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Wstęp 
                     

      ,,Dobrze zrobione jest lepsze niż dobrze powiedziane."  

                                                                                                                   - Benjamin Franklin  

 

 

Szanowni Państwo, 

 

przedkładam raport o stanie Gminy Radzanowo za rok 2020. Rok ten był czasem 

szczególnym w naszym życiu. Przyszło nam bowiem zmagać się z pandemią, która odcisnęła 

swoje piętno w każdej sferze życia nas mieszkańców gminy. 

Raport o stanie Gminy Radzanowo opracowany został na podstawie art. 28aa ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym . Raport obejmuje podsumowanie 

działalności Wójta  Gminy Radzanowo w 2020 roku, a w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii, uchwał Rady Gminy oraz funduszu sołeckiego. Celem przygotowania 

niniejszego raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i 

ekonomiczną Gminy Radzanowo Zgromadzone zostały szczegółowe dane z zakresu wyżej 

wymienionych aspektów działalności. Raport ukazuje trendy rozwojowe Gminy  i jest 

podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju Naszej 

Małej Ojczyzny.  

Gmina Radzanowo jest gminą wiejską położoną w powiecie płockim, na północnym 

Mazowszu. W ostatnim dwudziestoleciu nastąpił znaczny jej rozwój. Tereny położone w 

sąsiedztwie miasta Płocka tracą swój rolniczy charakter, stają się atrakcyjnym miejscem 

zamieszkania i rozwijania działalności gospodarczej dla obecnych i nowych mieszkańców. 

Tereny pozostałe stanowią w większości  przestrzeń dla rozwijania rodzinnych gospodarstw 

rolnych.  

Informacje przedstawione w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy Radzanowo do 

zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się 

podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. 

Zachęcam zainteresowanych, a w szczególności Radnych i Mieszkańców Gminy 

Radzanowo do lektury dokumentu.  

 

Wójt Gminy Radzanowo 

                                                                                                          (-)Sylwester Ziemkiewicz 
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Informacje ogólne 

Gmina Radzanowo leży na Wysoczyźnie Płockiej, przylegając od zachodu do miasta 

Płocka. Jest doskonale powiązana komunikacyjnie z Płockiem. Przez obszar gminy przebiega  

niewielki odcinek krajowej trasy międzyregionalnej nr 60 (1,3km) a także drogi wojewódzkie 

nr 567 i nr 568 (razem 19 km) i powiatowe (58,951 km). Całą resztę stanowią drogi gminne – 

184,428 km. Brak jest linii kolejowych. 

 

Poglądowa lokalizacja gminy Radzanowo  

Łączny obszar gminy liczy 104,44 km kw. Przeważają zdecydowanie użytki rolne stanowiące 

ponad 90 proc. obszaru - 9844 ha. Lasy i grunty leśne stanowią jedynie 241 ha, co stawia 

gminę w krajowej tabeli zalesienia na samym końcu. Pozostałe grunty, w tym nieużytki, 

zajmują obszar 359 ha. Ziemie należą do średnio urodzajnych, większość stanowią grunty 

klasy IV. Administracyjnie gmina składa się z 30 sołectw rolnych. Średnia wielkość 

gospodarstwa wynosi obecnie 7,05 ha. W rolnictwie przeważa produkcja roślinna i zwierzęca, 

czemu sprzyjają warunki glebowe. Na niewielką skalę rozwinięte jest miejscowe 

przetwórstwo rolno-spożywcze, dobrze natomiast handel i usługi. Część gospodarstw rolnych 

zajmuje się produkcją specjalistyczną (nasiennictwo, warzywnictwo, sadownictwo). 

Największe firmy prywatne znajdują się w miejscowościach bezpośrednio przylegających do 

granic miasta Płocka. W gminie pracują również instytucje obsługi wsi. W części gminy 

bezpośrednio graniczącej z miastem Płock rozwija się budownictwo mieszkaniowe. 

Ogółem w 2020 r. Gmina Radzanowo  liczy 8 249 mieszkańców, w tym:  

Kobiet - 4184 

Mężczyzn - 4065 

Liczba zgonów w roku 2020- 112 

Liczba urodzeń w roku 2020 - 85  

Liczba małżeństw zawartych w roku 2020 - 20 

Liczba mieszkańców w Radzanowie w roku 2020 -1304 

Liczba mieszkańców w Rogozinie w roku 2020 -  1309  
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Informacje inwestycyjne i finansowe 

1.Finanse Gminy 

 

Podstawą gospodarki finansowej gminy jest budżet gminy. Budżet gminy jest rocznym 

planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.  

Pozytywnie zaopiniowany projekt budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 

Warszawie w następujących dokumentach: 

1. Uchwała Nr Pł.351.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Radzanowo projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2020 rok. 

2. Uchwała Nr Pł.350.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Radzanowo projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Radzanowo 

został przyjęty Uchwałą Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2020 Nr XV/91/2019 Rady Gminy 

Radzanowo z dnia 30 grudnia 2019 r.  

Informacja dotycząca finansów Gminy Radzanowo sporządzona została w oparciu o 

sprawozdania budżetowe w ujęciu budżetu historycznego za lata 2018-2019 i w zakresie wykonania za 

2020 rok. 

Budżet gminy na 2020 rok wykonany został po stronie dochodów w wysokości  

41 671 809 zł. na plan 41 210 302 zł. Po stronie wydatków wykonanie wyniosło 40 209 159 zł. na 

plan 41 856 457 zł. 

Stan finansów gminy został oceniony za pomocą analizy wskaźnikowej, odnoszącej się 

zarówno do osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków, a w konsekwencji wskaźników 

dotyczących zdolności obsługi zadłużenia i płynności.  

 

I. Dochody budżetu Gminy Radzanowo 

Dochody należne gminie można podzielić na trzy podstawowe grupy: 

- dochody własne, 

- subwencje ogólne, 

- dotacje celowe z budżetu państwa. 

Dodatkowym źródłem dochodów są dotacje pochodzące z budżetu UE. 

Dynamikę budżetu w latach 2018–2020  przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika budżetu w latach  2018 - 2020 

Tytuł  2018 r.  2019 r.  2020 r. 

Dochody ogółem w tym: 35 214 099 41 038 492 41 671 809 

Dochody własne 16 852 364 17 730 077 18 414 608 

Subwencje 7 318 159 7 620 146 7 432 721 

Dotacje 10 668 508 12 866 738 15 602 399  

Środki z UE 375 068 2 821 531 222 081 
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W latach 2018 - 2020 dochody systematycznie rosną. Wskaźnik udziału dochodów własnych 

w dochodach ogółem (Wdw), który informuje o potencjale finansowym i samodzielności finansowej 

gminy kształtuje się w poszczególnych latach następująco: 

1. za  2018 r. – 47,86% 

2. za  2019 r. – 43,20% 

3. za  2020 r. – 44,19% 

Wskaźnik Wdw oznacza tą część dochodów, która jest własna, niezależna od budżetu 

państwa. Finansowanie zewnętrzne poprzez dotacje i subwencje kształtuje się na poziomie 55,28% 

dochodów gminy. Gmina Radzanowo jest samorządem o średnim potencjale dochodowym. W 

porównaniu do 2019 r. nastąpił wzrost udziału dochodów własnych w dochodach ogółem o 0,99 p.p. 

chociaż minimalny ale jednak bardzo pozytywny. Również dochody własne w przeliczeniu na 

mieszkańca Gminy wykazują tendencję rosnącą. Na finanse samorządu w tym poziom wskaźników 

niewątpliwie ma wpływ rosnąca kwota dotacji na świadczenia wychowawcze z Rządowego Programu 

„Rodzina 500+”. W pięcioletnim okresie obowiązywania Programu, Gmina otrzymała dotację w 

łącznej wysokości 33 111 270 zł. 

 

Dochody własne Gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z punktu widzenia konstrukcji budżetu dochody dzielimy na bieżące i majątkowe. 

 

Struktura dochodów  w latach 2018 - 2020  

   

                           

  (zł.) 

 

Tytuł 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Dochody ogółem z tego: 35 214 099 41 038 492 41 671 809 

Dochody bieżące 34 591 208 37 803 795 40 938 608 

Dochody majątkowe 622 891 3 234 697 733 201 

 

Stabilności dochodów bieżących rozumiana jako procentowy udział dochodów bieżących (Wdb) 

w dochodach ogółem dla poszczególnych lat kształtuje się następująco: 

1. w 2018 r. –  98,23% 

2. w 2019 r. –  92 12% 

3. w 2020 r. -   98,24% 

Tytuł  2018 r.  2019 r.  2020 r. 

Dochody własne (pomniejszone 

o dotacje i środki z UE, 

powiększone o subwencje): 

24 170 523 25 350 223 25 847 329 

Liczba mieszkańców 8222 8262 8249 

Dochody własne w przeliczeniu 

na mieszkańca 
2 940 3 068 3 133 
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W analizowanym przedziale czasowym dochody bieżące zachowują swoją stabilność. Poziom 

dochodów bieżących ma największy wpływ na spełnienie wskaźników ustawowych wynikających z 

zapisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

Udział dochodów majątkowych w dochodach budżetu ogółem (Wdm) w poszczególnych 

latach kształtuje się następująco: 

1. w 2018 r.  – 1,77% 

2. w 2019 r.  – 7,88% 

3. w 2020 r. -   1,76% 

Strukturę dochodów majątkowych stanowią głównie dotacje i w niewielkim stopniu o 

charakterze incydentalnym sprzedaż majątku własnego. Wysoki udział dochodów majątkowych w 

strukturze dochodów budżetu to optymistyczna prognoza rozwoju gminy. Środki europejskie stanowią 

jedno z dodatkowych, a przy tym bardzo istotnych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej 

gminy. Wpływają na zwiększenie potencjału inwestycyjnego, przez co traktowane są one jako istotny 

czynnik  rozwoju lokalnego. Taka sytuacja miała miejsce w 2019 r. Do budżetu wpłynęły środki z 

dotacji unijnych, które gmina pozyskała na realizację gminnych inwestycji tj. budowę infrastruktury 

drogowej i sieci wodno-kanalizacyjnej.  

Należy spodziewać się, że rząd po roku zmagań z pandemią wywołaną patogenem COVID-19 

wyciągnie wnioski, że najlepszą metodą walki ze spowolnieniem gospodarczym jest zwiększenie 

zadań inwestycyjnych zarówno na poziomie rządowym jak i samorządowym i zwiększy dostęp do 

środków pozabudżetowych w tym środków z budżetu UE, o które Gmina z pewnością będzie 

aplikować. 

 

Na strukturę dochodów własnych składają się m.in.: 

- dochody podatkowe (podatki lokalne i opłaty) 

- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. PIT (podatek dochodowy od osób 

fizycznych) oraz CIT (podatek dochodowy od osób prawnych). 

Wysokość wpływów  z podatków i opłat o charakterze lokalnym zależy do decyzji Rady 

Gminy, która w drodze uchwały określa wysokość stawek. Ustawodawca określa jedynie maksymalną 

ich wysokość. 

 

Podstawowe dochody podatkowe za lata 2018 - 2020  
(zł.) 

    
Tytuł 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Dochody podatkowe ogółem   w 

tym: 
13 872 938 13 947 185 14 083 252 

podatek od nieruchomości 4 955 753 4 725 289 4 682 606 

podatek rolny 1 095 554 1 174 750 1 232 836 

podatek leśny 8 283 8 388 8 543 

podatek od środków transportowych 293 418 289 362 253 745 

 

Dochody podatkowe wykazują tendencję rosnącą. Udział podstawowych podatków lokalnych w 

dochodach podatkowych ogółem w kolejnych latach jest następujący: 
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1. w 2018 r. –  45,79% 

2. w 2019 r. –  44,44% 

3. w 2020 r. -  43,87% 

 

Znaczący wzrost dochodów z podatku od nieruchomości latach 2017-2019  spowodowany był 

opodatkowaniem części technologicznych elektrowni wiatrowych. Z uwagi jednak na zmianę 

przepisów prawnych, samorządom zostały uszczuplone dochody z tego tytułu. 

 

Do dochodów własnych gminy zalicza się również udziały gminy w podatkach dochodowych 

stanowiących dochody państwa tj. podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób 

prawnych (CIT). Nie stanowią one typowych podatków, na które ma wpływ dany samorząd. Stawki 

podatkowe określane są centralnie. Kwota szacowana przez Ministerstwo Finansów uzależniona jest 

od sytuacji finansowej budżetu państwa, koniunktury gospodarczej oraz dochodów uzyskiwanych 

przez mieszkańców gminy z tytułu zatrudnienia. Gmina nie może w ich zakresie stosować zwolnień 

lub ulg, a więc nie możne kształtować własnej polityki ekonomiczno-społecznej.  

 

Udziały we wpływach PIT i CIT za lata 2018 - 2020  
(zł.) 

    Tytuł 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Dochody ogółem w tym: 35 214 099 41 038 492 41 671 809 

Podatek dochodowy od osób 

fizycznych (PIT) 
6 785 900 7 190 756 6 945 319 

Podatek dochodowy od osób 

prawnych (CIT) 
61 241 86 410 76 699 

 

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z roku na rok wykazują 

tendencję rosnącą i stanowią jedną z największych pozycji strony dochodowej budżetu. Są jednak 

wrażliwe na zmiany koniunktury gospodarczej. Spadek dochodów w 2020r. jest skutkiem wystąpienia 

epidemii COVID-19. 

Skutki polityki podatkowej za lata 2018 - 2020  
(zł.) 

     

Lata 

Obniżenie górnych 

stawek 

podatkowych 

Udzielone ulgi i 

zwolnienia 

Decyzje 

umorzeniowe 

zaległości 

podatkowych 

Razem 

2018 738 497 105 716 22 750 866 963 

2019 509 044 213 429 21 978 744 451 

2020 514 594 223 349 27 812 765 755 

Razem 1 762 135 542 494 72 540  2 377 169 
 

 

Rada Gminy Radzanowo nie uchwala maksymalnych stawek podatkowych, co skutkuje 

uszczupleniem dochodów własnych. W okresie trzech ostatnich lat gmina utraciła dochody w 

wysokości 2 377 169 zł. Suwerenna polityka Rady Gminy w zakresie polityki podatkowej sprawia, że 

utracone dochody w żaden inny sposób nie zostaną gminie zrekompensowane, a nawet przełożą się 
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ujemnie na wysokość subwencji wyrównawczej. Pozbawianie się tych dochodów negatywnie wpływa 

na możliwości finansowania w rozwój infrastruktury gminy. 

 

Kolejnym źródłem dochodów gminy są środki transferowe z budżetu państwa. Zalicza się do 

nich subwencje. Po środki z subwencji gmina nie występuje. Środki finansowe z subwencji nie 

podlegają rozliczeniu z budżetem państwa i nie są powiązane z żadnym konkretnym zadaniem 

zaplanowanym do realizacji. 

 Wysokość i struktura subwencji  
za lata 2018 - 2020   

 

   

(zł.) 

Tytuł 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Dochody bieżące 34 591 208 37 803 795 40 938 608 

Subwencja ogólna 7 318 159 7 620 146 7 432 721 

Subwencja oświatowa 5 860 149 6 139 396 6 046 040 

Subwencja wyrównawcza 1 458 010 1 480 750 1 294 739 

Subwencja na uzupełnienie dochodów 

własnych 
0 0      91 942 

    

W ramach subwencji ogólnej gmina otrzymuje subwencję oświatową i wyrównawczą. W 

strukturze dominuje subwencja oświatowa, która kierowana jest do samorządów w celu wspomagania 

samorządów w finansowaniu zadań związanych z prowadzeniem szkół podstawowych. Wysokość 

subwencji zależy od liczby uczniów w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym 

jest dany samorząd. Na jej wysokość ma również wpływ poziom przygotowania zawodowego 

nauczycieli (w kwestii wynagrodzenia) oraz zróżnicowanie kosztów kształcenia z uwagi na 

niepełnosprawność uczniów. 

Jakie znaczenie i poziom w dochodach gminy zajmuje subwencja ogólna obrazują wskaźniki 

udziału subwencji ogólnej w dochodach bieżących budżetu za poszczególne lat: 

1. za 2018 r.  -  21,16% 

2. za 2019 r.  – 20,15% 

3. za 2020 r. -   18,16% 

Udział procentowy subwencji ogólnej w dochodach bieżących budżetu gminy wykazuje 

tendencję malejącą. W roku 2020 gmina otrzymała subwencję ogólną w wysokości 7 432 721 zł., co 

stanowi 18,16% budżetu gminy. W związku z epidemią COVID-19, która przełożyła się na utratą 

dochodów własnych, rząd uruchomił pomoc dla samorządów poprzez przyznanie subwencji 

uzupełniającej w wysokości 91 942 zł.  W części oświatowej subwencji ogólnej procentowy udział w 

dochodach bieżących budżetu za lata 2018-2020 przyjmuje następujące wartości:  

1. w 2018 r.  – 16,94% 

2. w 2019 r.  – 16,24% 

3. w 2020 r. -   14,77% 

Subwencja oświatowa stanowiła w 2020 roku 14,77% dochodów bieżących budżetu gminy. Jej 

udział w dochodach bieżących wykazuje tendencję malejącą. 

Subwencja wyrównawcza kierowana jest do tych samorządów, które osiągają niskie dochody 

z własnych źródeł w przeliczeniu na mieszkańca gminy. Zadaniem jej jest zrównoważenie budżetu i 
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wyrównanie poziomu życia mieszkańców. Bezpośredni wpływ na jej wysokość ma polityka 

podatkowa Rady Gminy w zakresie stawek podatków lokalnych. 

 

Do dochodów budżetu j.s.t. zaliczane są również dotacje celowe. Środki dotacyjne 

przeznaczone są z góry na realizację określonych zadań, tak więc samorząd nie może ich dowolnie 

wydatkować. Do kategorii dotacji zaliczane są również dotacje z budżetu środków europejskich oraz 

dotacje udzielone z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pomoc 

finansowa udzielana pomiędzy samorządami na podstawie porozumień. 

 

Wysokość i struktura dotacji   za lata 2018 – 2020                                                                                                       

 
(zł.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik udziału dotacji w dochodach budżetu gminy za lata 2018 - 2020 jest następujący: 

1. w 2018 r.  – 31,36% 

2. w 2019 r.  – 38,23% 

3. w 2020 r. -   37,97% 

 

 

Przeznaczenie dotacji może być dwojakie: na zadania bieżące, które mają charakter stały  

i inwestycyjne o charakterze incydentalnym. Wysoki udział dotacji celowych w dochodach gminy 

może świadczyć o ograniczonej samodzielności samorządu w wyznaczaniu zadań jakie gmina może 

finansować. W 2020 roku nastąpił spadek udziału dotacji w dochodach gminy o 0,26 p.p. w stosunku 

do 2019 roku.  

  

Wyszczególnienie 2 018 2 019 2 020 

Dochody budżetu 35 214 099 41 038 492 41 671 809 

Dotacje ogółem z tego: 11 043 576 15 688 269 15 824 480 

Dotacje na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej w tym 

świadczenia wychowawczego „500+” 

9 441 186 11 753 204 14 043 361 

Dotacje na dofinansowanie zadań 

własnych 
845 733 767 913 761 406 

Wpływy pomocy finansowej na 

zadania bieżące i majątkowe 

realizowane na podstawie porozumień 

i umów między samorządami 

337 770 300 502 770 454 

Dotacje pozostałe w tym z budżetu 

UE 
418 887 2 840 303 249 259 
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Zrealizowane dochody w latach 2018-2020 obrazuje tabela poniżej. 

 
Zrealizowane dochody Gminy Radzanowo za lata 2018 - 2020  

 

   

                (zł.) 

 

Tytuł 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Dochody ogółem z tego: 35 214 099 41 038 492 41 671 809 

Rolnictwo i łowiectwo 552 018 2 820 736 726 895 

Zaopatrywanie w wodę 1 165 600 1 172 695 1 205 971 

Transport i łączność 454 208 950 695 153 182 

Gospodarka mieszkaniowa 124 374 145 449 156 081 

Administracja 89 960 85 466 105 229 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej 
70 406 66 276 64 086 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
201 791 21 769 27 552 

Dochody podatkowe 13 872 938 14 327 215 14 083 252 

Różne rozliczenia 7 453 708 7 819 179 8 074 870 

Oświata i wychowanie 787 941 780 274 1 079 585 

Pomoc społeczna 468 410 384 806 363 092 

Edukacyjna opieka wychowawcza 64 006 52 000 40 000 

Rodzina 8 669 741 10 887 720 13 125 424 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
1 225 924 1 500 564 2 439 371 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
13 074 11 471 27 219 

Kultura fizyczna 0 12 177 0 

 

Wynika z niej, że zdecydowanie kluczowym źródłem dochodów budżetowych są dochody 

podatkowe zrealizowane w kwocie 14 083 252 zł., które stanowią 33,80% wykonanych dochodów 

ogółem. W dalszej kolejności dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. pomoc 

państwa w wychowaniu dzieci: Programy „500+” i „300+”  13 125 424 zł., które stanowią 31,50% 

budżetu i dochody transferowe (subwencje) 8 074 870 zł., które stanowią 19,38% budżetu. Dochody z 

opłat za dostarczanie wody, odbiór odpadów i zrzut ścieków wyniosły łącznie 3 645 342 zł. tj. 8,75% 

budżetu. 

Niewątpliwie na poziom dochodów podatkowych w 2020r. miała wpływ sytuacja 

epidemiologiczna oraz związane z nią spowolnienie gospodarki. Wpływy z podatku PIT i CIT były 

niższe od prognozowanych i skutki w budżecie były odczuwalne. 
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II. Wydatki budżetu Gminy Radzanowo 

 
Wydatki są odzwierciedleniem realizacji zadań wykonywanych przez gminę. W wielkości 

poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych gminie 

do wykonania.  

 

Zrealizowane wydatki w latach 2018 - 2020   
(zł.) 

    
Tytuł 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Wydatki ogółem, z tego: 39 043 210 40 464 030 40 209 159 

Rolnictwo i łowiectwo 4 634 705 3 673 990 1 462 223 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 740 655 1 042 913 991 371 

Transport i łączność 4 980 596 3 715 198 2 945 392 

Gospodarka mieszkaniowa 1 392 719 1 369 761 1 225 350 

Plany zagospodarowania przestrzennego 12 910 26 991 16 668 

Administracja publiczna 2 756 741 3 391 981 3 412 265 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

70 406 66 276 64 086 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
647 840 196 184 132 267 

Obsługa długu publicznego 98 843 168 840 139 913 

Oświata i wychowanie 10 261 876 11 185 694 10 558 585 

Ochrona zdrowia 97 829 82 545 203 892 

Pomoc społeczna 1 184 923 1 130 625 1 185 008 

Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
63 457 66 576 65 837 

Edukacyjna opieka wychowawcza 83 062 74 300 57 450 

Rodzina 8 744 291 10 958 841 13 220 410 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
2 333 297 2 416 993 3 703 468 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 736 258 694 080 739 723 

Kultura fizyczna 202 802 202 242 85 251 
 

 

Największą pozycję wydatków gminy w 2020 r. stanowią wydatki na rządowy program pomocy 

rodzinie 13 220 410 zł. tj. 32,88%. W dalszej kolejności wydatki na oświatę 10 616 035 zł. tj. 26,40% 

i wydatki w zakresie gospodarki komunalnej, która obejmuje m.in. ochronę środowiska, utrzymanie 

zieleni, oświetlenie ulic, gospodarowanie odpadami, utrzymanie schronisk dla zwierząt, gospodarkę 

wodno - ściekową 4 694 839 zł. tj. 11,68%. Wydatki na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 

modernizację, utrzymanie dróg i komunikację zbiorową wyniosły 3 658 389 zł. tj. 9,10%. Wydatki na 

administrację 3 412 265 zł. tj. 8,49% budżetu rocznego.  
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Struktura wydatków w latach 2018 - 2020  
(zł.) 

    
Tytuł 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Wydatki ogółem w tym: 39 043 210 40 464 030 40 209 159 

Wydatki bieżące 31 535 045 35 655 025 38 342 388 

Wydatki majątkowe 7 508 165 4 809 005 1 866 771 

 

Działalność inwestycyjna Gminy ukierunkowana jest nie tylko na rozbudowanie infrastruktury 

technicznej, ale również infrastruktury społecznej. Wydatki majątkowe mogą się znaczenie różnić w 

poszczególnych latach. Wynika to z liczby i wielkości zaplanowanych zadań oraz możliwości 

finansowych gminy często związanych z pozyskaniem dodatkowych pieniędzy z zewnątrz.  

