPP 6 

Dowódców 4 

Naczelników 1 

Współdziałanie z LPR 11 

 
Wyposażenie: 

Pompa szlamowa  

Piła spalinowa  

Agregat prądotwórczy  

Liczba wyjazdów: 7 

Pożary: 5 

MZ: 2 

AF: 0 

OSP Słupia 

Wyszkolenie: 

Podstawowe 21 

Techniczne 17 

Kierowców konserwatorów 5 

KPP 13 

Dowódców 8 

Naczelników 9 

Współdziałanie z LPR 12 

 

Wyposażenie: 

-Star GBA 2,5/16 

- Aparat powietrzny – 4 szt. 

- Pilarka do stali i betonu – 1 szt. 

- Piła do drewna – 2 szt. 

- Agregat prądotwórczy – 1 szt. 

- Najaśnica – 1 szt. 

- Wentylator oddymiający – 1 szt. 

- Narzędzia hydrauliczne „Holmatro” – 1 szt. 

- Pompa szlamowa – 1 szt. 

- Pompa pływająca – 1 szt. 

- Zestaw PSP R1 – 1 szt. 

- Narzędzie ratownicze Hooligan – 1 szt. 

- Parawan – 1 szt. 

Liczba wyjazdów: 17 

Pożary: 6 

MZ: 10 

AF: 1 

OSP Zawidz 

Wyszkolenie: 

Podstawowe 26 

Techniczne 26 

Kierowców konserwatorów 3 

KPP 10 

Dowódców 5 

Naczelników 5 

Współdziałanie z LPR 11 
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Liczba wyjazdów: 65 

Pożary: 17 

MZ: 46  

AF: 2 

Wyposażenie:  

-Star 244; 

-Mercedes VITO; 

-Star 200; 

- Defibrylator PHILIPS HeartStart FRx – 1 szt. 

- Aparat powietrzny – 4 szt. 

- Zestaw PSP R1– 1 szt. 

- Torba OSP – R1– 1 szt. 

- Pompa pływająca NIAGARA 1– 1 szt. 

- Średni zestaw narzędzi Holmatro (pompa, nożyce, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz 

kolumnowy) – 1 szt. 

- Pilarka Stihl ratowniczy MS-461– 1 szt. 

- Pilarka Stihl do drewna MS - 462– 1 szt. 

- Pilarka Stihl do stali i betonu– 1 szt. 

- Pilarka Stihl do drewna 290– 1 szt. 

- Motopompa Tohatsu– 1 szt. 

- Motopompa szlamowa– 1 szt. 

- Motopompa PO5– 1 szt. 

- Wentylator oddymiający– 1 szt. 

- Maszt oświetleniowy– 1 szt. 

- Przenośny system oświetleniowy Mactronic Floodlight– 1 szt. 

- Narzędzie ratownicze Hooligan– 1 szt. 

- Parawan – 1 szt. 

 

 

 