W 2020 roku kwota przeznaczona na działalność inwestycyjną wyniosła 1 866 771 zł. Był to też 

rok końcowy perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Realizacja zadań spowolniła, ponieważ Gmina 

aplikowała tylko o środki na inwestycje z budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekty 

współfinansowane z budżetu unijnego zostały zakończone w 2019 roku. Kwota wydatkowana na 

inwestycje w 2020r. obrazuje realne możliwości Gminy bez wsparcia zewnętrznego. Zagrożeniem dla 

polityki inwestycyjnej gminy na lata przyszłe jest ewentualne zmniejszenie środków finansowych w 

kolejnej perspektywie finansowej UE na politykę spójności. Brak środków z budżetu unijnego może 

bardzo niekorzystnie wpłynąć na zmniejszenie skali inwestycji i przyczyni się do spadku rozwoju 

gminy.  

Udział procentowy wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w poszczególnych latach 

wyniósł.: 

1. w 2018 r.  – 19,23% 

2. w 2019 r.  – 11,88% 

3. w 2020 r. -     4,64% 

Utrzymujące się na takim poziomie wydatki majątkowe w latach 2018 - 2019 świadczą o dużej 

samodzielności finansowej gminy oraz zdolności do obsługi zadłużenia, a w przyszłości do sięgania 

po różnego rodzaju źródła finansowania inwestycji. 
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III. Wynik budżetu 

 
Wynik budżetu to różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. Może przybrać jedną z trzech 

opcji. W przypadku gdy dochody są równe wydatkom mówimy o budżecie zrównoważonym, w 

sytuacji gdy dochody są większe niż wydatki o budżecie nadwyżkowym w sytuacji odwrotnej o 

budżecie deficytowym. Ważną kategorią ekonomiczną jest wynik operacyjny budżetu czyli różnica 

pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W sytuacji gdy dochody bieżące 

przewyższają wydatki bieżące (występuje nadwyżka operacyjna) samorząd ma możliwości finansowe 

na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Obecna 

ustawa o finansach publicznych narzuca samorządom obowiązek zrównoważenia budżetu w części 

operacyjnej. Dopuszcza tylko wykonanie wydatków bieżących powiększonych o nadwyżkę 

budżetową/wolne środki z lat ubiegłych i o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z 

udziałem środków pochodzących z budżetu UE w przypadku, gdy środki te nie zostały przekazane w 

danym roku budżetowym. Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii rząd czasowo na 2020 rok 

poluzował reguły fiskalne dotyczące równoważenia budżetu i zadłużenia. Przedstawiciele 

samorządów postulują o przedłużenie tych reguł na co najmniej 2021r. W świetle powyższego 

zaciągnięcie nowego długu na uzupełnienie ubytku w dochodach podatkowych spowodowanych 

wystąpieniem pandemii faktycznie nie byłoby wliczane do wskaźnika limitującego zadłużenie. Jednak 

każde zaciągnięcie kredytu oznaczało będzie konieczność znalezienia środków na spłatę i obsługę 

dodatkowego zadłużenia, co w praktyce oznaczać będzie ograniczenie środków na wydatki bieżące. 

 

 

 

 

Lata 2019 – 2020 to budżety nadwyżkowe. Wykonane dochody przewyższyły zrealizowane 

wydatki. Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 462 650 zł., natomiast wynik 

operacyjny tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2020 roku wyniosła 

2 596 220 zł. i była wyższa o 447 450 zł. od wyniku w roku 2019. Należy odebrać to jako zjawisko 

pozytywne mając na uwadze spadek dochodów Gminy spowodowany pandemią COVID-19. Niedobór 

 
Wynik budżetu za lata 2018 - 2020  

(zł.) 

    Tytuł 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Dochody ogółem z tego: 35 214 099 41 038 492 41 671 809 

dochody bieżące 34 591 208 37 803 795 40 938 608 

dochody majątkowe 622 891 3 234 697 733 201 

Wydatki ogółem z tego: 39 043 209 40 464 030 40 209 159 

wydatki bieżące 31 535 045 35 655 025 38 342 388 

wydatki majątkowe 7 508 164 4 809 005 1 866 771 

Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt) -3 829 110 574 462 1 462 650 

Wynik operacyjny 3 056 163 2 148 770 2 596 220 
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dochodów Gmina rekompensowała ograniczeniem wydatków operacyjnych. Nie nastąpiły żadne 

cięcia w zaplanowanych do realizacji projektach inwestycyjnych. 

 

Płynność finansowa: 

 

Wzajemne relacje pomiędzy dochodami i wydatkami wskazują na pozytywne lub negatywne 

zarządzanie finansami gminy. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (Wd) 

jeżeli osiąga wartości równe lub poniżej jedności oznacza to, że w danym samorządzie w sposób 

przejściowy lub trwały brakuje środków finansowych na realizację zadań bieżących. Długofalowe 

utrzymanie takiego trendu bez wprowadzenia szybkich zmian w ich strukturze może spowodować 

trwałe trudności finansowe do utraty płynności finansowej włącznie. Wskaźnik Wd w Gminie 

Radzanowo w poszczególnych latach osiągnął następujące wartości: 

1. w 2018 r.  –  109,69% 

2. w 2019 r.  –  106,03% 

3. w 2020 r. -    106,77% 

Wskaźnik Wd utrzymuje się na poziomie gwarantującym gminie zachowanie płynności finansowej i 

uległ niewielkiej poprawie w stosunku do roku ubiegłego.  

 

IV. Przychody, rozchody, poziom zadłużenia i obsługa długu 

 
Podstawowym celem polityki długu jest zaspokojenie potrzeb pożyczkowych gminy oraz 

zminimalizowanie kosztów obsługi zadłużenia. Zaciąganie pożyczek, kredytów czy też emitowanie 

obligacji komunalnych jest niezbędne do sfinansowania zamierzeń rozwojowych ujętych w planach 

inwestycyjnych rocznych  i wieloletnich. Skala działań  inwestycyjnych w 2020 roku nie 

spowodowała presji na wzrost zadłużenia. Wypracowane w latach 2018-2019 wolne środki dały 

bezpieczeństwo finansowe Gminie w pierwszym roku kryzysu spowodowanego patogenem COVID-

19. Kwota zadłużenia w porównaniu do 2019 roku zmalała o 547 106 zł. tj. o raty pożyczek i 

kredytów, których termin spłaty przypadł na 2020r. 

. 

Zadłużenie w latach 2018 – 2020  
(zł.) 

    Tytuł 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Łączna kwota długu  6 598 930 7 447 516 6 900 410 

Wskaźnik zadłużenia do 

dochodów ogółem (Wz) 
18,74% 18,15% 16,56% 

Wskaźnik zadłużenia do 

dochodów własnych (Wz dw) 
27,30% 29,38% 26,70% 

 

Wskaźnik zadłużenia (Wzdw) liczony w stosunku do dochodów własnych obniżył się w 

porównaniu do 2019 roku o 2,68 p.p. Blisko 27% dochodów własnych potrzeba na spłatę zadłużenia 

(w przypadku natychmiastowej jednorazowej spłaty).  

Koszty obsługi długu (odsetki) w 2020 r. wyniosły 139 913 zł. Wskaźnik planowanej łącznej 

kwoty spłaty zobowiązań wynosi 2,67% i spełnia warunek tj. nie przekracza dopuszczalnego 

wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 10,97%. Wskaźnik utrzymuje się na bezpiecznym 

poziomie, dopuszczonym prawem finansowym. Nie mniej jednak zalecana jest ostrożność jeśli chodzi 

o politykę kredytową, z uwagi na negatywny wpływ epidemii COVID-19 na finanse Gminy, na 
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kształtowanie się czynników makroekonomicznych spowodowanych spowolnieniem gospodarki i 

niejasnymi kryteriami pomocy proponowanymi przez rząd.  

 Na dzień 31.12.2020 r. gmina nie posiada zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług 

stanowiących zobowiązania wymagalne. Nie posiada również hipotecznego zabezpieczenia 

wierzytelności oraz zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji. Raty zobowiązań regulowane są 

zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowach z instytucjami finansującymi.  

 

V. Środki finansowe zewnętrzne 

 

W latach 2018 - 2020 gmina pozyskała 4 917 175 zł. środków finansowych zewnętrznych na 

projekty infrastrukturalne z zakresu infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, ochrony 

środowiska, ochrony przeciwpożarowej, kultury fizycznej i rekreacji:  

W 2018 roku pozyskano środki finansowe na łączną kwotę 756 657 zł. z tego na: 

1. Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Łoniewo - 94 000 zł.  

2. Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kosino - 21 000 zł. 

3. Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej ul. Begno w miejscowości Radzanowo - 329 742 zł. 

4. Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z Radzanowa, Juryszewa, 

Szczytna i Woźnik - 44 111 zł. 

5. Dofinansowanie zakupu i montażu bramy garażowej w budynku OSP w Radzanowie -  

9 950 zł. 

6.  Dofinansowanie remontu elewacji ścian remizy strażackiej w Szczytnie - 23 742 zł. 

7. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP  

w Woźnikach - 130 000 zł. 

8. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzanowo -  

17 484 zł. 

9. Realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” - 45 326 zł. 

10. Dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich w sołectwach Ślepkowo Szlacheckie i 

Nowe Boryszewo - 9 988 zł. 

11. Zwrot poniesionych wydatków inwestycyjnych zrealizowanych na zasadach Funduszu Sołeckiego 

- 31 314 zł. 

W 2019 roku pozyskano środki finansowe na łączną kwotę 3 140 805 zł. z tego na: 

1. Dofinansowanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej etap II na terenie Gminy Radzanowo w 

miejscowości Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko, Rogozino wraz z budową sieci 

wodociągowej – 1 999 998 zł. 

2. Dofinansowanie budowy ulicy Osiedlowej w miejscowości Rogozino  - 567 059 zł. 

3. Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stróżewko – 199 572 zł. 

4. Dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w miejscowości Stare Boryszewo i Juryszewo –  

183 824 zł. 

5. Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i ubrań specjalistycznych dla OSP z Radzanowa, 

Nowego Boryszewa, Woźnik i Szczytna – 16 388 zł. 

6. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzanowo -  

18 771 zł. 

7. Dofinansowanie wykonania oświetlenia i ciągu pieszego w zabytkowym parku w Radzanowie –  

50 443 zł. 

8. Dofinansowanie zakupu urządzenia zabawowego na plac zabaw w Rogozinie – 10 000 zł. 

9. Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Białkowie – 9 162 zł. 

10. Dofinansowanie zakupu i montażu trybun na boisku gminnym w Radzanowie – 12 177 zł. 
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11. Zwrot części wydatków poniesionych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w 

Radzanowie - 4 459 zł. 

12. Zwrot poniesionych wydatków inwestycyjnych zrealizowanych na zasadach Funduszu Sołeckiego 

-  68 952 zł. 

W 2020 roku pozyskano środki finansowe na łączną kwotę 1 019 713 zł. z tego na: 

1. Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Brochocinek etap I i II - 153 182 zł 

2. Dofinansowanie zakupu sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP z Radzanowa, 

Nowego Boryszewa i Woźnik – 5 000 zł. 

3. Dofinansowanie remontu instalacji elektrycznej i robót budowalnych w remizie strażackiej w 

Juryszewie - 19 430 zł. 

4. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzanowo –  

27 179 zł. 

5. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Stróżewko – 6 149 zł.  

6. Dofinansowanie montażu lamp oświetleniowych w miejscowości Trębin – 7 500 zł. 

7. Dofinansowanie zakupu stolarki drzwiowej i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kosinie - 6 000 zł. 

8. Dofinansowanie termomodernizacji świetlic wiejskich w Wodzyminie i Brochocinie – 20 000 zł. 

9. Zwrot poniesionych wydatków inwestycyjnych zrealizowanych na zasadach Funduszu Sołeckiego -  

53 192 zł. 

10. Modernizację w 2021r. systemu ogrzewania w budynku szkoły i przedszkola w Radzanowie – 

500 000 zł.  

11. Realizację programu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” – 114 993 zł. 

12. Realizację programu pn. „Twoje zdrowie jest na twoim talerzu” – 107 088 zł. 

 

Całością spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu, podatkami i opłatami oraz  

obsługą finansową  zajmuje się Referat Finansów Urzędu Gminy w Radzanowie.  
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2.Wydatki  inwestycyjne  

 

1. Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo-Dębniki 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Radzanowo - Dębniki była  

zadaniem priorytetowym w 2020 roku - kolejnym etapem prac na SUW zapoczątkowanym w 

2019 roku. SUW Radzanowo Dębniki jest najstarszym ujęciem wód głębinowych na terenie 

Gminy. Stacja w miejscowości Radzanowo -Dębniki wybudowana została w latach 90-tych 

ubiegłego wieku. W założeniach jej budowy nie było ani takiej liczby punktów poboru, ani 

takiego zapotrzebowania, jakie dziś obserwujemy na naszych terenach.   W roku ubiegłym w 

ramach podpisanych  umów wykonano: 

1. W część technologicznej:- dokonano wymiany złoża filtracyjnego, zamontowano dysze 

filtracyjne, wymieniono odpowietrzacze i filtry ciśnieniowe, a także dokonano  

częściowej wymiany rurociągów tłocznych wody ( koszt wykonania prac 125 500,00 zł) 

2. W część architektoniczno-budowlanej – wykonano remont dachu na budynku stacji oraz 

naprawiono  i pomalowano elewację oraz wykonano opaskę wokół budynku (koszt 

wykonania 49 800,00) 

 

 
 

Budynek SUW Radzanowo-Dębniki po modernizacji 
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Hala produkcyjna w trakcie prowadzenia prac technologicznych 

 

 

3. Prace remontowe na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ciółkówko 

 

- remont dachu na budynku Stacji Uzdatniania Wody. W ramach zadania został wykonany 

nowy dach z blachy – koszt wykonania prac 26 923,50 zł 

 

- wykonano prace modernizacyjne  na zewnątrz budynku stacji – koszt wykonania prac 

60 000,00 zł. W ramach zadania wykonano elewację budynku wraz z dociepleniem, 

wymieniona została stolarka okienna i drzwi wejściowe oraz wykonano opaskę wokół 

budynku. 
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 Budynek SUW Ciółkówko w trakcie prac remontowych  

 

 

 
 

Budynek SUW Ciółkówko po modernizacji 
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3.Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy w miejscowości Rogozino ul. 

Lipowa, Kostrogaj, Radzanowo ul. Długa.  

 

         W ramach zadania  wykonano 3 odcinki sieci wodociągowej o długości ok.600 

mb Koszt wykonania zadania wyniósł  110 023,43 zł. 

Gmina stara się co roku projektować nowe odcinki sieci wodociągowej, które 

realizowane są w kolejnym roku budżetowym. W związku z dynamicznym rozwojem 

osiedli mieszkaniowych oraz zauważalnym wzrostem posadowienia  nowych 

budynków na terenie gminy istnieje potrzeba sukcesywnej budowy sieci 

wodociągowej Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców w zakresie sieci 

wodociągowej oraz możliwości finansowe gminy budowane są  kolejne nowe odcinki 

sieci wodociągowej. W roku 2020 r zostały zaprojektowane nowe odcinki sieci 

wodociągowej w miejscowościach: Radzanowo, Rogozino, Boryszewo Nowe, 

Juryszewo. 

 

 
      

Hydrant i zasuwa na nowo wybudowanym odcinku sieci wodociągowej w miejscowości 

Rogozino 

 

4.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Radzanowo 

W 2020 roku zostało kontynuowane  z roku poprzedniego zadanie rozbudowy odcinka 

sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rogozino - częściowo w ulicach Słonecznej, 

Mazowieckiej, Wiejskiej oraz Kwiatowej. Zakres robót budowlanych zakładał wykonanie  

budowy sieci kanalizacji sanitarnej, w tym montaż studni kanalizacyjnych oraz budowę 2 

przepompowni ścieków wraz z  doprowadzeniem zasilania energetycznego miejscowości 

Rogozino o łącznej długości  1,1 km.  Na realizacje zadania zostały podpisane 2 umowy z 

Wykonawcami  na kwotę  943 082,29 zł. Inwestycja w całości została sfinansowana ze 

środków własnych gminy. 
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Zadanie rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rogozinie w trakcie realizacji. 

 

 

5.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brochocinek 

 

W lipcu 2020 roku została podpisana umowa z wykonawcą na  przebudowę drogi 

gminnej o długości  1,412 km i szerokości 4,2 m w miejscowości Brochocinek. Gmina 

Radzanowo otrzymała 153 182,22 zł na wsparcie tego zadania. Pozyskana przez gminę 

dotacja pochodziła ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i 

modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Koszt całkowity zadania wyniósł 

306 364,46 zł. W ramach inwestycji wykonano następujący zakres robót: 

- wykonano podbudowy 

- położono nawierzchnię asfaltową, 

- wykonano pobocza z tłucznia.  

 W wyniku prowadzonych prac związanych z przebudową  drogi gminnej w Brochocinku 

 powstał nowy odcinek drogi utwardzonej nawierzchnią asfaltową. 
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Droga w Brochocinku po przebudowie. 

 

 

6.Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2935 W Rogozino-Blichowo-Bulkowo 

W ramach współpracy z Powiatem Płockim zostało zrealizowane zadanie Budowy 

chodnika w ciągu drogi powiatowej 2935 W Rogozino-Blichowo-Bulkowo. 

W ramach niniejszej inwestycji wybudowano chodnik z kostki brukowej betonowej o 

długości 638 mm, wzdłuż chodnika zamontowane zostały bariery ochronne oraz wykonano 

zjazdy oraz ścieki  pod chodnikami służące odprowadzeniu wody deszczowej.  Materiał – 

kostka betonowa, krawężniki, obrzeża, umocnienia rowów oraz bariery ochronne zostały 

zapewnione przez Powiat. Pozostały materiał  oraz koszt robocizny poniesione zostały ze 

środków własnych gminy   w kwocie 151 713,18 zł. 
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Chodnik wzdłuż drogi powiatowej przy ulicy 

Płockiej w Radzanowie  ( przed wykonaniem prac). 

 

 

Chodnik wzdłuż ulicy Płockiej (po wykonaniu prac). 
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7. Modernizacja ulicy Strażackiej w Rogozinie 

 

W ramach niniejszego zadania zostały podpisane 2 umowy z wykonawcami tj. na: 

- przebudowę ulicy Strażackiej na długości 2225 mb - wykonano warstwy konstrukcyjne 

podbudowy oraz nawierzchnie asfaltową, pobocza z tłucznia 

- przebudowa nawierzchni placu w centrum Rogozina  o pow. 490 m
2
- plac został 

wykorytowany, wykonano podbudowę oraz  nawierzchnię  z kostki betonowej. 

Koszt wykonania powyższego zadania wyniósł 196 439,12 ( w tym kwota  40 926,70 zł 

pochodziła z Funduszu Sołeckiego) 

 

 

 

 

Rogozino ulica Strażacka w trakcie modernizacji 
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          Plac w centrum Rogozina  przy ulicy Mazowieckiej po modernizacji 

 

 

8. Modernizacja dróg Gminnych w miejscowościach: Ciółkówko, Chomętowo i Nowe 

Boryszewo, Łoniewo, Wólka 

 

Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Chomętowo, Łoniewo, Wólka i Nowe 

Boryszewo polegała na  ułożeniu destruktu asfaltowego na powierzchni nieutwardzonej.  

- droga w Chomętowie -koszt wykonania16 370,68 zł, długość drogi około 250 mb  

   ( w tym 100% kwoty z Funduszu Sołeckiego) 

- droga w Nowym Boryszewie – koszt wykonania 14 93,86 zł-długość drogi około 136 mb  

 (  w tym 100% kwoty z Funduszu Sołeckiego) 

- droga w Łoniewie – koszt wykonania 13 956,00 zł  - długość drogi około 220 mb  

  ( w tym 100% kwoty z Funduszu Sołeckiego) 

- droga w Wólce – koszt wykonania – 12 278,01 zł  - długość drogi około 150 mb ( w tym 

100% kwoty z Funduszu Sołeckiego) 

- droga w Ciółkówku - koszt wykonania – 20 790,76 zł   

  ( w tym 100% kwoty  z Funduszy Sołeckiego). W ramach zadania wykonano skropienie 

nawierzchni odcinka drogi o długości 225 mb na szerokości 3 m emulsją asfaltową. 
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Przykładowa droga  z destruktu  w miejscowości Chomętowo 

 

9.Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 

nawozach i typu BIG BAG z terenu Gminy Radzanowo 

 

Zadanie w 100 % sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Celem zadania było usuniecie  zalegających 

odpadów powstających w wyniku działalności rolniczej. 90 rolników zadeklarowało chęć 

wzięcia udziału  w programie. Firma wyłoniona w ramach postepowania przetargowego 

odebrała od rolników  43 tony folii rolniczej oraz prawie 20 ton sznurka do owijania balotów 

oraz worków typu BIG BAG. Całkowity koszt zadania  wyniósł 31 030,13 zł 



RAPORT O STANIE  GMINY RADZANOWO ZA 2020 ROK Strona 28 
 

 
 
 

 

Odbiór odpadów od rolników przez firmę zewnętrzną  

 

 

10. Usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzanowo  

w 2020 r. 

 

Zadanie  zostało dofinansowane w formie dotacji 70 % kosztów zadania tj w kwocie 

27 179,00zł z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie. Całkowity koszt zadania 38 826 ,38 zł Pozostałe  30% środków  pochodziło z  

wkładu własnego mieszkańców gminy biorących udział w programie. W ramach zadania 

zabrano i zutylizowano  111,36 t wyrobów zawierających azbest. 
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Zadanie w trakcie realizacji – odbiór azbestu 

 

11. Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Radzanowo 

 

Zadanie zrealizowano w 100 % ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w 

formie dotacji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 

Mazowsze 2020 r”. We wrześniu 2020 r została podpisana umowa z wykonawcą na realizacje 

powyższego zadania. Projekt zakładał przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła w 

budynkach na terenie Gminy Radzanowo, przeprowadzenie stosownych ankiet, utworzenie 

elektronicznej bazy źródeł niskiej emisji. Zadanie zostało zakończone w 2021 roku. 

Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 122 877,00 zł. 
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Raport w ramach projektu „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy  Radzanowo” 

wykonany na zlecenie Gminy. 

 

12. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Brochocinie 

 

W ramach przedmiotowego zadania wykonano ocieplenie budynku i położono 

wyprawę elewacyjną. Koszt wykonania zadania wyniósł 20 500,00 zł. Realizacja powyższej 

inwestycji uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w 

ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 w kwocie 

10 000,00 zł. Natomiast pozostała kwota 10 500,00 pochodziła z Funduszu Sołeckiego. 

 

Świetlica wiejska w Brochocinie po termomodernizacji. 
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13.Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wodzyminie 

W ramach przedmiotowego zadania wykonano ocieplenie budynku i położono 

wyprawę elewacyjną, zamontowano parapety, rynny oraz wykonano opaskę wokół budynku. 

Koszt wykonania zadania wyniósł 23 000,00 zł. Realizacja powyższej inwestycji uzyskała 

dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 w kwocie 10 000,00 zł. 

Natomiast pozostała kwota 13 000,00 zł pochodziła z Funduszu Sołeckiego. 

 

Budynek świetlicy wiejskiej w Wodzyminie po 

termomodernizacji. 

 

14.Zakup stolarki drzwiowej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosinie 

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono stolarkę drzwiową oraz wyposażenie 

świetlicy tj.: 12 szt. stołów i 65 szt. krzeseł. Koszt wykonania zadania wyniósł 23 000,00 zł. 

Realizacja powyższej inwestycji uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 

2020 w kwocie 5 999,63 zł 

 

Nowe drzwi wewnętrzne w świetlicy wiejskiej w Kosinie 
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15. Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Trębin 

 

W ramach przedmiotowego zadania zamontowano 3 lampy solarne w miejscowości 

Trębin. Koszt wykonania zadania wyniósł 15 000,00 zł. Realizacja powyższej inwestycji 

uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 

programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 w kwocie 7 500 zł. 

Natomiast pozostał kwota 7 500,00 zł pochodziła z Funduszu Sołeckiego. 

 

Lampa solarna w Trębinie 

 

Ponadto w 2020 roku na terenie gminy Radzanowo ze środków własnych 

zamontowano dodatkowych 40 punktów oświetleniowych na terenie Gminy Radzanowo, w 

tym 9 lamp solarnych. 

 

16. Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stróżewko 

 

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono Zestaw zabawowy Malaga i trap 

ruchomy oraz 2 ławki  Koszt wykonania zadania wyniósł 12 298,19 zł. Realizacja powyższej 

inwestycji uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w 

ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 w kwocie 

6 149,09 zł. Natomiast pozostała kwota 6 149,09 zł pochodziła z Funduszu Sołeckiego. 
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Plac zabaw w miejscowości Stróżewko po rozbudowie 

 

 

17. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Radzanowo. 

 

W ramach niniejszego zadania doposażono plac zabaw w miejscowości Radzanowo 

przy ul. Szkolnej. Zakupiono m.in.  zjeżdżalnię, zestaw linowy oraz równoważnię wiszącą. 

Koszt wykonania zadania wyniósł 30 000,00 zł, w całości został sfinansowany ze środków z 

Funduszu Sołeckiego. 

 

Element zabawowy zakupiony w ramach zadania na placu zabaw w Radzanowie 
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18. Remont instalacji elektrycznej w OSP Juryszewo 

 

W ramach przedmiotowego zadania dokonano wymiany instalacji elektrycznej w 

budynku OSP Juryszewo ( garaż, szatnia, magazyn) wraz z niezbędnymi robotami 

budowlanymi    Koszt wykonania zadania wyniósł 19 430,00 zł. Realizacja powyższej 

inwestycji uzyskała 100 % dofinansowania ze środków budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP- 2020. 

 

 

Nowa instalacja elektryczne w budynku OSP Juryszewo 

 

19. Projekty grantowe Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + 

 

W 2020 roku gmina brała udział w projektach grantowych w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp 

do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 

dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach 

projektów grantowych: 

- zdalna szkoła- w ramach  grantu zakupiono 20 sztuk laptopów z oprogramowaniem i 

słuchawkami nausznymi za kwotę  59 999,40 zł 

- zdalna szkoła +- w ramach grantu zakupiono 20 sztuk laptopów z oprogramowaniem za 

kwotę 54 993,30 zł 
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Zakupiono laptopy zostały przekazane po 20 sztuk do Szkoły Podstawowej w Radzanowie i 

Szkoły Podstawowej w Rogozinie na potrzeby nauki zdalnej. 

 

 

 

 

 

Laptopy zakupione w ramach zdalnej szkoły. 
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3.Fundusz Sołecki 

Fundusz sołecki to środki w budżecie, które mają służyć poprawie życia mieszkańców 

poszczególnych sołectw. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio 

mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. 

Pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które w myśl ustawy o funduszu sołeckim 

służą poprawie życia mieszkańców, są zadaniami własnymi gminy oraz są zgodne ze strategią 

rozwoju gminy. 

Tym niemniej fundusz sołecki to środki publiczne, wyodrębnione w budżecie i przez cały 

czas pozostają częścią budżetu. Wszystkie wydatki z funduszu sołeckiego ponosi gmina, na 

nią też wystawiane są faktury, rachunki czy też zawierane umowy. 

Pieniądze z funduszu muszą zostać wydane do końca roku (liczy się data wydania pieniędzy). 

Pieniądze z funduszu sołeckiego, które nie zostaną wydane nie przechodzą na kolejny rok. 

Propozycje przeznaczenia funduszu sołeckiego są przedstawiane podczas zebrania wiejskiego 

i głosują nad nim wszyscy dorośli mieszkańcy sołectwa, będący jego mieszkańcami. 

Zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy podejmują decyzje, o tym, co chcą sfinansować z 

funduszu sołeckiego, musi odbyć się przed końcem września, ponieważ jedynie do 30 

września sołtysi mają czas na przekazanie Wójtowi wniosków uchwalonych na zebraniach. 

 

Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym 

realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r. 

Lp. Nazwa 

sołectwa lub 

innej 

jednostki 

pomocniczej 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia Plan Wykonanie 

1 2 3 4 5 

1 Białkowo Remont świetlicy wiejskiej w Białkowie 11 000,00 10 969,70 

2 Białkowo Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białkowie 4 347,51 4 126,65 

3 Brochocin Zakup tłucznia na bieżące naprawy dróg w 
Brochocinie 

10 000,00 9 999,79 
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4 Brochocin Termomodernizacja świetlicy wiejskiej  11 118,18 10 500,00 

5 Brochocinek Zakup tłucznia dolomitowego z usługą 
wbudowania na drogę gminną w Brochocinku 

14 242,49 14 242,15 

6 Czerniewo Zakup kruszywa drogowego – tłucznia 13 178,40 13 177,88 

7 Chomętowo Modernizacja drogi gminnej w miejscowości 
Chomętowo 

16 370,68 16 370,68 

8 Ciółkowo Zakup tłucznia dolomitowego z usługą 
wbudowania na drogi gminne w miejscowości 
Ciółkowo 

18 376,09 18 375,83 

9 Ciółkówko Modernizacja drogi gminnej w m. Ciółkówko 20 790,76 20 790,76 

10 Chełstowo Geodezyjne wytyczenie drogi gminnej w 
miejscowości Chełstowo 

12 359,86 12 359,86 

11 Dźwierzno Zakup tłucznia dolomitowego z usługą 
wbudowania na drogę gminną w Dźwierznie 

13 546,74 13 546,04 

12 Juryszewo Zakup tłucznia dolomitowego na drogę w 
Juryszewie 

16 288,83 16 288,66 

13 Kosino Zakup tłucznia dolomitowego na drogi gminne 
w Kosinie 

15 118,18 15 117,82 

14 Kosino Zakup stolarki drzwiowej i wyposażenie 
świetlicy wiejskiej w Kosinie 

6 000,00 5 999,64 

15 Kostrogaj Zakup tłucznia dolomitowego z usługą 
wbudowania na drogę gminną w Kostrogaju 

16 329,75 16 329,32 

16 Łoniewo Remont drogi gminnej w miejscowości Łoniewo 
poprzez wbudowanie destruktu 

13 956,00 13 956,00 

17 Męczenino Remont dróg gminnych w Męczeninie poprzez 
zakup wraz z wbudowaniem tłucznia (70%) i 
żwiru (30%) 

10 000,00 9 999,38 

18 Męczenino Montaż lamp oświetleniowych na istniejących 
słupach w Męczeninie 

8 703,50 8 703,50 

19 Nowe 
Boryszewo 

Modernizacja drogi gminnej w Nowym 
Boryszewie 

14 993,86 14 993,86 
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20 Nowe 
Boryszewo 

Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę 
wiejską do miejscowości Stare Boryszewo 
(zadanie wspólne sołectwa Nowe Boryszewo i 
Stare Boryszewo) 

13 000,00 12 975,00 

21 Rogozino Modernizacja ulicy Strażackiej w Rogozinie 40 926,70 40 926,70 

22 Radzanowo Rozbudowa placu zabaw o nowe urządzenia 
przy ul. Szkolnej w Radzanowie 

30 000,00 30 000,00 

23 Radzanowo Zakup lamp solarnych na ul. Zieloną w 
Radzanowie 

10 926,70 10 926,70 

24 Radzanowo 
Dębniki 

Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę 
wiejską do miejscowości Radzanowo-Dębniki 

17 393,85 17 371,55 

25 Radzanowo 
Lasocin 

Zakup tłucznia dolomitowego z usługą 
wbudowania na drogę gminną w miejscowości 
Radzanowo-Lasocin 

15 224,73 15 224,39 

26 Szczytno Zakup gruzu betonowego (70%) i żwiru (30%) z 
usługą wbudowania na drogi gminne w 
Szczytnie 

15 634,00 15 624,20 

27 Ślepkowo 
Królewskie 

Zakup tłucznia dolomitowego z usługą 
wbudowania na drogę gminną w Ślepkowie 
Królewskim 

11 991,52 11 990,83 

28 Ślepkowo 
Szlacheckie 

Zakup tłucznia dolomitowego z usługą 
wbudowania na drogę gminną w Ślepkowie 
Szlacheckim 

10 000,00 9 999,79 

29 Ślepkowo 
Szlacheckie 

Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy 
wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim 

5 000,00 4 993,60 

30 Ślepkowo 
Szlacheckie  

Doposażenie placu zabaw przy świetlicy 
wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim 

2 884,97 2 632,03 

31 Śniegocin Zakup tłucznia dolomitowego z usługą 
wbudowania na drogi gminne w Śniegocinie 

11 295,77 11 295,42 

32 Stare 
Boryszewo 

Infrastruktura komunalna sołectwa Stare 
Boryszewo – remont niewielkich odcinków dróg 
gminnych w szczególności osiedle Za Góralską 
Chatą poprzez zakup i utwardzenie tłuczniem 
niewyasfaltowanych dróg 

13 408,14 13 407,84 
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33 Stare 
Boryszewo 

Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę 
wiejską do miejscowości Stare Boryszewo 
(zadanie wspólne sołectwa Nowe Boryszewo i 
Stare Boryszewo) 

5 500,00 5 475,00 

34 Stróżewko Rozbudowa oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Stróżewko 

12 500,00 12 500,00 

35 Stróżewko Rozbudowa oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Stróżewko 

7 500,00 7 500,00 

36 Stróżewko Doposażenie placu zabaw w sołectwie 
Stróżewko 

6 274,94 6 149,10 

37 Trębin Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości 
Trębin 

11 254,84 11 254,83 

38 Woźniki Montaż lampy solarnej przy przystanku 
autobusowym w Woźnikach  

3 500,00 2 661,51 

39 Woźniki Utwardzenie tłuczniem dolomitowym dróg 
gminnych w Woźnikach 

13 771,07 13 770,76 

40 Wodzymin Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w 
Wodzyminie 

13 751,37 13 000,00 

41 Wólka Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka 
poprzez wbudowanie destruktu 

12 278,01 12 278,01 

42 Woźniki - 
Paklewy 

Zakup gruzu betonowego z usługą wbudowania 
na drogi gminne w miejscowości Woźniki-
Paklewy 

11 664,11 11 660,40 

Ogółem 542 401,55 539 465,18 
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Zestawienie kwot ogólnych Funduszu Sołeckiego i % zwrotu z budżetu Państwa  

 

L.P. ROK KWOTA  OGÓLNA 

FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

KWOTA ZWROTU Z BUDŻETU 

PAŃSTWA 

1 2015 335.059,52 zł 133.460,26 zł (40%) 

2 2016 339.833,70 zł 121.160,27 zł (35,654%) 

3 2017 380.199,60 zł 132.452,47 zł (34,954%) 

4 2018 478.097,91 zł 136.465,71 zł (28,567%) 

5 2019 516.786,99 zł 134.847,66 zł (26,204%)  

6. 2020 542.401,55 zł 136.759,82 zł (25,351%) (zwrot w 

sierpniu 2021 roku 

Razem 2.592.379,27 zł 795.146,19 zł 
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Informacje o stanie mienia komunalnego 
 

 

(według stanu na dzień 31.12.2020r.) 

Wartość nieruchomości z podziałem na poszczególne grupy przedstawia poniższa tabela: 

 

L.p. Podział mienia Powierzchnia 

[m
2
] 

Wartość 

gruntu [zł] 

Wartość 

budynku [zł] 

1 Nieruchomości stanowiące mienie 

gminne na których znajdują się 

zabudowania będące własnością 

Gminy (załącznik nr 1) 

158 145 567 066,56 6253350,57 

2 Nieruchomości stanowiące mienie 

gminne na których znajdują się 

zabudowania nie będące własnością 

Gminy oddane w użytkowanie 

wieczyste (załącznik nr 2) 

71 035 425 190,00 0,00 

3 Przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych 

na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów (załącznik nr 

3) 

2 824 22 023,00 0,00 

4 Nieruchomości oddane w trwały 

zarząd Jednostkom Organizacyjnym 

Gminy (załącznik nr 4) 

56 996 33 410,07 11 701 779,68 

5 Pozostałe grunty (m.in. boiska 

sportowe, place zabaw, parki i tereny 

zielone, rowy, działki w sołectwach) 

136 680 1 319 487,90 0,00 

6 Grunty zajęte pod drogami 567 299 - 0,00 

Razem 992 979,00 2 367 177,53 17 955 130,25 
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Załącznik nr 1 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne na których znajdują się zabudowania 

będące własnością Gminy Radzanowo: 

 

L.p. Nieruchomość Powierzchnia 

[m
2
] 

Wartość 

gruntu [zł] 

Wartość 

budynku [zł] 

1 Ciółkówko SUW 5 100 1 000,00 153 309,32 

2 Radzanowo – Dębniki SUW 4 000 7 500,00 313 169,88 

3 Juryszewo SUW 4 600 4 600,00 205 899,52 

4 Woźniki Oczyszczalnia 21 200 10 000,00 1 653 368,26 

5 Radzanowo Urząd Gminy 2 600 3 900,00 222 534,83 

6 Radzanowo CKiS 3 200 4 600,00 541 677,88 

7 Radzanowo budynki po byłej Szkole Rol. 6 829 119 764,00 482 756,00 

8 Męczenino budynek po byłej szkole    wraz z 

budynkiem gospodarczym 

6 065 18 195,00 311 733,00 

9 Białkowo świetlica wiejska 15 698 109 886,00 35 270,27 

10 Wodzymin świetlica wiejska 4 500 4 000,00 31 758,24 

11 Czerniewo świetlica wiejska 706 5 764,96 4 902,00 

12 Chełstowo świetlica wiejska 507 9 542,00 47 164,00 

13 Męczenino świetlica wiejska 1 200 48 000,00 59 060,04 

14 Kosino świetlica wiejska 378 7 560,00 132 071,19 

15 Brochocin świetlica wiejska 7 000 3 000,00 90 149,10 

16 Ślepkowo Szlacheckie świetlica wiejska 3 800 2 000,00 196 233,12 

17 Ciółkówko świetlica wiejska z bud. gosp.               23 500 13 318,00 13 704,21 

18 Radzanowo remiza OSP 502 188,00 30 424,25 

19 Szczytno remiza OSP 3 500 2 000,00 61 283,35 

20 Woźniki remiza OSP 5 100 8 000,00 255 989,42 

21 Rogozino Dom Ludowy - remiza OSP 7 200 10 000,00 998 530,83 

22 Rogozino budynek komunalny mieszkalno-

użytkowy 

4659 29 419,00 186 192,38 

23 Brochocinek budynek komunalny 

mieszkalny 

3 900 6 000,00 30 845,51 

24 Stróżewko budynek komunalny mieszkalny 601 3 650,00 70 753,45 

25 Woźniki budynek komunalny 

mieszkalny 

17 000 13 000,00 70 612,52 

26 Ciółkowo budynek komunalny mieszkalny 4 800 63 072,00 53 958,00 

Razem 158 145 567 066,56 6 253 350,57 
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Załącznik nr 2 

 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne na których znajdują się zabudowania nie 

będące własnością Gminy oddane w użytkowanie wieczyste: 

 

 

 

L.p. Nieruchomość Powierzchnia [m
2
] Wartość gruntu [zł] 

1 Nowe Boryszewo 700 35 119,00 

2 Białkowo 7 648 38 852,00 

3 Brochocin 500 3 845,00 

4 Kosino 12 422 63 104,00 

5 Radzanowo 900 7 398,00 

6 Radzanowo 29 600 202 760,00 

7 Radzanowo 2 000 16 440,00 

8 Radzanowo 2 053 16 876,00 

9 Radzanowo 968 7 957,00 

10 Radzanowo 1 144 9 404,00 

11 Ślepkowo Szlacheckie 1 500 10 935,00 

12 Stróżewko 11 600 12 500,00 

Razem 71 035 425 190,00 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: 

 

 

 

L.p. Nieruchomość Powierzchnia [m
2
] Wartość gruntu [zł] 

1 Kosino 1 000 7 030,00 

2 Radzanowo 1 824 14 993,00 

Razem 2 824 22 023,00 
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Załącznik nr 4 

 

 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne oddane w trwały zarząd Jednostkom 

Organizacyjnym Gminy: 

 

 

L.p. Nieruchomość Powierzchnia              

[m
2
] 

Wartość 

gruntu [zł] 

Wartość 

budynku [zł] 

1 Radzanowo Przedszkole 

Samorządowe 

25 166 12 815,89 123 094,56 

2 Rogozino Szkoła Podstawowa 

 

12 700 7 000,00 1 293 124,30 

3 Radzanowo Zakład Gospodarczy 

 

3 581 5 694,00 63 416,71 

4 Radzanowo Szkoła Podstawowa + 

Hala Sportowa 

15 549 7 900,18 10 222 144,11 

Razem 56 996 33 410,07 11 701 779,68 
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Informacja o realizacji polityk, programów, strategii 

1.Strategia Rozwoju Gminy Radzanowo 

 

Strategia Rozwoju Gminy  Radzanowo na lata 2014-2020 stanowiąca załącznik do 

Uchwały Nr XI/64/15 Rady Gminy Radzanowo z dnia 23.09.2015r. była podstawowym 

dokumentem długofalowej polityki i zamierzeń Gminy Radzanowo, który określał wizję i 

strategiczne kierunki rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto przyjęta strategia 

jest dokumentem niezwykle pomocnym przy urzeczywistnianiu wyznaczonych kierunków 

rozwoju Gminy Radzanowo, a tym samym zapewnia ciągłość i trwałość działań władz gminy 

przy efektywnym gospodarowaniu własnymi zasobami, uwzględniając jednocześnie 

dostępność środków finansowych.     

W Strategii Rozwoju Gminy Radzanowo na lata 2014-2020 przyjęto następującą misję i 

wizję: 

 Misja – Efektywne zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Radzanowo w oparciu 

o zasadę zrównoważonego rozwoju, 

 Wizja – Gmina Radzanowo – Gmina przyjazna dla mieszkańców i inwestorów, na 

terenie której stosowane są zasady zrównoważonego rozwoju we wszystkich 

aspektach życia. 

W pracy samorządu Gminy Radzanowo nadrzędna jest realizacja zasad zrównoważonego 

rozwoju. Dzięki konsekwencji w działaniu i w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju 

udało się zrealizować szereg ważnych zadań i inwestycji, które są niezbędne do osiągania 

celów nadrzędnych i misji oraz wizji zawartej w Strategii Rozwoju Gminy Radzanowo na lata 

2014-2020. 

Ze względu na czas obowiązywania Strategii Gminy do końca 2020 roku, podjęte zostały 

prace nad Strategią Gminy Radzanowo na lata 2021-2027. W dniu 30 marca 2021 roku 

została podjęta Uchwała nr XXVI/160/2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i 

harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Radzanowo na lata 2021-

2027, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art.6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zakończenie prac nad nową strategią przewidziane 

jest IV kwartale bieżącego roku. 
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2.Gminny Program Ochrony Środowiska 

 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Radzanowo na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 

2023 roku” przyjęty został uchwałą Nr XXXVII/241/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 

lutego 2018r. Dokonano w nim oceny stanu środowiska na terenie gminy w określonych 

obszarach interwencyjnych oraz ustalono priorytetowe celu zmierzające do wykonania w/w 

programu takie, jak: 

 poprawa jakości powietrza, ochrona klimatu i adaptacja do zmian klimatu; 

 ochrona przed hałasem; 

 ochrona przed polami elektromagnetycznymi; 

 oszczędne gospodarowanie wodami i ochrona wód; 

 ochrona powierzchni ziemi i surowców naturalnych; 

 właściwe gospodarowanie odpadami; 

 ochrona zasobów przyrodniczych; 

 ochrona przed poważnymi awariami i zjawiskami ekstremalnymi. 

Poprawa jakości powietrza, ochrona klimatu i adaptacja do zmian klimatu oraz ochrona przed 

hałasem. 

W ramach realizacji zadania wykonano inwestycje wpływające na zmniejszenie uciążliwości 

hałasu komunikacyjnego wynikającego z transportu drogowego. Wykonano wiele zadań, 

które przyczyniły się do poprawy klimatu akustycznego. Część zadań związana z ochrona 

przed hałasem była zbieżna z zadaniami realizowanymi w zakresie ochrony powietrza, 

dotyczy to przebudowy i modernizacji dróg oraz usprawnienie komunikacji na terenie gminy. 

Oszczędne gospodarowanie wodami i ochrona wód. 

W roku 2020 w ramach zadania kontynuowano działania porządkujące gospodarkę wodno – 

ściekową na terenie gminy Radzanowo. W tym okresie były one skoncentrowane na 

zadaniach inwestycyjnych związanych m.in. z budową i modernizacja sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej. 

Właściwe gospodarowanie odpadami. 

Utworzenie i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Radzanowo to obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. W ramach tego systemu gmina prowadzi działania związane z odbiorem i 

zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy 

oraz prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Woźnikach. Odbiór 

odpadów komunalnych odbywa się 1 raz w miesiącu, a w miesiącach od kwietnia do 

października co 2 tygodnie, natomiast 2 razy w roku w ramach systemu odbierane są odpady 

wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
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Właściciele nieruchomości zamieszkałych ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zróżnicowaną w zależności od tego, czy nieruchomość posiada kompostownik i 

czy oddawane są odpady biodegradowalne. 

Jednym z głównych celów systemu jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw 

unijnych związanych z osiągnięciem odpowiednich poziomów odzysku poszczególnych 

frakcji odpadów. 

Usuwanie azbestu w 2020r. z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu 

gminy Radzanowo odbywało się w ramach realizacji programu „Usuwanie i utylizacja 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzanowo w 2020 roku”. Właściciele 

nieruchomości zgłaszają do Urzędu Gminy Radzanowo potrzebę odbioru, transportu i 

unieszkodliwienie azbestu. W 2020r. z terenu gminy Radzanowo odebrano i 

unieszkodliwiono 115,559 Mg azbestu (płyt azbestowo – cementowych stosowanych w 

budownictwie). 

W sierpniu 2020 roku na terenie Gminy Radzanowo odbyła się zbiórka zużytej folii rolniczej, 

sznurka do owijania balotów, worków po nawozach i worków typu Big Bag w wyniku, której 

zebrano łącznie 62,46 Mg odpadów od właścicieli gospodarstw rolnych. 

Poprawa jakości powietrza, ochrona klimatu i adaptacja do zmian klimatu. 

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020” 

rozpoczęto prace nad sporządzeniem raportu „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła 

na terenie Gminy Radzanowo”. Celem programu jest polepszenie jakości życia mieszkańców 

regionu poprzez poprawę jakości powietrza oraz umożliwienie pozyskania dopłat do 

wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych oraz docieplenia domów jednorodzinnych. 

Ochrona zasobów przyrodniczych. 

W 2020 roku realizowano zadania związane z kształtowaniem obszarów zieleni urządzonej: 

parków, skwerów itp. Wykonywane były prace konserwacyjno – pielęgnacyjne trawników, 

nasadzenia drzew i krzewów. W zezwoleniach na usunięcie drzew nakładano obowiązek 

dokonania nasadzeń w ramach kompensacji przyrodniczej. Ponadto promowano działania 

proekologiczne związane z ochroną środowiska i ekologią. 
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3. Gminny Program  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych 

Gminny Program  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  na 2020 r. został 

przyjęty uchwałą Nr XV/92/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2019r.

 Powyższy  program wpisuje się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Radzanowie na lata 2018-2023 oraz uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych określone w Narodowym Programie Zdrowia na 

lata 2016-2020. Ponadto cele i zadania Programu są zgodne z rekomendacjami PARPA w 

zakresie realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w 2020 roku. Program powiązany jest z realizacją zadań gminnych 

z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie. Określa cele i zadania, a 

także działania służące ich realizacji. Podstawą prawną i merytoryczną Programu były: 

 ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia  

26 października 1982 roku (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.2277); 

 ustawa z dnia 12 03 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r, poz.1508 

z późn, zm.); 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  

z 2015r., poz.1390); 

 Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020; 

 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

lata 2016-2020.         

  

Głównymi założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2020 rok był dalszy rozwój działań z obszaru profilaktyki uzależnień i 

rozwiązywania problemów alkoholowych, mających na celu zapobieganie powstawaniu 

nowych problemów alkoholowych oraz niwelowanie i zmniejszanie negatywnych zjawisk 

będących skutkiem nadużywania alkoholu. Adresatami programu byli mieszkańcy Gminy 

Radzanowo, w szczególności dzieci i młodzież, osoby uzależnione i współuzależnione. 

Program uwzględniał w dużym stopniu kontynuację oraz rozwój sprawdzonych przedsięwzięć 

podejmowanych w latach poprzednich, jak również podejmowanie działań wynikających z 

aktualnych potrzeb lokalnych określonych w diagnozie problemów uzależnień na terenie 

Gminy Radzanowo. Jej treść zamieszczono na stronie www.radzanowo.pl  w zakładce ”Strefa 

Mieszkańca- Informacje o dostępnej pomocy w uzależnieniach”.  

W roku 2020 Gminny Program Rozwiązywani Problemów Alkoholowych był realizowany 

przez: 

1.Gminną Komisję  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzanowie, która na 

mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, inicjuje 

działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, integracji 
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społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz podejmowała czynności zmierzające do 

orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.  

W 2020 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Radzanowie  wpłynęło 9  nowych wniosków o sądowe zobowiązanie do podjęcia leczenia 

odwykowego. GKRPA założyła 1 Niebieską Kartę. 

Zamieszczony poniżej wykres nr 1 pokazuje  ilość wniosków jakie wpłynęły do 

Komisji w  latach 2015-2020. 

Od roku 2015 następował ich systematyczny spadek, przy czym ta tendencja uległa 

zmianie  w roku 2020 - nastąpił ich wzrost, na co prawdopodobnie miała wpływ sytuacja 

związana z ekonomicznymi i psychologicznymi następstwami pandemii SARS-CoV-2 . 

 

 
Źródło: GKRPA w Radzanowie, 2020.        

             

W 2020 r. GKRPA skierowała do Sądu 6 wniosków o nałożenie obowiązku leczenia 

odwykowego. 

Na przestrzeni lat 2015-2020  liczba spraw skierowanych do Sądu  przestawiała  się zgodnie z 

danymi zamieszczonymi w wykresie nr 2 

Źródło: GKRPA w Radzanowie, 2020 r. 
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Pozostałe osoby dobrowolnie zgłaszały się do punktu konsultacyjnego w Radzanowie ul. 

Szkolna 3 lub ul. Płocka 32  lub do Poradni Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Płocku ul. 

Reja 15/3  lub  Ośrodka Medyczno-Psychologicznego „Vide” w Płocku ul. Sienkiewicza 11.

 W 2020 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała 

5 spraw do biegłych sądowych celem przeprowadzenia badania i wydania opinii w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

Liczbę spraw skierowanych do biegłych sądowych i liczbę wydanych opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu przedstawia wykres nr 3.  

   

Wykres nr 3. Liczba spraw skierowanych do biegłych sądowych i liczba wydanych opinii przez 

biegłych sądowych w latach 2015-2020 

 

Źródło: GKRPA w Radzanowie, 2020r. 

 

Ponadto, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydawała 

opinie w formie postanowień co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych z Uchwałą Rady Gminy Radzanowo Nr XLIII/285/2018 z dnia  30.07.2018r.  

w sprawie ustalenia dla terenu gminy Radzanowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i 

podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. 

W  w/w uchwale  ustalone zostały następujące limity punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych: 

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży: 

– o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa     - 24 

– o zawartości powyżej 4,5 alkoholu % do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa - 23 

– o zawartości powyżej 18% alkoholu      - 22 

 

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży: 

– o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa       - 7 
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– o zawartości powyżej 4,5 alkoholu % do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa   - 6 

– o zawartości powyżej 18% alkoholu  - 5 

 

Na dzień 31.12.2020 roku stan liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

przedstawiał się następująco: 

 

- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży wynosi  - 13 

 

- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży wynosi   -  3 

 

Limity punktów sprzedaży napojów alkoholowych nie zostały przekroczone. 

Liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych funkcjonujących na terenie gminy na 

przestrzeni lat 2015-2020 przedstawia wykres nr 4. 

 

 
 
Źródło: Urząd Gminy w Radzanowie, 2020r. 

 

 

 

Dostępność alkoholu na terenie gminy Radzanowo na przestrzeni  lat 2015-2020 r 

przedstawia wykres nr 5. W roku 2020 na 1 punkt sprzedaży alkoholu przypadało (bez 

względu na wiek)   ok. 515 osób .  
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Źródło: Urząd Gminy w Radzanowie, 2020r. 

 

 

W 2020 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  wydała  9 

opinii w formie postanowień o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Radzanowo. W porównaniu do roku 2019 

odnotowano ich  wzrost  o  5 . 

 

Źródłem finansowania programów profilaktycznych  są środki pochodzące z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan  finansowy na 2020r.  w  

dziale alkohol  wynosił  87 447,00 zł  -  a wykonanie  80 059,43 zł,  co stanowi  91,55 %.  

 

  W 2020 r. w oparciu uchwałę nr XV/.92/2019  Rady Gminy Radzanowo z dnia 

30.12.2019r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2020  GKRPA  pozytywnie zaopiniowała  wydatki  m.in.,  

na :      

I. Szkolne programy profilaktyczne dla: 

szkół podstawowych w Rogozinie, Radzanowie ( programy autorskie nauczycieli, 

rekomendowane przez PARPA oraz realizowane przez firmy zewnętrzne) – 8 129,06 zł.    

W ramach profilaktycznej  działalności  informacyjno-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 

dofinansowano realizację szkolnych programów profilaktycznych oraz działań edukacyjnych 

przeznaczonych dla rodziców . 

II. Środowiskowe (pozaszkolne programy profilaktyczne) realizowane przez Gminne 

Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie ,,Współczesne zagrożenia- wolni od używek i 

nałogów ”- 2 957,20 zł. 
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III. Inne działania to m.in. : 

 finansowanie działalności punktu konsultacyjnego w Radzanowie ul. Szkolna 3 

realizującego świadczenie usług w zakresie konsultacji i poradnictwa grupowego i 

indywidualnego obejmującego konsultację terapii uzależnień , wsparcie dla osób 

nadużywających i uzależnionych od alkoholu oraz  dla osób współuzależnionych – 

6 570,00 zł  .Z programu skorzystało 17 osób. 

 finansowanie  działalności punktu konsultacyjnego w Radzanowie   ul. Szkolna 3 

realizującego świadczenie usług w zakresie konsultacji i poradnictwa grupowego i 

indywidualnego - autorski program edukacyjno-korekcyjny dla osób z problemem 

przemocy i / uzależnienia –7 000,00 zł .  Z programu skorzystały 23 osoby . 

 

 konsultacji i poradnictwa z zakresu pomocy psychologicznej w Radzanowie -  

6.080,00 zł. Z programu skorzystało 10 osób. 

 szkolenie sprzedawców – 800,00 zł. W  wakacje  GKRPA zorganizowała szkolnie 

dla właścicieli i personelu 16 punktów sprzedaży napojów alkoholowych na 

terenie gminy. Z uwagi na obostrzenia pandemiczne szkolenie odbyło się za 

pomocą  pakietów szkoleniowych „Odpowiedzialny sprzedawca” zawierających 

materiały informacyjne, nagranie na płycie CD  ;    

 wsparcie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznego ZOZ im. prof. E.               

Wilczkowskiego Oddział Leczenia Abstynencyjnego i Terapii Uzależnień od 

Alkoholu  w Gostyninie – 3 902,93 zł  ( dysk zewnętrzny, zestaw muzyczny, 

pendrive, zabawki) 

 szkolenie dla Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Radzanowie  - 1 559,00 

zł   oraz  dla GKRPA, pełnomocnika ds. profilaktyki uzależnień - 2 160,08 zł  ; 

 szkolenie z zakresu przygotowania do kontroli punktów sprzedaży alkoholu- 

267.00zł ; 

 koszty sądowe – 4 085,00 zł;        

 koszty badania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2 240,00 zł; 

 zakup materiałów biurowych –10 427,76 zł.  

 koszty poniesione na działania związane z przeciwdziałaniem  COVID -19 ( 

środki ochrony osobistej, bezdotykowa stacja do dezynfekcji rąk, generator 

ozonu) – 3 927,06 zł. 

 koszty wynagrodzenia członków GKRPA –  20 025,05 zł; 

 

Ponadto, GKRPA uaktualniła ulotkę informacyjną o działającej na terenie gminy 

Radzanowo i Powiatu Płockiego bezpłatnej pomocy w rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych. Ulotka została przekazana mieszkańcom przy wydawaniu paczek 

żywnościowych, sołtysom, GOPS w Radzanowie, do Posterunku Policji w Radzanowie, 

wyłożona w budynku Urzędu Gminy,  zawieszona na gminnych tablicach ogłoszeń oraz na 

stronie internetowej www.radzanowo.pl w zakładce „Strefa Mieszkańca – Informacje o 

dostępnej pomocy w uzależnieniach” a także  zawieszona na FB gminy. 

http://www.radzanowo.pl/
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2. Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Radzanowie     

       

Z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 r.  skorzystało ogółem 333 

rodzin o liczbie osób w tych rodzinach – 847. Pomocą materialną objęto 111 rodzin, w 

których było 176 osób. 

Z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego udzielono pomocy 48 rodzinom  o liczbie 229 osób w tych 

rodzinach w tym pomocy 9 rodzinom niepełnym o liczbie 31 osób w tych rodzinach oraz 

pomocy 3 rodzinom wielodzietnym o liczbie 17 osób w tych rodzinach. 

Z powodu alkoholizmu objęto wsparciem 14 rodzin o liczbie 24 osób w rodzinach  

i 1  rodzinę czteroosobową z powodu narkomanii. 

 Przemoc domowa  była powodem udzielania świadczeń 1 rodzinie dwuosobowej. 

Z analizy wynika, że w obecnym 2020 roku  4,2 % korzystających z pomocy to osoby 

dotknięte dysfunkcjami z powodu problemów alkoholowych. 

Wykres nr 7 przedstawia dane  na temat liczby osób objętych wsparciem finansowym z 

powodu uzależnienia od alkoholu w latach 2015-2020 . 

 

 
 

Źródło: GOPS w Radzanowie, 2020 r. 

 

 

Poza pomocą materialną w 2020r. udzielono wsparcia 

w  ramach  samej  pracy socjalnej  z  zakresu  indywidualnych  spraw petentów 111 rodzinom 

o liczbie osób w tych rodzinach –295. 

Z powodu alkoholizmu pracą socjalną objęto 14 rodzin o liczbie osób w tych rodzinach 24. 
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W 2020r. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Radzanowie prowadził 26 postępowań 

w ramach  procedury Niebieska Karta. 

  W 14 rodzinach, w skład Grup Roboczych wchodził przedstawiciel GKRPA  

w Radzanowie. Zespół ściśle współpracował z sądem i policją. 

 Poniży wykres nr 8  przedstawia liczbę wypełnionych formularzy „Niebieskiej Karty” 

skierowanych do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Radzanowie w latach 2015-

2020 wskazując na różnice ilościowe  w zakładaniu „NK”-A. W porównaniu do roku 2019 

ich ilość wzrosła ponad dwukrotnie. 

 

 
           

 Źródło: GZI w Radzanowie, 2020r. 

 

 

Z przeprowadzonego programu edukacyjno - korekcyjnego  dla osób z rodzin z 

problemem przemocy skorzystały 23 osoby, łącznie 100 godzin. 

 Podjęte rozeznanie poprzez rozmowę z przedstawicielami poszczególnych instytucji 

wskazuje na zainteresowanie kontynuowaniem programu edukacyjno-korekcyjnego dla 

rodzin z problemem przemocy, z ewentualnym zwiększeniem liczby godzin programu do 120 

godzin kontynuacji działania punktu – pomoc psychologiczna ze wskazaniem na rodziny 

dysfunkcyjne i dzieci z tych rodzin. Z zakresu pomocy psychologicznej w punkcie 

konsultacyjnym w Radzanowie skorzystało ogółem 10 osób. 
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4.Gminny Program  Przeciwdziałania Narkomanii 

 

Powyższy program został przyjęty  uchwałą  XV/93/2019 Rady Gminy Radzanowo z 

dnia 30.12.2019r.   Podstawą  jego  uchwalenia był art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 

marca 1990 roku o  samorządzie gminnym  (t. j.: Dz. U. z 2018r., poz.994 z  późn. zm.) i 

art.10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  

(t. j.: Dz. U. z 2018r., poz.1030 z późn. zm.).      

 Celem programu było zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej 

polegającego na systematycznym i rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy w zakresie 

zagrożeń związanych z narkomanią i uwrażliwienia na wczesne oznaki uzależnienia oraz 

informowanie o dostępnych formach pomocy. W dziale  narkotyki   na plan 8 128,63 zł  

wydatkowano   6 999,66  co stanowi  86,11 %.   

Realizacja programu odbywała się poprzez: 

1.Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 

osób zagrożonych uzależnieniem poprzez współpracę z  GOPS, GKRPA, szkołami oraz 

aktualizację bazy danych obejmujących placówki świadczące usługi terapeutyczne i 

rehabilitacyjne- wymienione podmioty prowadzą stałą aktualizację bazy danych. Na stronie 

www.radzanowo.pl  w zakładce „Strefa mieszkańca – informacja o dostępnej pomocy w 

uzależnieniach” zamieszczono szczegółową informację o dostępnych kontaktach 

pomocowych. 

2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej poprzez upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań 

profilaktycznych, interwencyjnych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych 

uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i  

nowych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin przez bieżącą aktualizacje  baz danych i 

ich udostępnienie.; 

3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, w tym kampanii 

społecznych adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, 

młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych i NSP, a także pozamedycznego stosowania produktów 

leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia poprzez:  

 wsparcie finansowe szkół podstawowych  w rozwijaniu działań profilaktycznych np. 

realizacja programu profilaktycznego: 1.  W Szkole Podstawowej w Radzanowie  pt. 

,,Postawy i Podstawy”,  ,,Noe II”  ( 3 299,66 zł); 

 promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz 

różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu –program w CKiS w Radzanowie  

pt. „Współczesne zagrożenia” (700,00 zł), ulotki  profilaktyczne: ,,Stop Dopalaczom”, 

,,Narkotyki”, ,,ENERGY DRINK nie doda Ci skrzydeł”, ,,Nie graj z życiem. Powiedz 

NIE narkotykom” zostały rozdane mieszkańcom,  szkołom  (3 000,00 zł); 

http://www.radzanowo.pl/
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 pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego; 

 rozeznanie przez GOPS wśród społeczności lokalnej  zagrożenia narkomanią poprzez 

bieżącą pracę  socjalną prowadzoną przez terenowych pracowników socjalnych; 

 współpraca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie  

z Policją,  placówkami oświatowymi,  służbą zdrowia, GKRPA, Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie poprzez działania o charakterze profilaktycznym . 
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5.Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Radzanowo 

W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018 – 2023 określone 

zostały kierunki działań zmierzających do łagodzenia skutków dominujących problemów 

społecznych. W dokumencie opisano trzy cele strategiczne: 

Cel Strategiczny I – Wspieranie rodzin i dzieci w gminie Radzanowo 

W 2020r działania podjęte w celu wsparcia rodzin i dzieci obejmowały: 

 realizację zadań ustawowych przez pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny, 

zwłaszcza w rodzinach znajdujących się w sytuacji kryzysowej, 

 realizację świadczeń pieniężnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń 

rodzinnych, świadczeń wychowawczych, alimentacyjnych oraz stypendiów szkolnych, 

 realizację programu ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 – zapewnienie 

posiłku potrzebującym dzieciom w dni nauki szkolnej oraz świadczenia pieniężne na 

zakup posiłku lub żywności, 

 udzielenie pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 

2020 przy współpracy z Bankiem Żywności w Płocku. 

Cel Strategiczny II – Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w gminie 

Radzanowo 

 realizacja zadań ustawowych przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny, 

 realizacja zadań ustawowych przez pracowników socjalnych w stosunku do osób 

zagrożonych bezdomnością i/lub bezdomnych, osób bezrobotnych, nadużywających 

alkoholu, dotkniętych przemocą domową i niezaradnych życiowo (praca socjalna, 

kontrakty socjalne), 

 organizacja prac społecznie – użytecznych i innych form aktywizacji zawodowej, 

 realizacja świadczeń pieniężnych i w naturze z zakresu pomocy społecznej. 

Cel Strategiczny III – Wspieranie i aktywizacja osób niepełnosprawnych i starszych w 

gminie Radzanowo 

W 2020r realizowano działania na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością i 

starszych: 

 organizowanie usług opiekuńczych w środowisku lokalnym świadczonych przez 

organizację pozarządową PCK i inne instytucje, 

 propagowanie i udzielanie pomocy w ustalaniu prawa do świadczeń uzupełniających, 

 udzielenie pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 

2020 przy współpracy z Bankiem Żywności w Płocku.  
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6.Gminny Program Wspierania Rodziny  

Na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej, Rada Gminy Radzanowo Uchwałą Nr VIII/45/2019 z dnia 27 

czerwca 2019 roku przyjęła Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021. 

Koordynowanie i monitorowanie Programu powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Radzanowie. Program obejmuje działania w następujących obszarach: 

Podejmowanie działań interdyscyplinarnych w celu zapobiegania sytuacjom 

kryzysowym oraz rozwiązywanie już istniejących: 

 posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych 

dotyczących rodzin z problemem przemocy domowej,, 

 współpraca z GKRPA w Radzanowie w zakresie profilaktyki i wspierania rodzin 

borykających się z problemem uzależnienia, 

 praca socjalna w rodzinach przeżywających trudności, 

 przydzielenie asystenta rodziny, 

 działania profilaktyczne i monitorujące rodziny z problemem uzależnienia, 

 propagowanie dostępnych miejsc pomocowych (punkty konsultacyjne, telefony 

zaufania, poradnie specjalistyczne). 

Zapewnienie rodzinom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego: 

 udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej z pomocy społecznej, wsparcie z systemu 

świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego oraz 

rządowego programu ,,Dobry Start", 

 przyznawanie i wypłacanie stypendiów szkolnych, ulgi dla rodzin wielodzietnych 

(Karta Dużej Rodziny),  

 świadczenie pomocy w postaci posiłków w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w 

domu" na lata 2019 – 2023, 

 typowanie i kwalifikowanie rodzin do korzystania z pomocy w ramach ,,Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na 2014 – 2020" Podprogram 2019, 

 objęcie rodzin pomocą i wsparciem Asystenta Rodziny, 

Monitorowanie sytuacji rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych: 

 szczegółowe i wieloaspektowe rozpoznanie sytuacji rodziny przeżywającej trudności 

przez pracowników socjalnych podczas wywiadów środowiskowych, pracy socjalnej. 

Motywowanie rodzin do korzystania z usług asystenta rodziny. 

 współpraca z Sądem Rejonowym w Płocku w szczególności z II Zespołem 

Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych, 
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 propagowanie miejsc bezpłatnej pomocy, w tym poradnictwa specjalistycznego 

 kontrolowanie i monitorowanie racjonalności wydatkowania świadczeń, 

 praca z rodzicami biologicznymi, celem umożliwienia powrotu dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej do rodziny biologicznej 

Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży i minimalizowanie ich 

występowania 

 organizacja wypoczynku letniego przy współpracy z PCPR, w tym zdalne zajęcia w 

ramach akcji "Pogodne lato 2020", 

 zachęcanie dzieci i młodzieży do korzystania ze zorganizowanych form spędzania 

czasu wolnego, 

 współpraca między podmiotami pracującymi na rzecz danej rodziny. 
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7.Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie 

 

Celem programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie i 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności 

profesjonalnej pomocy, co zrealizowano w 2020r. poprzez: 

 podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy Radzanowo w 

zakresie instytucji udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy w 

rodzinie, 

 podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy Radzanowo w 

zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, 

 edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie promowania programów w środkach 

masowego przekazu pozbawionego treści przemocowych, 

 realizację zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

 promowanie wśród dzieci i młodzieży różnorodnych form spędzania czasu wolnego z 

pominięciem zachowań agresywnych, 

 doskonalenie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie, 

 zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy Radzanowo na temat podmiotów 

świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy, 

 zapewnienie pomocy i wsparcia a także w miarę potrzeb bezpiecznego schronienia 

osobom doświadczającym przemocy, 

 kontynuacja działania nieformalnej grupy wsparcia dla osób doświadczających 

przemocy utworzonej przy punkcie konsultacyjnym w Radzanowie, 

 prowadzenie przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny skoordynowanych i 

zintegrowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 propagowanie dostępności telefonów zaufania oraz telefonów interwencyjnych i 

informacyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz zwiększenie 

dostępności do informacji w zakresie możliwości i form pomocy dla osób 

doświadczających przemocy, 

 udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, których celem jest podniesienie 

kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności osób pracujących bezpośrednio z osobami 

stosującymi przemoc jak i doświadczającymi przemocy. 
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Realizacja uchwał rady gminy 
 

 

W 2020 roku Rada Gminy obradowała na 9 sesjach - 4 zwyczajnych i  5 zwołanych na 

wniosek w trybie art. 20. ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze 

zm). Rada Gminy podjęła 54 uchwały. Tematyka podjętych przez Radę Gminy uchwał 

dotyczyła zagadnień finansowych, podatkowych, gospodarki mieniem komunalnym, planów 

zagospodarowania przestrzennego, pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą, ochroną 

środowiska, spraw organizacyjnych rady gminy.      

 Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

Wójt Gminy Radzanowo  jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m.in. 

wykonywanie uchwał Rady Gminy Radzanowo. Realizując obowiązki nałożone przepisami 

ustawy samorządowej Wójt Gminy przy pomocy Urzędu Gminy w Radzanowie realizował 

uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2020 r. w sposób określony uchwałami. Podjęte przez 

Radę Gminy  uchwały, zgodnie z woj. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym Wójt 

Gminy przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są w 

zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Mazowiecki, a w zakresie spraw finansowych – 

Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Płocku Wszystkie uchwały zostały opublikowane 

w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwały zostały wykonane przez 

organ wykonawczy gminy z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i 

przepisami prawa. Szczegółowy sposób wykonania uchwał przedstawia zamieszczona poniżej 

tabela. 

 

Lp. Nr i  tytuł uchwały 

 

1. Nr XVI/97/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 4 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę 

Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2020 Nr XV/91/2019 Rady Gminy Radzanowo z 

dnia 30.12.2019 r. 
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2. Nr XVI/98/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia 

stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami oraz potrzeby zmian 

ustawowych dotyczących gospodarki odpadami 

3. Nr XVI/99/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wysokości 

stawek za zajęcie pasa drogowego 

4. Nr XVI/100/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 

ewid. 117/4, 117/11, 117/13 w miejscowości Rogozino 

5. Nr XVI/101/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie określenia 

średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Radzanowo, na rok szkolny 2019/2020 

6. Nr XVI/102/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia 

zasad udostępniania świetlic wiejskich z terenu Gminy Radzanowo 

7. Nr XVI/103/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy 

Radzanowo 

8. Nr XVI/104/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki takiej opłaty. 

9. Nr XVI/105/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie 

zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

posiadających kompostownik przydomowy 

10. Nr XVII/106/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10 marca 2020 r. zmieniająca 

Uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr XV/90/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 

grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Radzanowo 

11. Nr XVII/107/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10 marca 2020 r. zmieniająca 

Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2020 Nr XV/91/2019 Rady Gminy 

Radzanowo z dnia 30.12.2019 r. 
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12. Nr XVII/108/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Płockiego 

13. Nr XVII/109/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie 

określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy 

14. Nr XVII/110/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi z dnia 30 stycznia 2020 r. na Wójta Gmina Radzanowo 

15. Nr XVII/111/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie 

rozpatrzenia wniosku z dnia 30 stycznia 2020 r. w przedmiocie zaliczenia 

nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne do kategorii dróg gminnych. 

16. Nr XVII/112/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie 

przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy 

17. Nr XVII/113/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie analizy 

organizacyjno-finansowej sieci jednostek szkolnych gm. Radzanowo 

18. Nr XVII/114/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu działki nr ewid. 

6 w miejscowości Rogozino 

19. Nr XVII/115/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla fragmentów miejscowości Rogozino 

20. Nr XVII/116/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10 marca 2020 r. zmieniająca w 

części uchwałę Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego południowej części miejscowości Nowe Boryszewo 

21. Nr XVII/117/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Radzanowo 

22. Nr XVII/118/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Radzanowo 
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23. Nr XVII/119/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10 marca 2020 r. zmieniająca 

uchwałę nr XVI/103/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na 

terenie gminy Radzanowo 

24. Nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 marca 2020 r. zmieniająca 

Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2020 Nr XV/91/2019 Rady Gminy 

Radzanowo z dnia 30.12.2019 r. 

25. Nr XIX/121/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie 

udzielenia wotum zaufania 

26. Nr XIX/122/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok 

27. Nr XIX/123/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Radzanowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2019 rok 

28. Nr XIX/124/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającą 

Uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr XV/90/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 

grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Radzanowo 

29. Nr XIX/125/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniająca 

Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2020 Nr XV/91/2019 Rady Gminy 

Radzanowo z dnia 30.12.2019 r 

30. Nr XIX/126/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu działki nr ewid. 297/4 w miejscowości Rogozino 

31. Nr XIX/127/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniająca w 

części uchwałę Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego południowej części miejscowości Nowe Boryszewo 

32. Nr XIX/128/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu działki nr ewid. 6 w miejscowości 

Rogozino 
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33. Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie 

przyjęcia stanowiska dotyczącego finansowania oświaty 

34. nr XX/130/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 23 września 2020r. zmieniająca 

Uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr XV/90/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 

grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Radzanowo 

35. nr XX/131/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 23 września 2020 r. zmieniająca 

Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2020 Nr XV/91/2019 Rady Gminy 

Radzanowo z dnia 30.12.2019r. 

36. nr XX/132/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 23 września 2020 r. w sprawie nadania 

nazwy ulicy w miejscowości Radzanowo, gmina Radzanowo . 

37. nr XX/133/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 23 września 2020 r. w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Radzanowo na rok szkolny 

2020/2021 

38. nr XXI/134/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca 

Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2020 Nr XV/91/2019 Rady Gminy 

Radzanowo z dnia 30.12.2019r. 

39. nr XXI/135/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2020 r. w sprawie 

przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radzanowo z organizacjami 

pozarządowymi w 2021 roku. 

40. nr XXI/136/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2020 r. w sprawie 

obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 

rok 2021. 

41. nr XXI/137/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2020 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

42. nr XXI/138/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2020 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 

43. nr XXI/139/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 
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44 nr XXI/140/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2020 r. w sprawie 

przedłużenia terminu na rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Radzanowo 

45. nr XXII/141/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 26 listopada 2020r. zmieniająca 

Uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr XV/90/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 

grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Radzanowo 

46. nr XXII/142/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca 

Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2020 Nr XV/91/2019 Rady Gminy 

Radzanowo z dnia 30.12.2019r. 

47. nr XXIII/143/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 15 grudnia zmieniająca Uchwałę 

Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2020 Nr XV/91/2019 Rady Gminy Radzanowo z 

dnia 30.12.2019r. 

48. nr XXIII/144/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie 

zachowania integralności województwa mazowieckiego 

49. nr XXIV/145/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniająca 

Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2020 Nr XV/91/2019 Rady Gminy 

Radzanowo z dnia 30.12.2019r. 

50. nr XXIV/146/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo 

51. nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2020r. Uchwała 

Budżetowa Gminy Radzanowo na 2021 rok 

52. nr XXIV/148/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 

53. nr XXIV/149/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

54. nr XXIV/150/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi z dnia 16.10.2020r. na Wójta Gminy Radzanowo 
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Infrastruktura techniczna 
 

Na terenie Gminy Radzanowo infrastrukturę techniczną stanowi uzbrojenie terenu w 

sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe oraz telekomunikacyjne. Istnienie 

infrastruktury technicznej i społecznej ma zasadniczy wpływ na rozwój obszarów wiejskich. 

W zarządzie Gminy Radzanowo znajdują się sieci wodociągowe o łącznej długości 200,33 

km, oraz 23,99 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej. Sanitacja gminy ma bardzo duże 

znaczenie w infrastrukturze technicznej, przede wszystkim dla komfortu życia mieszkańców 

jak również dla inwestorów zamierzających prowadzić działalność gospodarczą. Rozwój 

działalności gospodarczej pobudza rozwój infrastruktury, z kolei rozwój infrastruktury 

wpływa na zwiększenie atrakcyjności terenów na poziomie gminy. 

 W zarządzie Gminy Radzanowo znajdują się również trzy stacje uzdatniania wody, 

zlokalizowane w miejscowościach Radzanowo- Dębniki, Ciółkówko i Juryszewo. Wydajność 

istniejących ujęć wody w zupełności wystarcza aby zaspokoić bytowe potrzeby mieszkańców. 

W Gminie Radzanowo ok. 2,65 tyś. budynków mieszkalnych przyłączonych jest do sieci 

wodociągowej, oraz 424 do kanalizacji sanitarnej.  W zakresie zagospodarowania ścieków 

posiadamy na terenie Gminy Radzanowo oczyszczalnię ścieków w miejscowości Woźniki, 

która szacunkowo oczyszcza ścieki od około 1000 osób, o maksymalnej przepustowości 

200,00 m
3
 na dobę. 

 Mimo wysokich kosztów związanych z rozbudową sieci wodociągowych czy 

kanalizacji sanitarnej, staramy się konsekwentnie z roku na rok realizować kolejne zadania 

mające na calu rozbudowę sieci wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy 

Radzanowo. W roku ubiegłym wykonano również szereg prac modernizacyjnych i 

remontowych na Stacjach Uzdatniania Wody na terenie gminy. 
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Oświata i wychowanie 
 

Gmina Radzanowo jest organem prowadzącym dla następujących szkół i placówek 

oświatowych: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie, Szkoła Podstawowa im. M. 

Kopernika w Radzanowie i Samorządowe Przedszkole w Radzanowie. Gmina jest również 

organem dotującym dla Niepublicznego Przedszkola ,,Małolatek” w Stróżewku. 

 

STAN ORGANIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI  W 2019/2020 ORAZ 

2020/2021 

 

Przedszkola samorządowe 

 2019/2020 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkola samorządowe 

2020/2021 
  

 

 

 

 

 

 

 

L.p Przedszkole L. 

Oddz. 

  

Dzieci wg roku 

urodzenia  

ogółem 

3 

latki 

4 

latki  

5 

latki 

6 

latki 

1 Samorządowe 

Przedszkole 

w 

Radzanowie 

6 25 50 25 35 135 

2 Przedszkole 

Samorządowe 

w Rogozinie 

3 22 10 16 25 73 

Razem 9 47 60 41 60 208 

L.p Przedszkole L. 

Oddz. 

  

Dzieci wg roku 

urodzenia  

ogółem 

2-3 

latki 

4 

latki  

5 

latki 

6 

latki 

1 Samorządowe 

Przedszkole 

w 

Radzanowie 

7 48 25 49 37 159 

2 Przedszkole 

Samorządowe 

w Rogozinie 

2 7 16 13 23 59 

RAZEM 9 55 41 62 60 218 
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Przedszkole niepubliczne 2019/2020 

L.p Przedszkole L. 

Oddz. 

L. 

miejsc 

  

Dzieci wg roku urodzenia  

ogółem 

3 

latki 

4 

latki  

5 

latki 

6 

latki 

7 

latki 

1 Niepubliczne 

Przedszkole „Małolatek” 

w Stróżewku 

5 120 32 10 23 20 0 85 

 

 

Przedszkole niepubliczne 2020/2021 

L.p Przedszkole L. 

Oddz. 

L. 

miejsc 

  

Dzieci wg roku urodzenia  

ogółem 

2-3 

latki 

4 

latki  

5 

latki 

6 

latki 

7 

latki 

1 Niepubliczne 

Przedszkole „Małolatek” 

w Stróżewku 

5 120 11 11 9 21 19 71 

 

 

 

Liczba uczniów w szkołach samorządowych w roku szkolnym  

2019/2020  
 

l.p Rok szkolny 2017/2018 Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

1 Szkoła Podstawowa im. 

M. Kopernika w 

Radzanowie 

18 314 42 36 40 24 58 50 38 26 

2 Szkoła Podstawowa im. 

Cz. Hińca w Rogozinie 
9 204 21 23 24 15 29 44 22 26 

RAZEM 27 518 43 59 64 39 87 94 60 52 
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Liczba uczniów w szkołach samorządowych w roku szkolnym 

 2020/2021 

 
l.p Rok szkolny  

2018/2019 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

1 Szkoła Podstawowa 

im. M. Kopernika w 

Radzanowie 

18 320 35 44 36 41 21 57 49 37 

2 Szkoła Podstawowa 

im. Cz. Hińca w 

Rogozinie 

9 205 25 21 25 23 15 29 45 22 

RAZEM 31 525 60 65 61 64 36 86 94 59 

 

Kadra Pedagogiczna – Przedszkola samorządowe 

Przedszkola 

Samorządowe  

2019/2020 

Stopień awansu zawodowego 

brak stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem 

(etaty) 

Samorządowe 

Przedszkole w 

Radzanowie 

- - 3,00 4,00 3,09 10,09 

Przedszkole 

Samorządowe w 

Rogozinie 

- 0,33 1,67 - 1,00 3,00 

RAZEM 

 
- 0,33 4,67 4,00 4,09 13,09 

 

 

Przedszkola 

Samorządowe  

2020/2021 

Stopień awansu zawodowego 

brak stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem 

(etaty) 

Samorządowe 

Przedszkole w 

Radzanowie 

- 2,00 3,00 4,00 3,59 12,59 

Przedszkole 

Samorządowe w 

Rogozinie 

- 0 1,92 - 1,00 2,92 

RAZEM 

 
- 2,00 4,92 4,00 4,59 15,51 
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Kadra Pedagogiczna – Szkoły samorządowe 

 

Szkoły Samorządowe 

2019/2020 

Stopień awansu zawodowego 

brak stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem 

(etaty) 

Szkoła Podstawowa 

im. M. Kopernika w 

Radzanowie 

- 1 - 3,99 27,49 32,49 

Szkoła Podstawowa 

im. Cz. Hińca w 

Rogozinie 

- 0,28 0,56 5,62 13,37 19,83 

RAZEM 

 
- 1,28 0,56 9,61 40,86 52,32 

  

 

Szkoły Samorządowe 

2020/2021 

Stopień awansu zawodowego 

brak stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem 

(etaty) 

Szkoła Podstawowa 

im. M. Kopernika w 

Radzanowie 

- - 1 3,07 28,13 32,20 

Szkoła Podstawowa 

im. Cz. Hińca w 

Rogozinie 

- - 2,06 5,27 13,83 21,16 

RAZEM 

 
- 2,11 - 9,95 44,21 56,28 

 

W 2020 r. zostały zrealizowane wymienione poniżej prace remontowe oraz 

doposażenie obiektów oświatowych 

L.P. Nazwa Jednostki 

Oświatowej 

Zakres wykonywanych prac Wartość w 

zł. 

1 

Szkoła Podstawowa 

im. M. Kopernika w 

Radzanowie 

Doraźne remonty, remont ściany zewnętrznej budynku, 

wymiana płytek podłogowych przy wejściu do szkoły, 

zakup maszyn sprzątających, zakup drukarki. 

65 400,05 

 

2 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny w 

Rogozinie 

Adaptacja korytarza na salę lekcyjną, doraźne remonty, 

zakup rolet i klimatyzatora a także monitora 

interaktywnego. Wymiana komputera w sekretariacie 

oraz drzwi zewnętrznych 

 

49 007,95 

3 
Samorządowe 

Przedszkole w 

Radzanowie 

Doraźne remonty. Wymiana paneli podłogowych, zakup 

nowych mebli do sal przedszkolnych. Wymiana 

wyposażenia biurowego. Zakup monitora 

interaktywnego. Remont 2 łazienek. Doposażenie kuchni 

w sprzęt gastronomiczny. 

92 186,32 
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 PANDEMIA COVID 19 POWAŻNIE OGRANICZYŁA NIESTETY 

DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2020 ROKU 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KOPERNIKA W RADZANOWIE 

 

1. Uczniowie szkoły wzięli udział w akcji „ Sprzątanie świata”. 

2. Przeprowadzenie XXI Jesiennego Biegu Przełajowego na Mazowszu. 

3. Udział uczniów w warsztatach „Niszczycielskie uzależnienia” w ramach programu 

profilaktycznego. 

4. Zorganizowano zajęcia z dietetykiem promujące „zdrowe odżywianie” 

dedykowane klasom młodszym. 

5. Organizacja akademii z okazji „Dnia Papieskiego” i „świata Edukacji Narodowej. 

6. Uczennica klasy VIII, zakwalifikowała się do etapu rejonowego konkursu 

organizowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty z trzech przedmiotów: 

języka polskiego, matematyki i chemii, a następnie do etapu wojewódzkiego 

konkursu polonistycznego organizowanego również przez Mazowieckie 

Kuratorium Oświaty.  

7. Ta sama uczennica, jest laureatką ogólnopolskiego konkursu „OLIMPUS” sesja 

jesienna z języka polskiego. 

8. Zorganizowano również XIII szkolny konkurs plastyczny ”Bezpieczna droga do 

szkoły”. 

9. Udział uczniów w XXVII Diecezjalnym Konkursie Biblijnym. 

 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ROGOZINIE 

 

    W 2020 r.  dzieci z ZSP w Rogozinie brały udział w następujących konkursach: 

1. Konkurs recytatorski "Słowami Kobiet" - konkurs w SP w Liszynie 

2. Na przełomie maja i czerwca 2020 r. - konkurs matematyczny „Kangur 2020” w 

formie zdalnej 

3. Czerwiec 2020 r. konkurs "Orły języka angielskiego" 

4. Koniec roku 2020 r. - konkurs plastyczny na kartkę bożonarodzeniową "Z sercem 

dla Jasia" 

5. Koniec roku 2020 r. - konkurs "Orzeł Języka Angielskiego" 

6. Koniec roku 2020 r. - konkurs sportowy "Gwiazdkowy konkurs Fundacji 

Pho3nix" 

 

. 
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DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W RADZANOWIE  

W ROKU 2020. 

 

Dane organizacyjne 

Rok 

szkolny 

Liczba 

oddziałów 

Liczba dzieci urodzonych w roku Ogółem 

 

2018 

 

2017 

 

2016 

 

2015 

 

2014 

2020/2021 7 6 34 25 47 37 149 

 

 

Kadra pedagogiczna rok szkolny 2020/2021 

Stopień awansu zawodowego 

Brak 

- 

Stażysta 

2 

Kontraktowy 

3 

Mianowany 

4 

Dyplomowany 

5 

Razem 

14 

Etaty 

12,57 

 

Obecnie czynnie pracuje 12 nauczycieli, 1 przebywa na urlopie zdrowotnym, 1 na 

urlopie rodzicielskim. 

 

Rok 2020 był  wyjątkowo trudny ze względu na pandemię. W przeciwieństwie do 

szkół w roku szkolnym 2020/2021 przedszkola były oficjalnie zamknięte tylko trzy tygodnie. 

Sprostanie wymogom sanitarnym, zabezpieczenie dzieciom bezpiecznego pobytu, stało się 

dużym obciążeniem emocjonalnym. Troska i lęk rodziców i pracowników o zdrowie dzieci 

oraz swoje własne z całą pewnością nie sprzyja radosnej, spokojnej edukacji, która powinna 

charakteryzować przedszkole. 

Na przełomie listopada i grudnia 2020r. duży procent pracowników zmagał się z 

Covid -19 . Na okres kilku tygodni organizacja pracy stała się prawdziwym wyzwaniem ze 

względu na brak rąk do  pracy i  niejasne wytyczne Sanepidu. Przy wsparciu organu 

prowadzącego udało się przetrwać ten czas i trzeba stwierdzić, że biorąc pod uwagę sytuację, 

dzieci chodziły do przedszkola bardzo systematycznie. 

Przedszkole pracuje w oparciu o Roczny Plan Pracy, który dostosowano do 

wytycznych reżimu sanitarnego. Właściwie wszystkie uroczystości przedszkolne oraz 

projekty realizowaliśmy w ramach poszczególnych grup tak, aby uniknąć przemieszczania się 

dzieci. Bolejemy, że 1,5 roczna budowania więzi z rodzicami i ich uczestnictwa w życiu 

przedszkola praktycznie wygasła. Co prawda zostały ustalone ścieżki komunikacji z 

rodzicami, ale otrzymujemy informacje, że nie takich kontaktów rodzice oczekują.  
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W pracy dydaktycznej postawiono na stałe dokształcanie nauczycieli szczególnie w 

zakresie rozwiązań edukacyjnych w czasie pandemii.  

Wiele uwagi poświęcono budowaniu odporności i zdrowia dzieci poprzez 

systematyczny pobyt na świeżym powietrzu oraz zajęcia ruchowe. 

Pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oparliśmy o wyniki i wnioski z nadzoru 

pedagogicznego (2019/2020). 

1.Założenie służbowej poczty mail dla nauczycieli. 

Wszystkim nauczycielom założono pocztę służbową. Dyrektor przedszkola zalecił 

nauczycielom, aby w sprawach służbowych w kontaktach miedzy dyrektorem , rodzicami, a 

nauczycielami korzystać tylko i wyłącznie z poczty służbowej. 

2.Zebranie informacji na temat możliwości organizacji spotkań on - line z rodzicami. 

Wszyscy wychowawcy zebrali informacje od rodziców w zakresie komunikacji z 

nauczycielami i przekazali je do dyrektora przedszkola. 

3.Zgłoszenia nauczycieli na formy doskonalenia związane z kształtowaniem u dzieci 

kompetencji cyfrowych. 

Nauczyciele przekazali informacje w zakresie podniesienia umiejętności i wiadomości z 

zakresu technologii cyfrowych w nauczaniu i kontaktach z rodzicami. Przekazywali do 

dyrektora zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach i warsztatach.  

4. Wykorzystanie w procesie dydaktyczno – wychowawczym zasobów przedszkola w 

odniesieniu do kształcenia kompetencji cyfrowych. 

Zadania realizowane przez nauczycieli potwierdzone zapisami w dzienniku oraz w formie 

zdjęć i filmów. 

 „Dzień bezpiecznego komputera” – poinformowanie dzieci o zagrożeniach płynących 

z sieci oraz promowanie bezpieczeństwa informatycznego – np. „sieciaki.pl lub inne. 

 Wykorzystanie Internetu, tablicy interaktywnej, komputera, telewizora. Oglądanie 

filmów edukacyjnych, słuchanie piosenek dla dzieci, zabawy w rysowanie, 

malowanie, kreślenie szlaczków, próby pisania liter, cyfr itp. 

 Rysuję, maluję, koduję – zabawy z kodowaniem. Kodowanie na dywanie. Kubeczki 

od A do Z. 

 Zabawy na tabletach np. Balon Blum, Zwinne łapki, Maestro, Pory roku itp. 

 Zabawy z robotem, matą. 

 Code z matą „Całą Polska programuje – kodowanie z matą. 

 Praca w programie Paint. 

 Obsługa Dysku GOOGLE – „Kronika internetowa grupy Biedronki”. 

 Obsługa wirtualnej tablicy PADLET -kontakt z rodzicami grupy Biedronki. 

5.Stworzenie nowej strony www przedszkola. 
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W pierwszym semestrze udostępniono nową stronę www przedszkola, która zawiera 

informacje istotne dla komunikacji zewnętrznej w tym rodziców. 

6.W planie obserwacji zwrócono uwagę na tematykę związaną z kształtowaniem kompetencji 

cyfrowych dzieci. 

Podczas obserwacji zajęć dyrektor zawsze omawiał z nauczycielami możliwości i korzyści 

płynące z wykorzystania technologii cyfrowych w procesie nauczania. 

7.Systematycznie kontrolowano jakość i zakres kontaktów z rodzicami drogą on – line. 

Dyrektor przedszkola skontrolował kontakty on – line z rodzicami. Na podstawie bieżącej 

analizy stwierdził, że nauczyciele kontaktują się systematycznie, ale najczęściej w sprawach 

organizacyjnych. W związku z tym wydał zalecenia częstszych kontaktów związanych z 

możliwościami rozwiązywania bieżących problemów grupy, materiałów pedagogizujących 

itp. 

8.Stworzono listę działań przedszkola w zakresie działań mających na celu kształcenie 

umiejętności cyfrowych dzieci i systematycznie ją realizowano w ramach ogólnopolskiego 

programu „Uczymy dzieci programować”. 

 

W ramach realizacji kierunków oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021: 

1.Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia  psychologiczno – pedagogicznego 

wszystkim uczniom z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

Przedszkole zapewnia wysoką jakość kształcenia. Nadal wsparcia wymaga organizacja 

pomocy psychologiczno -pedagogicznej na terenie przedszkola. W nowym roku wskazane 

byłoby zatrudnienia nauczyciela logopedy w pełnym wymiarze godzin. Zwiększanie się 

liczby dzieci potrzebujących wsparcia logopedycznego w ciągu roku zakłóca plan pracy 

logopedy i jego możliwości w ramach przyznanych godzin. 

2.Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

Nauczycielki realizowały zadania ujęte w rocznym planie pracy.  

Były to: 

 Dzień bezpiecznego Internetu 

 Wykorzystanie Internetu, tablicy interaktywnej: oglądanie filmów edukacyjnych, 

słuchanie piosenek dla dzieci, zabawy w rysowanie, malowanie, kreślenie szlaczków, 

próby pisania liter, cyfr, itp. 

 Zabawy z kodowaniem 

 Zabawy na tabletach 

 Zabawy z robotem i matą 

 Code z matą  - udział w projekcie – Cała Polska programuje 

 Praca w programie Paint 

 Obsługa wirtualnej tablicy PADLET 
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Na podstawie analizy dokumentacji nauczycieli (świadectwa i certyfikaty doskonalenia 

zawodowego) należy stwierdzić, że nauczyciele w większości podnoszą swoje kwalifikacje w 

zakresie korzystania z multimediów. Sprawozdania oraz bieżąca obserwacja dyrektora 

przedszkola potwierdza wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych w codziennej pracy 

nauczycieli. W listopadzie 2020r. została przeprowadzona diagnoza dotycząca 

„Kształtowanie kompetencji cyfrowych u dzieci” we współpracy ze wszystkimi 

nauczycielami przedszkola. Jej celem było pozyskanie informacji na temat podejmowanych w 

przedszkolu działań odnośnie kompetencji cyfrowych dzieci oraz form doskonalenia 

zawodowego związanych z kształceniem kompetencji cyfrowych z jakich korzystają 

nauczyciele.  

3.Działania wychowawcze przedszkola. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i 

respektowanie norm społecznych. 

 Wszystkie nauczycielki systematycznie realizowały działania wychowawcze 

skierowane na wychowanie do wartości, postaw, respektowania norm społecznych. 

Potwierdzeniem tych działań są: obserwacje zajęć, sprawozdania nauczycieli materiały 

fotograficzne i wideo, certyfikaty uzyskiwane przez nauczycielki i przedszkole. 

Rekomendacje do pracy. 

1.Dbać o estetykę i funkcjonalność sal dzieci . 

2.Dbać o systematyczna organizację spacerów i zabaw na dworze. 

3.Organizować lekcje koleżeńskie dla młodszych stażem nauczycieli.  

4.Systemtycznie dostarczać informacje na stronę internetową i fb przedszkola zgodnie z 

ustaleniami. 

5.Systematycznie komunikować się z rodzicami. Dostarczać im materiały mogące pomóc w 

rozwiązywaniu problemów oraz wspierających zainteresowania dzieci. 

6.Doposażać przedszkole w pomoce dydaktyczne. 

7.Dbać o wysoką jakość imprez grupowych, które są potem prezentowane on - line. 

8.Dbać o przestrzeganie procedur  szczególnie tych związanych z COVID -19. 

9.Dokumentację psychologiczno – pedagogiczną prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

10.Systematycznie realizować zadania poszczególnych nauczycieli ujęte w Rocznym Planie 

Pracy Przedszkola. 

 

Podsumowanie 

Mocne strony: 

1.Dokształcanie pracowników mające znaczny wpływ na poprawę jakości pracy przedszkola 

poprzez wdrażanie zdobytych wiadomości i umiejętności do pracy z dziećmi. 
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2.Doposażanie i wykorzystanie w pracy dydaktycznej nowoczesnych pomocy naukowych, 

które w znacznym stopniu wpływają na aktywność dzieci, ich kreatywność. 

3.Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci (już na etapie dzieci trzyletnich) jako 

przygotowanie do nauki w sytuacji np. pracy zdalnej. 

4.Poprawa warunków pobytu dzieci w przedszkolu – stałe, zaplanowane, systematyczne 

działania. 

5.Wykorzytanie w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej lokalnych zasobów (np. 

park, boiska, plac zabaw). 

6.Duży procent pracowników utożsamiający się z ideą budowania wizerunku przyjaznego 

przedszkola, gotowość do podejmowania wyzwań wykraczających poza standardowe 

obowiązki. 

7.Promocja przedszkola. Nowa – sprawnie działająca strona internetowa oraz fb, który  daje 

praktycznie szansę codziennej obserwacji tego czym zajmują się dzieci w przedszkolu. 

8.Wyznaczenie kierunków dalszego rozwoju przedszkola popartych zawartymi umowami na 

realizację w okresie wakacji. 

9. Aktywne uczestnictwo potwierdzone certyfikatami w ogólnopolskich programach: 

„Uczymy dzieci programować”, „Zdrowo i sportowo”, „Serdeczna karteczka”, „Mały Miś w 

świecie wielkiej literatury”. 

 

Słabe strony: 

1.Wciąż zbyt słaba opieka nad dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce szczególnie w 

zakresie logopedii. 

2.Zaplecze informatyczne. 

3.Wciąż bardzo duże potrzeby remontowe przedszkola (mimo, że w ostatnich trzech latach 

wiele udało się zrobić dzięki wsparciu organu prowadzącego). 

4.Ograniczenie kontaktu z rodzicami, którzy oczekują bezpośrednich kontaktów. 

5.Generowanie wysokich kosztów związanych z zapewnieniem środków ochrony w związku 

z COVID -19. 

6. Pojawiające się problemy dydaktyczno –wychowawcze, których przyczyn upatrujemy w 

pandemii 

 ( jest to głównie rozproszenie uwagi i brak obowiązkowości ). 

7.Ograniczenie organizacji imprez i innych wydarzeń przedszkolnych do poziomu jednej 

grupy lub on – line. 
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W sprawozdaniu za rok 2019 wskazano następujące zadania na rok 2020. 

1.Malowanie korytarza przy salach dydaktycznych. 

2.Przygotowanie kolejnej sali dydaktycznej w zakresie remontu podłogi i malowania ścian. 

3.Inne drobne remonty. 

4.Remont łazienek. 

5.Wskazano również na konieczność kształcenia nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi ze 

specyficznymi trudnościami w  nauce.  

Powyższe zadania udało się zrealizować. 

Zadania na rok 2021 to: 

1.Remont kolejnych dwóch łazienek. 

2. Remont ogrodzenia. 

3. Remont schodów w wejściu do budynku przedszkola. 

4.Remont kolejnej sali dydaktycznej. 

5.Doposażanie przedszkola w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt elektroniczny. 

6.Wymiana oświetlenia w przedszkolu. 

7.Stałe dokształcanie nauczycieli z naciskiem na pomoc dzieciom i rodzicom w 

przezwyciężaniu skutków pandemii. 
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Pomoc społeczna 

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które 

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

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 

możliwości. 

W gminie Radzanowo pomoc i wsparcie z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku otrzymało 

847 osób, co stanowi 10,28% wszystkich mieszkańców gminy. Do ośrodka wpłynęły 233 

wnioski, pracownicy socjalni sporządzili 295 wywiadów środowiskowych. Wydano 433 

decyzje administracyjne w tym 28 odmownych i 2 decyzje żądające zwrotu nienależnie 

pobranych świadczeń.        

 Jednym z warunków uzyskania świadczeń z pomocy społecznej jest wystąpienie co 

najmniej jednej z przyczyn określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, które 

przedstawia tabela:          

   

Powody udzielenia pomocy w 2020 roku Liczba rodzin ogółem 

Długotrwała lub ciężka choroba 72 

Ubóstwo  71 

Bezrobocie 49 

Niepełnosprawność 44 

Sytuacja kryzysowa  44 

Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność 21 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego  

18 

Alkoholizm 14 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego w tym rodziny niepełne 
9 

Bezdomność  2 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 2 

Narkomania  1 

Zdarzenie losowe 1 

Z pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 330 rodzin. Zawarto 2 kontrakty socjalne. 
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Programy realizowane przez GOPS 

 

Nazwa programu Realizacja  

Program wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

Zatrudnienie jednego asystenta rodziny, 

który w 2020 roku pracą objął 49 osób.  

Wydatkowano 20 925,89 zł. 

Program przeciwdziałania przemocy i ochrony 

ofiar przemocy domowej w rodzinie 

W 2020 roku Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny prowadził 26 procedur 

NK. 

Karta Dużej Rodziny 

Złożono 23 wnioski dla 91 osób.  

Wydatkowano kwotę 142,84 zł. 

Posiłek w szkole i w domu 

Pomocą objęto 142 osoby, w tym 66 dzieci 

było dożywianych w szkołach i w 

przedszkolach. Koszt programu – 120 000 

zł. 

Rządowy program "Dobry Start" 
Wyprawkę szkolną otrzymało 1181 

uczniów na kwotę 353 850,00 zł. 

Program Pomoc Żywnościowa - POPŻ 

Pomocą objęto 616 osób dla których 

wydano  

30 091,10 kg żywności o wartości 137 

318,28 zł. 

Prace społecznie - użyteczne 

W 2020 roku zorganizowano we 

współpracy z PUP w Płocku prace 

społecznie – użyteczne dla 7 osób. 

Wydatkowano 7 456 zł. 

 

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy opracowany na każdy 

rok budżetowy. Budżet GOPS w 2020 roku wynosił 14 535 756 zł i został wykonany w 

wysokości 14 441 247 zł to jest w 99,35%. Na budżet składały się środki finansowe 

pochodzące z budżetu gminy – zadania własne, z budżetu Wojewody – dotacja zadań 

własnych z budżetu państwa oraz z budżetu Wojewody – zadania zlecone z budżetu państwa. 
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Wydatki poniesione na świadczenia z pomocy społecznej    

  

Świadczenia pieniężne Liczba osób Kwota świadczeń 

Zasiłek stały 16 86 818,00 

Zasiłek okresowy 31 69 977,00 

Zasiłek celowy 93 158 112,00 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 50 50 000,00 

Świadczenia niepieniężne 
  

Posiłek 142 120 000,00 

Schronienie 1 3 270,00 

Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 4 178 904,00 

Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 10 67 840,00 

Usługi opiekuńcze 3 22 725,00 

Wydatki poniesione na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze  

  

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Liczba rodzin Kwota świadczeń 

Zasiłek rodzinny z dodatkami 202 800 781,35 

Świadczenia alimentacyjne 33 254 562,18 

Świadczenia opiekuńcze Liczba świadczeń Kwota świadczeń 

Zasiłek pielęgnacyjny 2084 449 400,00 

Świadczenie pielęgnacyjne 435 792 102,00 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 80 49 600,00 

Zasiłek dla opiekuna  24 14 880,00 

Świadczenia wychowawcze Liczba rodzin Kwota świadczeń 

Świadczenia wychowawcze 1024 9 785 738,00 

 
Liczba świadczeń Kwota świadczeń 

Dobry start 1181 353 850,00 
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Ochrona środowiska 
 

Oprócz zadań zawartych w Gminnym Programie Ochrony Środowiska w roku 2020 

realizowano również niżej wymienione zagadnienia: 

1.Rolnictwo 

Na terenie Gminy Radzanowo wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne – wiosenne 

przymrozki. Do tutejszego urzędu wpłynęło łącznie 59 wniosków o oszacowanie strat w 

uprawach. Komisja powołana przez Wojewodę Mazowieckiego w dniach od 07 lipca 2020 

roku do 08 lipca 2020 roku dokonała lustracji w poszkodowanych gospodarstwach. 

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak 

susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, 

huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, 

mogli ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:  

 kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach 

rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków 

trwałych;  

 udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na 

indywidualny wniosek  rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez 

niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę na podstawie ustawy z dnia 20 

grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników pomocy w opłaceniu 

bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego 

tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, 

a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;  

 zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 23a 

ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów 

sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz 

ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów 

dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie 

rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;  

 udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa 

przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na 

indywidualny wniosek producenta rolnego;  

 pomoc w formie dotacji wypłacaną przez Agencję Rynku i Modernizacji Rolnictwa; 

 kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach 

rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków 

trwałych. 
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2.Ochrona zwierząt 

 

Zadaniem własnym gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, 

co realizowane jest przez „Hotel dla psów” w Małej Wsi oraz schronisko „Nadzieja” w 

Napierkach koło Mławy. W ramach tego działania zmniejszano populację bezdomnych psów 

i kotów, polepszano warunki życia bezdomnych zwierząt oraz wolnożyjących kotów. 

 

3.Gminna Ewidencja Zabytków 

Do obowiązków samorządu lokalnego należy ochrona zabytków, które znajdują się na terenie 

Gminy. Zadania te precyzuje art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 

23 lipca 2003r. Gminy mają dbać miedzy innymi o: „zapewnienie warunków prawnych, 

organizacyjny i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich 

zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować 

uszczerbek dla wartości zabytków”.  

Zakres gminnej ewidencji zabytków: 

 zabytki nieruchome wpisane do rejestru; 

 inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 

 stanowiska archeologiczne. 

Gminna ewidencja zabytków nie jest jedną form ochrony zabytków wymienionych w art. 7 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. oraz zgodnie z art. 

21 jest podstawą do sporządzenia programów opieki nad zabytkami. Gminna ewidencja 

zabytków gminy Radzanowo została opracowana w 2016r. i przyjęta Zarządzeniem nr 

53/2016 Wójta Gminy Radzanowo z dnia 11 października 2016r. 
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Ochrona przeciwpożarowa 
 

Na terenie gminy Radzanowo działa  6 jednostek  Ochotniczych  Straży  Pożarnych. 

(OSP Boryszewo, Radzanowo, Rogozino, Juryszewo, Szczytno, Woźniki). 

Dwie z nich, OSP Rogozino i OSP Woźniki znajdują się w Krajowym Systemie Ratownictwa 

Gaśniczego. 

 

 

Udział jednostek OSP w działaniach ratowniczych w 2020r. 

 

 

Lp. 

 

Nazwa 

jednostki 

Rodzaj  prowadzonych  działań 

 

Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy fałszywe 

1. OSP Rogozino 15 31 1 

2. OSP Woźniki 11 19 0 

3. OSP Radzanowo         2 6 0 

4. OSP Juryszewo 0 0 0 

5. OSP Szczytno 0 0 0 

6. OSP Boryszewo 0 0 0 

Razem 28 50 1 

 

 

Na utrzymanie sześciu jednostek OSP wydatkowano z budżetu  kwotę 118 767,53 zł, z 

tego na wynagrodzenie konserwatorów sprzętu oraz ryczałt dla komendanta gminnego  

11 130,60 zł  i ekwiwalent  za udział w akcjach bojowych 6379,75 zł. 

 Na wydatki rzeczowe tj. paliwo do samochodów i sprzętu, części zamienne do 

samochodów, zakup narzędzi ratowniczych, węży, odzieży specjalistycznej i umundurowania, 

przeglądy, remonty sprzętu, samochodów bojowych i remonty remiz, ubezpieczenia rzeczowe 

i osobowe, podatek od nieruchomości i rolny, energię elektryczną wydatkowano  76 827,18zł. 

Wydatki bieżące zostały częściowo sfinansowane ze środków pomocy finansowej, 

której Gminie udzielił Powiat Płocki na zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i 

zakup specjalistycznych ubrań dla jednostek OSP z Radzanowa, Nowego Boryszewa  i 

Woźnik w kwocie 5 000,00 zł oraz samorząd Województwa Mazowieckiego w kwocie 

19 430,00 zł na remont strażnicy w Juryszewie. 
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Kultura i sport  
 

1.Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie 

 

W 2020 w gminie funkcjonowała Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w 

Radzanowie  i Filią w Rogozinie. 

 

 

Lokal Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie – źródło: archiwum GBP 

 

  

Lokal Filii Bibliotecznej w Rogozinie-źródło: archiwum GBP 
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Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił  25311 woluminów w tym : 

GBP Radzanowo- 14507 

FB Rogozino -      10804 

 

Przybyło ogółem                  1110  vol na kwotę    27 966,88 w tym:  w tym: 

-ze środków organizatora       848 vol na kwotę     20 858,88 

- z dotacji MKiDN                 262   vol na kwotę     7 108,00 

Na wskutek zniszczenia i  dezaktualizacji wykreślono z  ksiąg inwentarzowych 

księgozbiorów  1218 vol na kwotę 8,79. 

Wśród zakupionych  pozycji  znalazły się  książki dla dzieci, młodzieży , dorosłych oraz  

literatura popularnonaukowa. Przy zakupie nowości bierzemy pod uwagę rekomendacje   

ogólnodostępnych portali  księgarskich i czytelniczych oraz sugestie czytelników.  

Stały dopływ nowości  oraz systematyczna selekcja zbiorów wpływają pozytywnie na proces 

aktualizacji księgozbioru, dają szansę w pełni funkcjonalnych zasobów bibliotecznych, 

dobrze spełniających oczekiwania czytelnicze. 

W 2020 roku zarejestrowano 752 czytelników, którym wypożyczono  11 715 woluminów. 

Zatrudnienie 

Łącznie w obu placówkach zatrudnionych jest 3 pracowników, tj: 

- 2 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy ( kierownik biblioteki i bibliotekarz) 

- 1 pracownik na ¼ etatu ( główny księgowy) 

Komputeryzacja 

Biblioteka posiada 8 komputerów,  w tym 5 dla czytelników z bezpłatnym dostępem do 

Internetu .   

Od  2014  w obu placówkach trwają prace nad elektronicznym katalogiem bibliotecznym.  

W chwili obecnej działa już Aplikacja czytelnika systemu MAK+, umożliwiająca:  

- przeszukiwanie katalogów bibliotek powiązanych z czytelnikiem 

- przeszukiwanie katalogów bibliotek korzystających z systemu MAK+ 

Do systemu wprowadzono 20 635 vol, baza jest systematycznie uzupełniana. 
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Działalność kulturalno-oświatowa 

 

Biblioteki nie ograniczają się  tylko do roli gromadzenia, udostępniania i przechowywania 

zbiorów, ale także upowszechniają literaturę. Działalność placówek ukierunkowana jest na 

pracę z dziećmi i młodzieżą. 

Od kilku lat organizowane są zajęcia z zakresu animacji czytelnictwa dzieci i młodzieży, 

zajęcia z przysposobienia czytelniczego i bibliotecznego, spotkania z bajką i zajęcia 

plastyczne.  Mijający rok był dość specyficzny, ze względu na ograniczenia związane z 

pandemią koronawirusa. W związku z tym zajęć tych odbyło się bardzo mało, bo tylko 9 dla 

175 czytelników . Dla porównania w 2019 roku przeprowadzono 38 zajęć, w których 

uczestniczyło 746 dzieci i młodzieży.      

    Epidemia ma duży wpływ na naszą działalność, przede wszystkim dlatego, że trzeba było 

bibliotekę zamknąć na 3 miesiące, a kiedy już mogliśmy otworzyć placówki, to robiliśmy to i 

nadal robimy w reżimie sanitarnym, co oznacza  bardzo okrojony sposób naszego działania. 

Nie możemy wypożyczać zbiorów w wolnym dostępie, który jest najlepszy dla czytelników. 

Z kolei zwracane tytuły, nawet te najbardziej poczytne, też nie od razu mogą trafić w nowe 

ręce, bo muszą przejść kwarantannę. Nie mamy wprawdzie bardzo dużego spadku 

zarejestrowanych czytelników, ale jeśli już chodzi o wypożyczenia czy odwiedziny w 

bibliotece ten spadek jest już zauważalny.  

 

Dotacje, Projekty 

 

- Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa”-  kwota 7 108,00 
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2.Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie 
 

 

 

 

 

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI CKiS W RADZANOWIE 

 

 

Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie jest samorządową instytucją kultury 

przekształconą z gminnej instytucji kultury zgodnie z Uchwałą Nr VI/32/2011 Rady Gminy 

Radzanowo z dnia 30 marca 2011 r.  

Misja, wizja i cele strategiczne instytucji zostały zdefiniowane u progu sezonu 

artystycznego 2015/2016, w związku z powołaniem wówczas dyrektora CKiS na podstawie 

Zarządzenia Nr 53/2015 Wójta Gminy Radzanowo z dnia 11 września 2015 r. Bieżące cele 

krótkoterminowe instytucji opracowywane są corocznie, na podstawie rocznego planu 

finansowego, zakładanych kierunków działalności rocznej i zaplanowanych programów.  

 

 

ORGANIZACJA I INFRASTRUKTURA DZIAŁALNOŚCI CKiS 

 

W roku 2020, w związku z obowiązującymi w różnym zakresie obostrzeniami 

sanitarnymi i wytycznymi rządu wynikającymi z przebiegu pandemii COVID-19, Centrum 

Kultury i Sportu w Radzanowie prowadziło statutową działalność edukacyjną według planów 

i decyzji krótkoterminowych. Po raz pierwszy od kilku sezonów nie wstrzymywaliśmy 

działalności edukacyjnej i kulturalnej w okresie wakacyjnym, aby nadrobić wiosenne 

tygodnie całkowitego lockdownu branży kulturalnej i zapewnić ofertę zajęć dla Mieszkańców 

gminy Radzanowo, którzy w trosce o zdrowie nie korzystali z odpoczynku poza miejscem 

zamieszkania. 

Swoją działalność CKiS prowadziło w oparciu o własne grupy artystyczne i sekcje: 

wokalną, taneczną (2 grupy wiekowe), instrumentalną (3 grupy: gitara i ukulele, perkusja, 

instrumenty dęte), zespół wokalno-instrumentalny oraz Chór „Złota Jesień”. Uzupełnieniem 

stałych form edukacyjnych była działalność grup zainicjowanych oddolnie przez 

mieszkańców gminy Radzanowo tj. Sekcji Wędkarskiej przy CKiS i koła kulinarnego 

„Senioritki z Radzanowa” a także grup powołanych przez zewnętrzne instytucje 

współpracujące tj. Gminne Koło Płockiego Powiatowego Uniwersytety Trzeciego Wieku. 

Aktywność tych grup i sekcji prowadzona są przez dyrekcję i pracowników CKiS oraz z 

wykorzystaniem infrastruktury CKiS. 

Zgodnie z obowiązującym „Regulaminem zajęć i warsztatów organizowanych przez 

Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie” uczestnicy poszczególnych sekcji i grup 

zainteresowań uczęszczają na zajęcia nieodpłatnie lub za odpłatnością. 

Organizacja poszczególnych projektów, wydarzeń kulturalnych, sportowych i 

integracyjnych w CKiS odbywa się w oparciu o ścisłą współpracę instytucji z samorządem 
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gminnym, samorządem powiatowym, gminnymi placówkami oświatowymi, instytucjami 

kultury, parafiami, organizacjami pozarządowymi lub innymi jednostkami i osobami, które 

inicjują i realizują inicjatywy zgodne ze statutem CKiS (m.in. radni, sołtysi, rady sołeckie, 

lokali liderzy). 

   Stan zatrudnienia w CKiS w 2020 roku zmniejszył się o 2 osoby, w tym przejście 

na emeryturę 1 instruktora gry na instrumentach oraz rozwiązaniem umowy o pracę na mocy 

porozumienia stron z realizatorem dźwięku i oświetlenia; na dzień 31.12.2020 r. zatrudnione 

były 4 osoby, w tym 2 osoby na pełny etat i 2 osoby (w tym 1 instruktor) na etaty niepełne.  

Kadrę uzupełniają instruktorzy godzinowi zatrudnieni na podstawie umów – zlecenia lub 

prowadzący własną działalność gospodarczą. Na dzień 31.12.2020 r. CKiS zatrudniał 

6 instruktorów na umowę-zlecenia. W ciągu roku doszło do wymiany osobowej instruktorów 

ze względu na sytuacje osobiste i zapotrzebowanie zgłaszane przez uczestników 

poszczególnych zajęć: 

- przedterminowe rozwiązanie umowy zlecenia z instruktorem wokalu z uwagi na zwolnienie 

chorobowe z powodu ciąży; 

- rozszerzenie umowy zlecenia z instruktorem gry na gitarze o prowadzenie indywidualnych i 

grupowych zajęć wokalnych; 

- rozwiązanie umowy z instruktorem tańca po zakończeniu sezonu wiosenno-letniego; 

- zawieszenie od listopada 2020 r. zajęć języka angielskiego dla dzieci przedszkolnych i 

wczesnoszkolnych prowadzonych w Radzanowie z uwagi na obostrzenia pandemiczne 

dotyczące prowadzenia zajęć edukacyjnych w instytucjach kultury. 

Na dzień 31.12.2020 roku Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie nadal dysponowało 

nieruchomością główną, stanowiącą siedzibę CKiS w Radzanowie przy ul. Szkolnej 3.  

Obejmuje ona m.in.:  

 salę widowiskową uzbrojoną w sieć internetową, wyposażoną w projektor z ekranem 

oraz przenośne nagłośnienie,  

 salkę muzyczną z wyposażeniem instrumentalnym,  

 bardzo dobrze wyposażone i na bieżąco uzupełniane zaplecze kuchenne,  

 gabinet dyrektora,  

 zaplecze techniczne, 

 pomieszczenia użytkowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Radzanowie, 

 pomieszczenie w piwnicy użytkowane przez GLKS Polonia Radzanowo,  

 ogrodzony teren z utwardzonym placem na dziedzińcu i parkingiem; 

 wolnostojący budynek magazynowy.  

Stan przedmiotowej nieruchomości jest dobry. W związku z czasowym zawieszeniem 

działalności edukacyjnej i wygenerowanymi oszczędnościami środków finansowych, w 

porozumieniu z samorządem gminy Radzanowo jako organem prowadzącym, CKiS rozpoczął 

w listopadzie 2020 r. prace remontowe dwóch pomieszczeń. W okresie , w tym: 

- generalny remont gabinetu dyrektora (demontaż ściennych paneli PCV, sufitu 

podwieszanego i paneli podłogowych; położenie gładzi i malowanie ścian, położenie płytek 

podłogowych, wymiana zestawu mebli biurowych);  

- I etap gruntownego remontu sali widowiskowej (w tym: montaż nowoczesnego 

hydrantu wewnętrznego, demontaż drewnianej boazerii na scenie i zerwanie tynku 

żywicznego na ścianach sali widowiskowej, rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej, 

oświetleniowej i nagłośnieniowej w obrębie sceny; montaż okna między sceną a 

przyscenicznym zapleczem technicznym, położenie gładzi i malowanie ścian na scenie i sali 

widowiskowej. 

Z kolei ze środków budżetu gminy zrealizowano w 2020 r. modernizację ogrodzenia 

na odcinku zachodnim wzdłuż rowu wodnego; prace objęły oczyszczenie i pomalowanie 
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części metalowych, odtworzenie części betonowych; ponadto wykonano I etap prac 

remontowych pomieszczenia magazynowego po dawnych WC i zakupiono materiały do 

przebudowy dachu w wolnostojącym budynku gospodarczym.  

Dalsza kontynuacja prac remontowych zaplanowana jest na rok 2021.W miesiącach 

wakacyjnych na sali widowiskowej zostanie wymieniona podłoga, a jej część na scenie 

poddana będzie cyklinowaniu i lakierowaniu. Jesienią 2021 r. przeprowadzony będzie remont 

zaplecza kuchennego (montaż zabudowy meblowej) finansowany, zgodnie z decyzją 

mieszkańców sołectwa Radzanowo, ze środków funduszu sołeckiego. Z kolei ze środków 

budżetu gminnego przeprowadzona będzie również modernizacja podłogi w pomieszczeniu 

użytkowanym przez Gminne Centrum Informacji.   

Na kolejne lata schodzi remont pozostałych części ogrodzenia oraz inwestycje 

podnoszące standard nieruchomości tj. montaż klimatyzacji na sali widowiskowej i w 

pomieszczeniu kuchennym, wymiana kotła CO na butlę gazową. 

 

Wzorem lat ubiegłych działalność statutową i organizowane w 2020 r. wydarzenia 

CKiS prowadziło również poza swoją siedzibą, wykorzystując inne gminne nieruchomości i 

obiekty sportowe. Systematycznie korzystaliśmy z sali prób w budynku po dawnym ośrodku 

zdrowia w Rogozinie (w ciągu 2020 r. nastąpiła przeprowadzka z pomieszczenia na I piętrze 

do sali na parterze po bibliotece). Przy organizacji wybranych wydarzeń, instytucja korzystała 

również z boiska sportowego w Radzanowie, hali sportowej w Radzanowie oraz z sal i terenu 

wokół Domu Ludowego w Rogozinie.  
  

STATUTOWA DZIAŁALNOŚĆ CIĄGŁA CKiS 

 Edukacja dzieci i młodzieży : 

- nauka gry na instrumentach (perkusja, gitara i ukulele, instrumenty klawiszowe, 

sekcja dęta – flety, klarnety i saksofon); 

- zajęcia wokalne indywidualne i grupowe,  

- prowadzenie zespołu wokalno-muzycznego w Rogozinie, 

- zajęcia taneczne (2 grupy) 

     Liczebność uczestników jest zmienna; na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 42 osoby. 

 Prowadzenie Chóru „Złota Jesień” dla seniorów (na dzień 31.12.2020 r.  

20 uczestników); 

 Prowadzenie zajęć języka angielskiego dla dzieci (na dzień zawieszenia działalności 

30.10.2020 r. trzy grupy liczące 30 uczestników w wieku 6-10 lat); 

 Koordynowanie działań i prowadzenie zajęć Gminnego Koła PPUTW (na dzień 

31.12.2020 r. 23 osoby, w tym 5 uczestników zapisanych w 2020 r.); 

 Koordynowanie działań Sekcji Wędkarskiej przy CKiS w Radzanowie liczącej na dzień 

31.12.2020 r. 90 członków (informowanie mieszkańców o regulaminie działania sekcji, 

pomoc merytoryczna w bieżącej działalności i przy organizowaniu zawodów 

wędkarskich, użyczanie formy prawnej przy pozyskiwaniu grantów zewnętrznych); 

 Stała współpraca z organizacjami pozarządowymi: Kołem Nr 10 Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Radzanowie, Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy 

Radzanowo, GLKS Polonia Radzanowo i innymi lokalnymi stowarzyszeniami i kołami 

gospodyń wiejskich oraz doraźna współpraca z placówkami oświatowymi i innymi 

jednostkami gminnymi; 

 Udostępnianie obiektu i wyposażenia instytucjom gminnym i organizacjom 

pozarządowym, w tym obsługa sesji Rady Gminy (wizualizacja sali widowiskowej, 

nagrywanie obrad, wyświetlanie uchwał i dokumentacji); ta sfera działalności znacząco 
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ograniczona w związku z czasowym zawieszaniem działalności w związku z pandemią 

Covid-19; 

 Wypożyczanie AGD i organizacja okolicznościowych wydarzeń, w tym odpłatna 

organizacja wydarzeń zleconych; - ta sfera działalności prawie całkowicie 

wyeliminowana w związku z czasowym zawieszeniem działalności w związku z 

pandemią Covid-19; 

 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI 

 

Finansowanie działalności CKiS w 2020 roku według źródeł: 

- dotacja podmiotowa przekazana przez Gminę Radzanowo    302,0 tys. zł 

- środki własne            47,0 tys. zł 

               w tym:  

                    - odpłatności od osób fizycznych za zajęcia edukacyjne                   34,0 tys. zł                            

          - wypożyczanie AGD, organizacja wydarzeń okolicznościowych    11,0 tys. zł 

       - refinansowanie energii elektrycznej                                                   1,9 tys. zł 

                                                                                                          -------------------------------- 

          RAZEM         349,0 tys. zł   
 

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE I INTEGRACYJNE 

ZREALIZOWANE W 2020 ROKU: 

 

 

K O N C E R T Y   I   W Y S T A W Y 

 

12.01.2020 R. 

KONCERT 28. FINAŁU WOŚP   

Koncert finałowy wraz z atrakcjami towarzyszącymi po raz 

drugi zorganizowany w hali sportowej Szkoły Podstawowej 

w Radzanowie. Do współpracy zaproszone gminne jednostki 

oświatowe oraz działające na terenie gminy stowarzyszenia i 

grupy inicjatywne.  

55 wolontariuszy kwestujących w terenie, kilkadziesiąt 

przedmiotów licytowanych przez publiczność, wśród których 

najcenniejsze okazały się: Konstytucja RP z okolicznościową 

dedykacją wicemarszałka sejmu P. Zgorzelskiego (1000,00 zł) oraz dzień w fotelu Starosty 

Płockiego (610,00 zł).  

Liczne atrakcje towarzyszące, jak kawiarenka Samorządowego Przedszkola w Radzanowie, 

stoisko z goframi Stowarzyszenia Wesoła Chatka z Boryszewa, warsztaty manualne 

prowadzone przez KGW Zakątek nad Słupianką z Białkowa, zabawy z grupą animacyjną 

„Bawidełko” (atrakcja drugi rok z rzędu ufundowana przez Radnych gminy Radzanowo), 

pierniczki 3-letniej Marysi oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy przygotowany przez OSP 

Woźniki. Bogato zaopatrzony w drobne gadżety Kuferek WOŚP. Atrakcyjny program 
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artystyczny 5-godzinnego koncertu, w którym wystąpiło blisko 150 małych i dużych 

artystów.  

Szacowana liczba publiczności to 500 osób.  

Zebrana kwota potwierdzona przez Fundację WOŚP: 51 133,47 zł to kolejne pobicie 

dotychczasowych rekordów Sztabu #4840. 

 

Filmowa relacja z przebiegu wydarzenia:  

https://www.youtube.com/watch?v=8k59b1_1_EQ 

 

 

26.07.2020R.  

POŻEGNANIE PROBOSZCZA  

KS. FRANCISZKA STEPNOWSKIEGO 

 

Oprawa muzyczna nabożeństwa dziękczynnego za 31. lat posługi kapłańskiej ks. Franciszka 

Stepnowskiego, proboszcza Parafii św. Floriana w Radzanowie przygotowana przez 

instruktorów CKiS z chórzystkami Szkoły Podstawowej  w Radzanowie i jednocześnie 

podopiecznymi CKiS.  

 

12.09.2020R. 

”WALCZYMY O ZOSIĘ” 

PIKNIK CHARYTATYWNY  

Plenerowe wydarzenie charytatywne 

pod dedykowane małej Zosi, chorej na 

SMA, zorganizowane na terenie wokół 

Domu Ludowego w Rogozinie. 

Patronat honorowy wójta gminy 

Radzanowo Sylwestra Ziemkiewicza. 

Wśród współorganizatorów: OSP 

Rogozino, lokalne stowarzyszenia i 

koła gospodyń wiejskich. Wśród 

partnerów wydarzenia: Urząd Gminy w Staroźrebach (zestaw dmuchańców), Grupa Budmat 

Auto sp. z o.o. (prezentacja aut i voucher na weekend z Suzuki), szeroka rzesza darczyńców, 

sponsorów i wolontariuszy.  

Zbiórka do puszek kwestarskich i licytacje podczas koncertu pozwoliły zgromadzić kwotę  

17 567,49 zł. Dodatkowo zebrano 700,00 zł z akcji "Góra Grosza", kilkanaście worków 

korków i nakrętek butelek PET oraz ze sprzedaży okolicznościowych kalendarzy (inicjatywa 

OSP Rogozino) kolejne 2 tys. zł. 

Artystyczna część wydarzenia zrealizowana i zarejestrowana w ramach projektu „Antidotum 

na wirusa. Z kulturą w necie”: 

cz. I https://youtu.be/s7hC0MJjKsk 

cz. II https://youtu.be/2IJX52PrzwM 

cz. III https://youtu.be/bo22_RwFOGU 

 

24.12.2020 R. 

ŚWIĄTECZNY KONCERT KOLĘD 

https://www.youtube.com/watch?v=8k59b1_1_EQ
https://youtu.be/s7hC0MJjKsk?fbclid=IwAR1ReCqqfHPKBSXW7Eqe2YWMtYHsrSS2D-I2-DedjVlw36lNlQQOicw3QLs
https://youtu.be/2IJX52PrzwM?fbclid=IwAR15wtcCJ6oX-VjDLIkDN1ufScJgi7awHPfrhwsCYYY9mf0YqtuPCyDnE30
https://youtu.be/bo22_RwFOGU?fbclid=IwAR3O6nR_BEB0GnSPC56CST8xq-d7RzbbCkEjHVxlpdX6XP6WesM0YC-qOCs
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Kolędy i pastorałki w wykonaniu wokalistów Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, 

zespołu NoName z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie i Chóru "Złota Jesień”, 

przeplatane życzeniami dla mieszkańców gminy Radzanowo, jakie złożyli m.in. wójt gminy 

Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz i przewodnicząca rady gminy Jolanta Sochacka.  

Publikacja za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook i na kanale YouTube 

Nasza Gmina Radzanowo: 

https://www.youtube.com/watch?v=zwWDhIRi5gg 

 

 

 

F E S T I W A L E    I    K O N K U R S Y 

 

 

 

27.01.2020R.  

XII SZKOLNO-PARAFIALNY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK W 

ROGOZINIE 

organizowany corocznie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie, Parafię pw. św. 

Faustyny Apostołki Bożego Miłosierdzia w Rogozinie i Centrum Kultury i Sportu w 

Radzanowie).  

 

 
 

09.12.2020R.  

KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ 

BOŻONARODZENIOWĄ  „Z SERCEM DLA JASIA” 

POD  PATRONATEM  WÓJTA  GMINY  RADZANOWO 

Konkurs zorganizowany przez CKiS dla dzieci i młodzieży z 

terenu gminy Radzanowo.  

Druga część inicjatywy konkursowej to prezentacja internetowa 

kartek na portalu Facebook i ich sprzedaż; dochód przeznaczony na cel charytatywny dla 

Jasia z Płocka, chłopca chorującego na SMA https://zrzutka.pl/5tjkt4. 
 

  

https://www.facebook.com/szkolapodstawowawrogozinie/?__cft__%5b0%5d=AZW8Oj87v1FqDKv8LxQG1MT3QkwUsOsU_6hL9Wwv_yA4dJFZ8u3QqMX7WF_Tlp2eEYn6WWUJ8uF3mk05f9_zt-V9rB1tipBCRClh6zHWLvy27gw5_DhumeJhDDbkpaj2BTqJPMcMYWMTUlY9ooa_iTeV00zJkHWNyCFT3jccXjfkPDf59SXng8WCmxst3UV5c9Y&__tn__=kK-R
https://www.youtube.com/watch?v=zwWDhIRi5gg
https://zrzutka.pl/5tjkt4?fbclid=IwAR3bGa3GtNBssGlOHvHGZuU_XqBDLNcQ72-2zMKgDEOtz0PLiPIdOCmS1B4
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FERIE Z CKiS 

W czasie ferii zimowych 2020 r. Centrum Kultury i Sportu w 

Radzanowie zorganizowało 5-dniowy program aktywnego 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży, realizowany we 

współpracy ze Szkołą Podstawową w Radzanowie, z 

częściowym finansowaniem po stronie uczestników. 

Program objął: zwiedzanie TVP, zajęcia akrobatyczne w 

Hangarze 646, zwiedzanie i warsztaty w Muzeum Lniarstwa 

w Żyrardowie, spektakl „Pinokio” (Teatr Dramatyczny im. 

J. Szaniawskiego w Płocku), zawody zręcznościowe w 

płockiej kręgielni oraz seans „Doktor Dolittle” (Nove Kino 

Przedwiośnie). 
Opieka zapewniona przez nauczycieli-wolontariuszy i osoby 

posiadające stosowne uprawnienia. Z programu skorzystało 

ponad 80 dzieci i młodzieży, przy czym każdy dzień skupiał do 55 uczestników. 

 

Filmowe podsumowanie przebiegu Ferii z CKiS 2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=IV5rsAz1Br8&t=16s 

 

 

W A K A C J E   Z   C K i S 

 

W okresie wakacji CKiS w Radzanowie 

kontynuowało działalność statutową tj. zajęcia 

edukacyjne dla dzieci i młodzieży z grup tanecznych, 

sekcji wokalnej, instrumentalnej, zespołu muzycznego 

oraz dla seniorów z Chóru „Złota Jesień”. Był to czas 

na uzupełnienie zajęć, które nie mogły się odbywać w 

okresie 12.03.2020 r. – 31.05.2020 r., kiedy to 

działalność CKiS była ograniczona lub całkowicie 

zawieszona w związku z trwającą pandemią Covid – 

19. 

Planowe zajęcia edukacyjne uzupełniliśmy dodatkowo cyklem warsztatów dla dzieci i 

młodzieży, jakie zrealizowaliśmy w ramach programu profilaktyki uzależnień pt. 

„WOLNI OD UŻYWEK I NAŁOGÓW” zaakceptowanego i sfinansowanego ze środków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pogadanki tematyczne i 

warsztaty manualne opracowała i poprowadziła p. Barbara Kardynał-Żaglewska, absolwentka 

pedagogiki resocjalizacyjnej i pedagogiki sądowo-penitencjarnej. Zadaniem uczestników było 

m.in.: wykonanie zbiorowych prac plastycznych w postaci plakatów o uzależnieniach i 

przeciwdziałaniu nałogom, udział w warsztatach kulinarnych promujących zdrowy tryb życia 

i odżywiania się, udział w zabawach i konkursach ukazujących sportowy i rodzinny sposób 

spędzania wolnego czasu, wzorce właściwych relacji międzyludzkich w rodzinach i w małych 

społecznościach. Cykl zajęć objął szerokie spektrum uzależnień, od alkoholizmu, 

https://www.youtube.com/watch?v=IV5rsAz1Br8&t=16s
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nikotynizmu, narkomanii i lekomanii, przez nadmierne korzystanie z Internetu i oglądanie 

telewizji, po fonoholizm (uzależnienie od telefonu) i uzależnienie od fast food’ów.   

Wakacyjne podsumowanie efektów pracy dzieci i młodzieży z instruktorami CKiS zostało 

zaprezentowane rodzicom i zaproszonym gościom podczas koncertu pt. POKAZ 

TALENTÓW 28.08.2020 R. 

 

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmowy zapis występów z „Pokazu Talentów”: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLz1wvvKFf9ik4tt1Ehe5xFcjnxx2QxiFy 

 

 

TRANSMISJE ON-LINE NABOŻEŃSTW I MSZY ŚWIĘTYCH 

 

W związku z wprowadzanymi obostrzeniami i czasowym zamykaniem działalności instytucji 

kultury w wyniku pandemii Covid – 19, Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie podjęło się 

częściowego przeniesienia prowadzonej działalności do sieci internetowej. Debiut naszych 

możliwości technicznych wykorzystaliśmy we współpracy z ks. Franciszkiem Stepnowskim,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proboszczem Parafii św. Floriana w Radzanowie do prowadzenia transmisji on-line 

nabożeństw Triduum Paschalnego, a następnie również transmisji niedzielnych mszy 

świętych.  

Ta inicjatywa spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony mieszkańców gminy 

Radzanowo. Oglądalność naszych transmisji bezpośrednich, szczególnie w okresie 

wielkanocnym, przekraczała nawet 250 wyświetleń.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLz1wvvKFf9ik4tt1Ehe5xFcjnxx2QxiFy
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„ANTIDOTUM NA WIRUSA. Z KULTURĄ W NECIE” 

PROJEKT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GMINY RADZANOWO 

 

W ramach ograniczania negatywnych skutków pandemii Covid-19, Centrum Kultury  

i Sportu w Radzanowo przystąpiło do realizacji projektu pn. „Antidotum na wirusa. Z kulturą 

w necie”. To inicjatywa objęta dofinansowaniem z grantu, jakie Stowarzyszenie Przyjaciół 

Gminy Radzanowo pozyskało z programu „Działaj Lokalnie” Fundacji Fundusz Lokalny 

Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”. W ramach projektu przeprowadzono: 

 

- cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci i 

młodzieży, z fotorelacjami z ich przebiegu 

zaprezentowanymi na portalu społecznościowym 

Facebook; 

 

- koncert plenerowy zespołów Vataha i Euforia  

z relacją on-line na portalu Facebook wraz z 

zarejestrowaniem i prezentacją na kanale 

YouTube Nasza Gmina Radzanowo: 

 
cz. I: https://youtu.be/0vnB4ggx2zA 

cz. II: https://youtu.be/GF8COfhqvxA  

cz. III: https://youtu.be/CEbefLf2-iI  

cz. IV: https://youtu.be/JOxWxzV8PAE 

 

- samorealizację pierwszego teledysku Chóru „Złota 

Jesień” do piosenki pt. „Stare wino”  
z wykorzystaniem scenerii zabytkowego Parku  

im. Jana Kochanowskiego w Radzanowie; efekt 

zaprezentowany na portalu społecznościowym 

Facebook i kanale YouTube Nasza Gmina 

Radzanowo: 
https://www.youtube.com/watch?v=EP81pMGLiL8&t=4s  

 

- zarejestrowanie i publikacja na kanale YouTube 

Nasza Gmina Radzanowo występów artystycznych 

podopiecznych CKiS, którzy wystąpili podczas 

Pikniku Charytatywnego „Walczymy o Zosię”, który 

odbył się 12.09.2020 r. przy Domu Ludowym  

w Rogozinie: 
cz. I: https://youtu.be/s7hC0MJjKsk  

cz. II: https://youtu.be/2IJX52PrzwM 

cz. III: https://youtu.be/bo22_RwFOGU 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0vnB4ggx2zA&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=GF8COfhqvxA&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=CEbefLf2-iI&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=JOxWxzV8PAE&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=EP81pMGLiL8&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=s7hC0MJjKsk&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2IJX52PrzwM&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=bo22_RwFOGU&t=0s
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 

 

27.01.2020 - podopieczni CKiS laureatami dwóch SREBRNYCH GWIAZD i jednej 

BRĄZOWEJ GWIAZDY XII SZKOLNO-PARAFIALNEGO FESTIWALU KOLĘD  

I PASTORAŁEK W ROGOZINIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fot. K. Zalewski 
 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO KOŁA PPUTW W RADZANOWIE 

 
Wykłady z różnorodnych dziedzin życia realizowane były zgodnie z wytycznymi 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego prowadzącego PPUTW np. dylemat wagonika, 

biesiada patriotyczna. 

  

Wycieczka do Wyszogrodu (Muzeum Wisły, wrak samolotu, Klasztor Zakonu Braci 

Mniejszych Konwentualnych (oo. Franciszkanie), Cmentarz Żydowski, kościół parafialny w 

Rębowie) – zorganizowana z inicjatywy koordynatora Koła PPUTW w Rogozinie.  
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Wykłady np. o stereotypach i substancjach biologicznie czynnych, warsztaty kulinarne – 

realizacja z inicjatywy koordynatora Gminnego Koła PPUTW w Radzanowie; prowadzenie – 

wolontariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERSTWO CKiS W PROJEKTACH INNYCH ORGANIZACJI 

 

 

25.06.2020 R. ZBIÓRKA Z ZOŚKĄ 
Filmowa adaptacja plenerowej zbiórki  

3. Drużyny Harcerskiej „Wiercipięty” ze 

Szkoły Podstawowej w Radzanowie, 

podczas której współcześni harcerze 

spotkani i przeprowadzili wywiad z 

Tadeuszem Zawadzkim ps. „Zośka”, 

 bohaterem „Szarych Szeregów”.  
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Film pt. „Zośki wiara” z dialogami przygotowanymi na podstawie pytań i odpowiedzi 

przygotowanych przez harcerzy udostępniono na kanale YouTube Nasza Gmina Radzanowo. 

Scenariusz, zdjęcia, montaż, realizacja dźwięku Radosław Karwowski, CKiS 

https://www.youtube.com/watch?v=zNqnhBfrSX4 

 

 

WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ 2020R. PROJEKT 

„SENIOR 60+ W KULTURZE” Fundacji 

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” 

zrealizowany ze środków Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej w ramach Rządowego 

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2014-2020. We współpracy z 

CKiS zrealizowano:  

 Warsztaty muzyczno – teatralne pn. „Teatr 

młody duchem”. 

 Spektakl pn. „Opowieść Wigilijna” będący 

efektem warsztatów muzyczno-teatralnych,  

 Warsztaty wyjazdowe dla seniorów Otwieramy się na świat – wyjazd do Kazimierza 

Dolnego, 

 Warsztaty fotograficzne pn. „Ja senior” wraz z wystawą zaprezentowaną w siedzibie i 

przestrzeni internetowej CKiS w Radzanowie: 

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3663948110311075&id=397622536

943665  

 Film pt. „Opowieść Wigilijna – samotność...., radość ..., wybaczenie ..., miłość ... – 

jako efekt spektakli teatralnych. 

 

PROJEKT „WIĘŹ MIEDZYPOKOLENIOWA 

JAKO KIERUNEK PROFIALKTYKI 

UZALEŻNIEŃ” Akademickiego Stowarzyszenia 

„Ambitni w Działaniu” dofinansowanego przez 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ze 

środków Województwa Mazowieckiego. W 

siedzibie CKiS przy udziale grupy kulinarnej 

„Senioritki z Radzanowa” i członków Koła Nr 10 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

zrealizowano warsztaty kulinarne z dziećmi (dwie 

grupy po 20 osób), prelekcję dla wielowiekowej grupy wraz z podsumowaniem projektu w 

formie spotkania edukacyjno-integracyjnego 

https://www.facebook.com/ambitniwdzialaniu/photos/a.336527399806101/320862770926

2708/ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3428203123885576&id=39762253

6943665 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zNqnhBfrSX4
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3663948110311075&id=397622536943665&__cft__%5b0%5d=AZXbZ0hQCKA1zrW86B_i1OONCeaC0aGraRxx-4wp9b8wro0_rcBJi6gPAV3VCu5Ft6kYl5MhcbLwMkFxnqGqDCmbSXSXrILdw0QQ7z842A2LS4xggceUWELVnM4Yjo-BCqKe-ZxNjGJx3P6sbcvuYpJv&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3663948110311075&id=397622536943665&__cft__%5b0%5d=AZXbZ0hQCKA1zrW86B_i1OONCeaC0aGraRxx-4wp9b8wro0_rcBJi6gPAV3VCu5Ft6kYl5MhcbLwMkFxnqGqDCmbSXSXrILdw0QQ7z842A2LS4xggceUWELVnM4Yjo-BCqKe-ZxNjGJx3P6sbcvuYpJv&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/ambitniwdzialaniu/photos/a.336527399806101/3208627709262708/
https://www.facebook.com/ambitniwdzialaniu/photos/a.336527399806101/3208627709262708/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3428203123885576&id=397622536943665
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3428203123885576&id=397622536943665
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REALIZACJE WYDARZEŃ NA ZLECENIE GMINY RADZANOWO: 

 

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY (wizualizacja sali widowiskowej, nagrywanie obrad, 

wyświetlanie uchwał i dokumentacji, obsługa e-sesji i przygotowanie transmisji wideo); 

OBSŁUGA SPOTKAŃ Z SOŁTYSAMI I SZKOLEŃ FIRM ZEWNĘTRZNYCH 

ORGANIZOWANYCH DLA ROLNIKÓW GMINY RADZANOWO 
 

WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI I ORGANIZACJAMI GMINNYMI 

 współpraca przy organizacji wydarzeń kulturalnych: występy gminnych szkół i 

przedszkola na koncertach organizowanych przez CKiS, np. Finał WOŚP; 

 udostępnianie sali widowiskowej, sprzętu nagłośnieniowego i tworzenie dekoracji 

scenicznych, np. Festiwal Kolęd w Rogozinie,  

 współorganizacja i współfinansowanie ze Szkołą Podstawową w Radzanowie 

wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży pn. Ferie z CKiS 2020; 

 stała i przenikająca się współpraca z Gminnym Centrum Informacji: współtworzenie 

bieżącej polityki informacyjnej z wykorzystaniem strony internetowej gminy 

Radzanowo, kwartalnika samorządowego Nasza Gmina Radzanowo, korzystanie z 

umiejętności tworzenia przez GCI plakatów, zaproszeń etc., korzystanie z wiedzy i 

umiejętności p. Agnieszki Ziemkiewicz podczas tworzenia oferty zajęć, wydarzeń 

kulturalnych z ich prowadzeniem włącznie, przygotowanie i obróbka fotorelacji z 

wydarzeń. 

 współorganizacja transmisji on-line nabożeństw i mszy w parafii św. Floriana w 

Radzanowie, 

 stała współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Radzanowo, Stowarzyszeniem 

Anielski Kredens, Stowarzyszeniem Wesoła Chatka z Boryszewa, KGW Zakątek nad 

Słupianką z Białkowa; KGW Eko-Gosposie z Brochocina, a także pomoc organizacyjna 

dla nowo zawiązanego KGW Przyjaciele z Męczenina, 

 współpraca z parafią św. Faustyny w Rogozinie w zakresie udostępniania świetlicy 

Domu Ludowego na próby Scholi Dziecięcej z Rogozina, 

 współpraca z klubem sportowym GLKS Polonia Radzanowo – udostępnienie na 

wyłączność pomieszczenia w piwnicy budynku CKiS. 

 

WYDARZENIA 2020 R. ODWOŁANE ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ COVID – 19 

 

 Dzień Kobiet, Dzień Inwalidy, Dzień Seniora, Wieczór Wigilijny i inne inicjatywy 

realizowane przez Koło Nr 10 ZERiI w Radzanowie w siedzibie CKiS; 

 Wieczór Sobótkowy i Festyn Rodzinny – gminne wydarzenia plenerowe przy 

siedzibie CKiS; 

 Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów z cyklu „W duszy gra…”, inicjatywa 

Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Radzanowo; 

 Ślubowanie klas I Szkoły Podstawowej w Radzanowie, Przegląd Artystyczny 

Samorządowego Przedszkola w Radzanowie, Dzień Dziecka realizowany we 

współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Radzanowo i GLKS Polonia 

Radzanowo; 

 Udostępnienia obiektu i AGD na indywidualne wydarzenia okolicznościowe i 

inicjatywy integrujące lokalną społeczność. 
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3.Sport 
 

Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 176 

ze zm.) oraz Uchwały nr XXX/190/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 6 lutego 2013 roku 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę 

Radzanowo (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1983 z 18.02.2013r) i uchwały nr XXXI/199/2013 

Rady Gminy Radzanowo z dnia 21.02.2013r. w sprawie zmian w uchwale nr XXX/190/2013 

Rady Gminy Radzanowo z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu przez Gminę Radzanowo (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2747 z 

28.03.2013r.), Wójt Gminy Radzanowo ogłosił 15 stycznia 2020 roku I otwarty konkurs ofert 

na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Radzanowo w 

2020 roku. Kwota przeznaczona na dofinansowanie niżej wymienionego zadania wyniosła 

30 000 zł: 

 

Realizacja programu szkolenia, zakup sprzętu sportowego, organizacja i uczestnictwo w 

zawodach i imprezach sportowych – dyscyplina piłka nożna 

Cele zadania: 

- osiągnięcie lepszych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych 

- poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej mieszkańców poprzez ich uczestnictwo w 

zajęciach klubów sportowych 

- promocja Gminy Radzanowo 

 

W dniu 21 lutego 2020 roku Wójt Gminy Radzanowo ogłosił wyniki konkursu: 

Nazwa 

jednostki 

Data zawarcia 

umowy 

Nazwa zadania Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

wydatkowanej 

dotacji 

GLKS 

Polonia 

Radzanowo 

Umowa                  

Nr S.1.2020 

z dnia  25.02.2020r. 

Realizacja programu szkolenia, 

zakup sprzętu sportowego, 

organizacja i uczestnictwo  

w zawodach i imprezach 

sportowych- dyscyplina piłka 

nożna 

15 000,00 zł 15 000,00 zł 

ULKS 

Ciółkowo 

Umowa 

Nr S.2.2020 

z dnia 25.02.2020r. 

Realizacja programu szkolenia, 

zakup sprzętu sportowego, 

organizacja i uczestnictwo  

w zawodach i imprezach 

sportowych-  dyscyplina piłka 

nożna 

15 000,00 zł 15 000,00 zł 

Razem 30 000,00 zł 30 000,00 zł 
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Wójt Gminy Radzanowo ogłosił 21 września 2020 roku II otwarty konkurs ofert na 

realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Radzanowo w 2020 

roku. Kwota przeznaczona na dofinansowanie niżej wymienionego zadania wyniosła 20 000 

zł: 

Szkolenie oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych z zakresu piłki 

nożnej, zakup sprzętu sportowego 

Cele zadania: 

– osiągnięcie lepszych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych 

– poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej mieszkańców poprzez ich uczestnictwo w 

zajęciach klubów sportowych 

– promocja Gminy Radzanowo 

 

W dniu 30 września 2020 roku Wójt Gminy Radzanowo ogłosił wyniki konkursu: 

Nazwa 

jednostki 

Data zawarcia 

umowy 

Nazwa zadania Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

wydatkowane

j dotacji 

GLKS 

Polonia 

Radzanowo 

Umowa                   

Nr S.3.2020 

z dnia 02.10.2020r. 

Szkolenie oraz organizacja 

 i uczestnictwo w zawodach 

sportowych z zakresu piłki 

nożnej, zakup sprzętu 

sportowego 

10 000,00 zł 10 000,00 zł 

ULKS 

Ciółkowo 

Umowa 

Nr S.4.2020 

Z dnia 05.10.2020r. 

Szkolenie oraz organizacja  

i uczestnictwo w zawodach 

sportowych z zakresu piłki 

nożnej, zakup sprzętu 

sportowego 

10 000,00 zł 10 000,00 zł 

Razem 20 000,00 zł 20 000,00 zł 

 

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpiło w formie wsparcia realizacji zadania 

publicznego poprzez udzielenie dotacji. Łącznie na realizację zadań z zakresu sportu w 

2020 roku przekazano kwotę 50 000 zł. 

 

Program współpracy Gminy Radzanowo z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 688 z późn. zm.) nakłada na organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytki publicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 cyt. Ustawy (rozumianymi w 

tym sprawozdaniu jako „organizacje pozarządowe”). 
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I. Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Radzanowo z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2020 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z 

organizacjami pozarządowymi – Program współpracy. 

Konsultacje projektu Programu współpracy na 2020 rok prowadzone były podczas realizacji 

zadań zleconych w 2019 roku. 

Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok przedstawiony 

został Radzie Gminy Radzanowo w październiku 2019 roku, a przyjęty został uchwałą Nr 

XIII/78/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2019 roku. 

II. Formy współpracy Gminy Radzanowo z organizacjami pozarządowymi 

Zgodnie z Programem współpracy na 2020 rok współpraca Gminy Radzanowo z 

organizacjami pozarządowymi miała charakter: 

– finansowy; 

– pozafinansowy. 

 

1. Współpraca finansowa 

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w postaci wspierania takiego 

zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie oraz rocznym programem współpracy Gminy Radzanowo z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 

roku 2020 przeprowadzono jeden otwarty konkurs, w którym powołana przez Wójta Gminy 

Radzanowo Komisja Konkursowa, wyłoniła podmioty realizujące zadania publiczne. 

I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Radzanowo ogłoszono 30 stycznia 2020 

roku, wyniki ogłoszono 26 lutego 2020 roku. Podpisano 5 umów na realizację zadań 

publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

 

Nazwa 

organizacji 

pozarządowej 

Numer umowy, 

data zawarcia 

umowy 

Nazwa zadania Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

wydatkowanej 

dotacji 

Uczniowski 

Klub Sportowy 

„ATLETA”  

w Radzanowie 

Umowa  

Nr 1.D.2020  

z dnia 28.02.2020r. 

Organizacja zajęć 

aerobiku, fitness 

3 500,00 zł 3 500,00 zł 
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Stowarzyszenie 

Przyjaciół 

Gminy 

Radzanowo 

Umowa  

Nr 2.D.2020  

z dnia 28.02.2020r. 

Organizacja zajęć 

aerobiku, fitness 

3 500,00 zł 3 500,00 zł 

Uczniowski 

Klub Sportowy 

„ATLETA” w 

Radzanowie 

Umowa  

Nr 3.D.2020  

z dnia 28.02.2020r. 

Organizacja masowych 

zawodów sportowych 

oraz sportowo-

rekreacyjnych w 

dziedzinie lekkoatletyki – 

biegi przełajowe 

3 500,00 zł 3 500,00 zł 

Uczniowski 

Ludowy Klub 

Sportowy 

„OLIMPIA”  

w Radzanowie 

Umowa  

Nr 4.D.2020  

z dnia 28.02.2020r. 

Uczestnictwo dzieci i 

młodzieży z terenu Gminy 

Radzanowo w turniejach i 

zawodach sportowych z 

zakresu piłki ręcznej 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 

Gminny Ludowy 

Klub Sportowy 

„POLONIA” 

Umowa  

Nr 5.D.2020  

z dnia 28.02.2020r. 

Organizacja zawodów 

sportowych – halowa 

piłka nożna – Turniej 

Sołectw 

2 500,00 zł 1 100,00 zł 

 

Razem 

 

18 000,00 zł 

 

16 600,00 zł 

 

Na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2020 przekazano kwotę 

18 000 zł. 

Rodzaje i cele zadań publicznych: 

 

1) Organizacja zajęć aerobiku, fitness: 

- organizacja zajęć poprawiających sprawność fizyczną oraz koordynację ruchową 

mieszkańców; 

- przeciwdziałanie nadwadze osób w różnym wieku; 

- propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców. 

 

2) Organizacja masowych zawodów sportowych oraz sportowo–rekreacyjnych  

w dziedzinie lekkoatletyki – biegi przełajowe: 
- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację jednorazowych imprez 

sportowych i sportowo – rekreacyjnych; 

- promocja Gminy Radzanowo poprzez organizację zawodów sportowych oraz 

sportowo - rekreacyjnych. 

3) Uczestnictwo dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radzanowo w turniejach i 

zawodach sportowych z zakresu piłki ręcznej: 

- rozwijanie dyscypliny sportowej – piłki ręcznej wśród mieszkańców Gminy 

Radzanowo poprzez realizację systemu szkolenia oraz organizację zawodów 

sportowych; 
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- reprezentowanie Gminy Radzanowo poprzez udział mieszkańców w zawodach na 

różnym szczeblu; 

- propagowanie wśród mieszkańców aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia 

fizycznego i psychicznego. 

4) Organizacja zawodów sportowych – halowa piłka nożna – Turniej Sołectw: 

- rozwijanie dyscypliny sportowej – piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy 

Radzanowo poprzez organizację zawodów sportowych; 

- propagowanie wśród mieszkańców aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia 

fizycznego i psychicznego. 

 

2. Współpraca pozafinansowa 

 

 Zgodnie z Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, 

oprócz finansowania lub dofinansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje 

pozarządowe, Gmina Radzanowo wspierała działania sektora pozarządowego także w innych 

formach, w szczególności poprzez: 

- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 

ich zharmonizowania; 

- tworzenie wspólnych projektów i pomoc merytoryczna przy ich realizacji; 

- konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych odpowiednio do zakresu 

działania dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

- pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów organizacyjnych; 

- współpraca przy organizacji konferencji, szkoleń oraz akcji charytatywnych; 

- promowanie dobrych praktyk i osiągnięć organizacji pozarządowych prowadzących 

działalność pożytku publicznego. 
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Funkcjonowanie Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w 

Radzanowie 

 

Jednostka budżetowa pod nazwą Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy 

w Radzanowie została utworzona Uchwałą Nr 94/XII/99 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 

28 października 1999 roku na bazie zlikwidowanego zakładu budżetowego o tej samej 

nazwie. 

Przedmiotem działalności jest: 

1. Dokonywanie remontów bieżących i drobnych napraw budynków i budowli, 

2. Oczyszczanie gminy, 

3. Utrzymanie zieleni w Gminie Radzanowo na obszarze 22 ha, w tym tereny boisk 

zajmują 7,56 ha, remizy 3,24 ha, szkoły 2,4 ha, które wymagają intensywnej 

pielęgnacji, 

4. Gospodarka wodno-ściekowa, 

5. Świadczenie usług transportowych i innych, 

6. Utrzymanie chodników i dróg gminnych, dojazdowych i osiedlowych (ogółem 184 

km). 

Zakład Gospodarczy posiadał na swoim wyposażeniu do końca 2020 roku niżej 

wymieniony sprzęt: 

 samochód dostawczy Opel Combo, 

 samochody osobowe Volkswagen Transporter, 

 1 samochód osobowo-dostawczy Volkswagen Transporter, 

 1 samochód Peugeot Partner, 

 4 ciągniki rolnicze: dwa C-360-3P i New Holland TD 5040, Zetor 7245, 

 ciągnik JOHN DEERE 3036E, 

 pług odśnieżny zestaw do John Deere, 

 zamiatarka ciągnikowa, 

 przyczepa MARPOL zestaw do John Deere, 

 posypywarka soli i pisaku PRONAR, 

 4 przyczepy ciągnikowe o ładowności: 4,5 tony, 7 ton, 2 szt - 6 ton, 

 ładowacz Cyklop i ładowacz Tur, 

 wóz asenizacyjny, 

 koparko-ładowarkę JCB, 

 koparko-spycharkę Białoruś, 

 6 pługów odśnieżnych (w tym jeden uniwersalny o zmiennych kątach natarcia- 

używany również do naprawy dróg), 

 rozsiewacz Piast do zwalczania śliskości na drogach, 
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 betoniarki – 4 szt, 

 podręczny sprzęt oraz niezbędne elektronarzędzia, 

 podstawowy sprzęt do napraw instalacji hydraulicznych, 

 8 wykaszarek, 

 6 piły spalinowych do drzew, 

 kosiarkę rotacyjną do koszenia traw, 

 kosiarkę pielęgnacyjną do trawników, 

 rozdrabniacz do gałęzi-przyczepiany, 

 wykrywacz metali i kabli, 

 zaginarkę ręczną do kształtowania blach przy wykonywaniu obróbek blacharskich, 

 skoczek Wacker BS 50, 

 zagęszczarka o masie 400-600 kg, 

 zagęszczarka o masie 214 kg, 

 zestaw do chwytania zwierząt, 

 2 pompy spalinowe do odwadniania wykopów, 

 równiarkę przyczepioną do ciągnika, 

 odkurzacz do oczyszczania chodników i terenów zielonych, 

 przecinarkę STIHL – 2 szt, 

 przecinarka plazmowa, 

 przecinarka do glazury, 

 agregat prądotwórczy, 

 młot wyburzeniowy, 

 ładowarkę teleskopową, 

 wał wibracyjny. 

Zatrudnienie na 31.12.2020 r wynosiło 19 osób, co można przełożyć na etaty i terminy umów: 

 pracowników stałych – 19 osób 

- w tym - 18 osób na 1 etat 

- 1 osoba na 1/2 etatu  

 pracowników zatrudnionych na czas określony – 1 

- w tym – 1 osoby na 1 etat 

Osoby zatrudnione doraźnie w 2020 w ramach umowy zlecenie – 3 

Organizowaliśmy i nadzorowaliśmy pracę pracowników przyjętych przez Urząd Gminy 

w Radzanowie w 2020 r. w ramach robót publicznych: 

 osoby zatrudnione w ramach G.O.P.S  

– prace społeczno – użyteczne: (10 godz./tydzień); 7 osób w okresie od 01.06.2019 do 

31.12.2020 co dało łącznie 1960 godzin) 

 roboty publiczne i staże – 3 osób (w okresie od I do XI) 

 organizacja prac i nadzór nad skazanymi skierowanymi z Sądu, wykonujących pracę 

społecznie-użyteczną w ramach odbywania wyroków sądowych (ogółem 9 osób przez 

681 godzin). 
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W ramach świadczonych usług dla jednostek samorządowych wykonaliśmy następujące prace 

z zakresu obsługi i konserwacji: 

1. obsługa pieców CO w budynku Urzędu Gminy, w budynku po byłym Ośrodku 

Zdrowia w Rogozinie, CKiS, Domu Ludowym w Rogozinie w sezonach grzewczych. 

2. wykonywanie bieżących napraw wyposażenia wnętrz, instalacji elektrycznych, 

stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia sanitarnego w budynku gminnym 

i innych będących jej własnością. 

3. usuwanie awarii w kotłowniach obsługiwanych przez Zakład w czasie sezonu 

grzewczego. 

4. transport materiałów i opału dla Urzędu Gminy, Szkół i innych jednostek 

budżetowych. 

5. przewóz osób i materiałów samochodem Volkswagen dla Urzędu Gminy i podległych 

jednostek. 

6. przewóz dzieci niepełnosprawnych samochodem Volkswagen do szkół specjalnych 

w Płocku. 

7. wykonywanie wiosennych porządków (usunięcie popiołów z kotłowni, piasku z jezdni 

itp ). 

8. koszenie traw na placach i obiektach gminnych m.in.: 

 boiska LZS, 

 boiska szkolne, 

 ogródki jordanowskie, 

 remizy OSP, 

 skrzyżowania dróg gminnych z powiatowymi, 

 tereny wokół Stacji Uzdatniania Wody, Oczyszczalni Ścieków, 

 tereny przy przystankach autobusowych, 

 place przy punktach czerpalnych, 

 park w Radzanowie i Woźnikach, 

 inne tereny będące własnością Gminy. 

10. wykonywanie usług asenizacyjnych i innych komunalnych dla ludności gminy; 

11. bieżące naprawy sprzętu będącego na stanie ZG: 

o ciągników 

o przyczep  

o samochodów 

o pił spalinowych, agregatów, zagęszczarek i kosiarek. 

Zakład poza stałymi pracami w 2020 r. wykonał niżej wymienione prace: 
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 prace brukarskie (obejmujące korytowanie terenu, wykonanie podbudowy z kruszywa, 

piasku i cementu, obsadzenie obrzeży i krawężników, ułożenie kostki brukowej, 

obsypanie piaskiem i uprzątnięcie terenu) przy: 

o budowie wjazdu, chodnika i miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w 

m. Ślepkowo Szlacheckie; 

o budowie chodnika do parku (odcinek przy banku) w Radzanowie; 

o przebudowie chodnika przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciółkówko; 

o budowie placu pod paczkomat przy Urzędzie Gminy w Radzanowie; 

o naprawie chodnika przy kościele w Radzanowie; 

o przebudowa chodnika w centrum Rogozina; 

o przebudowa chodnika i parkingu wzdłuż ul. Strażackiej w Rogozinie; 

o naprawie uszkodzonego chodnika w m. Ciółkówku; 

 korytowanie pod chodnik wzdłuż ul. Płockiej w Radzanowie; 

 budowa ogrodzenia placu zabaw przy boisku w Radzanowie obejmująca 

przygotowanie terenu, wyznaczenie linii ogrodzenia, wykopanie dołków pod słupki 

ogrodzeniowe, montaż i zabetonowanie słupków ogrodzeniowych, montaż paneli 

ogrodzeniowych, montaż 2 szt furtek; 

 montaż fundamentów i słupów oświetleniowych w miejscowościach Rogozino, 

Trębin, Radzanowo, Kostrogaj; 

 prace remontowe w budynku Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie obejmujące: 

przebudowę sceny na sali głównej, zerwanie boazerii, zerwanie tynków, wykucie 

bruzd pod przewody elektryczne, rozprowadzenie instalacji elektrycznej, naprawa 

tynków, szpachlowanie i malowanie; 

 wymiana i obróbka drzwi w budynku gospodarczym przy CKiS w Radzanowie  

 prace przy rozbiórce budynku po Szkole Podstawowej w miejscowości Ciółkówko, 

wywóz materiałów porozbiórkowych, uporządkowanie, wyrównanie terenu, zasianie 

trawy i sadzenie drzewek; 

 prace w centrum Rogozina, demontaż i montaż fontanny; 

 świetlica wiejska w Męczeninie – obsadzenie bramy i malowanie wewnątrz świetlicy; 

 świetlica wiejska w Białkowie – remont dużej sali polegający na usunięciu starej 

powłoki malarskiej, wymianę instalacji elektrycznej, naprawę i wzmocnienie tynków, 

położenie gładzi, malowanie, montaż pieca kominkowego (tzw. kozy), ułożenie płytek 

i obudowa kominka; 

 świetlica wiejska w Boryszewie Starym – korytowanie placu pod kontenery, 

wstawienie okien i drzwi, wykonanie łazienek, ocieplenie i montaż płyt na ściany 

i sufit, rozprowadzenie elektryki, malowanie; 

 remont korytarzy i holu głównego w budynku Szkoły Podstawowej w Radzanowie 

obejmujący skucie tynków, zabudowę rur, montaż sufitu powieszanego, wymianę 

lamp, przebudowę instalacji elektrycznej, wymianę drzwi, położenie gładzi, 

malowanie, pomoc przy układaniu płytek podłogowych; 

 malowanie i naprawa tynków klasy przedszkolnej w budynku szkoły Podstawowej 

w Radzanowie  



RAPORT O STANIE  GMINY RADZANOWO ZA 2020 ROK Strona 111 
 

 
 
 

 remont w budynku Szkoły Podstawowej w Rogozinie – wydzielenie pomieszczeń na 

poddaszu, rozprowadzenie instalacji elektrycznej, postawienie ścianek działowych, 

szpachlowanie, malowanie; uzupełnienie ubytków w tynkach i malowanie klas 

i korytarzy i hali; wymiana skrzydeł drzwiowych w łazienkach. 

 wymiana wykładziny w salce przedszkolnej w Rogozinie; 

 remont klasy i korytarzy w Przedszkolu Samorządowym w Radzanowie obejmujący 

zerwanie starej podłogi i ułożenie nowych paneli, naprawy tynków, demontaż starych 

i montaż nowej pudowy grzejników, malowanie; 

 stacja Uzdatniania Wody w Ciółkówku, usuniecie attyki i wykonanie prac 

elewacyjnych, uporządkowanie terenu; 

 stacja Uzdatniania Wody w Radzanowo Dębniki usuniecie attyki i wykonanie prac 

elewacyjnych, uporządkowanie terenu  

 naprawy asfaltów w miejscowościach: Kosino, Jędrzejewo, Rogozino ul. Słoneczna, 

Męczenino, Wodzymin, ul. Żyzna, Kostrogaj; 

 wycinka drzew i krzaków przy drogach gminnych  

 montaż znaków i progów zwalniających na drogach gminnych  

 przygotowanie ozdób świątecznych ulicznych i montaż w m. Radzanowo i Rogozino; 

 rozwożenie urn wyborczych; 

 rozwieszanie flag; 

 montaż tablic informacyjnych i znaków drogowych, 

 prace remontowe u podopiecznych GOPS-u zamurowanie starego i montaż nowego 

okna, montaż drzwi; 

 uprzątniecie pomieszczenia w pałacu w Woźniach  

 place zabaw – naprawy, montaż nowych, demontaż starych zabawek; 

 zbieranie odpadów wielkogabarytowych; 

 czyszczenie i odnowienie rowów w m. Męczenino, Ciółkowo, Kostrogaj; 

 czyszczenie przepustów drogowych; 

 prace koparką przy awariach na wodociągach gminnych w m. Łoniewo, Rogozino, 

Boryszewo, Radzanowo, Dźwierzno; 

 prace koparką przy wymianie hydrantów m.in. w m. Trębin, Ślepkowo, Łoniewo, 

Czerniewo i przy budowie przyłącza wodociągowego 

 korytowanie ul. Kalinowa Rogozino 

 montaż fundamentów i słupów oświetleniowych w m. Trębin, Radzanowo, Kostrogaj; 

 montaż przystanków w m. Woźniki,  

 odśnieżanie dróg gminnych, dojazdowych i osiedlowych: Zakład Gospodarczy na 

odśnieżanie dróg z wykorzystaniem pięciu jednostek własnych (4-ech ciągników 

rolniczych, koparko-ładowarki JCB 3CX, koparko-spycharki Białoruś), 

 posypywanie solą i piaskiem dróg gminnych, dojazdowych i osiedlowych: Zakład 

Gospodarczy na posypywanie solą i piaskiem dróg z wykorzystaniem pięciu jednostek 

własnych (3-ech ciągników rolniczych), 

 usuwanie śniegu z chodników, zatoczek oraz przystanków autobusowych na terenie 

Gminy Radzanowo, 

 usuwanie śliskości na drogach i chodnikach gminnych, 
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 pomoc w przygotowaniu imprez okolicznościowych tj. dni dziecka, dni sąsiada, 

zakończenie lata, dożynki itp. WOŚP,  

 budowa przepustów w miejscowościach: Ślepkowo Królewskie, Kosino, Radzanowo, 

ul Szkolna, Woźniki, 

 utrzymanie czystości na terenie Gminy Radzanowo przez systematyczne zbieranie 

i segregację odpadów, 

 oczyszczanie przydrożnych rowów, dróg i ulic gminnych oraz dróg powiatowych 

w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych Baza w Sikorzu;  

 bieżące remonty dróg gminnych i osiedlowych, uzupełnianie podbudowy 

i nawierzchni, naprawa i uzupełnianie znaków drogowych, 

 transport artykułów spożywczych z Banku Żywności dla Związku Emerytów koło 

Radzanowo, oraz dla GOPS-u 

 przewóz sportowców na zawody 

 przewóz uczniów szkół na konkursy 

 przewóz osób starszych, podopiecznych GOPS-u  

Ogółem Zakład Gospodarczy siłami własnymi wykonał zadania: 

 wykonanie odcinków dróg (korytowanie, podsypki piaskowe, gruz betonowy, 

nawierzchnia żwirowa lub tłuczniowa) – 16,04 km 

 przepusty – (8 szt) 48 mb 

 ścinka poboczy – 4 szt 

 remonty nawierzchni asfaltu – 5000 kg mieszanka asfaltowej Rebit 

 remonty nawierzchni dróg żwirowych i tłuczniowych – 800 t gruzu, 2500 t - kruszywa 

łamanego 

Dotyczy realizacji Funduszu Sołeckiego na 2020 roku: 

W ramach funduszu sołeckiego zawarto umowy: 

 na dostawę tłucznia dolomitowego z przeznaczeniem do wbudowania drogi gminne w 

ramach Funduszu Sołeckiego w m. Dźwierzno, Ślepkowo Królewskie, Woźniki w 

ilości 550,99 ton na łączna kwotę 39.307,63 zł brutto.  

 na dostawę tłucznia dolomitowego z przeznaczeniem na wbudowanie w drogi gminne 

w miejscowościach: Brochocin, Brochocinek, Ciółkowo, Ciółkówko, Czerniewo, 

Juryszewo, Kosino, Kostrogaj, Radzanowo Lasocin, Stare Boryszewo, Ślepkowo 

Królewskie, Ślepkowo Szlacheckie, Śniegocin, Woźniki, Męczenino w ilości 2293 ton 

na łączną kwotę 160.458,67 zł brutto, 

 na dostawę gruz betonowego i żwiru z przeznaczeniem na wbudowanie w drogi 

gminne w miejscowości Męczenino i Szczytno w ilości 177,8 ton gruzu betonowego i 

284,15 ton pospółki piaskowo-żwirowej na łączną kwotę 18.623,80 zł brutto. 
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Transport zbiorowy 

 

W 2020 r., na terenie Gminy Radzanowo publiczny transport zbiorowy realizowany 

był na podstawie zawartych umów z przewoźnikami Usługi Przewozu Osób Usługi 

Transportowe i Rolnicze P4 i Komunikację Miejską w Płocku, których organizatorem jest 

Urząd Miasta Płocka, na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego z Gminą 

Staroźreby, oraz poprzez komercyjnych przewoźników organizujących zbiorowy transport 

publiczny bez dofinansowania Gminy Radzanowo do przejechanych wozokilometrów, tj. 

Jacek-bus i MARQS. 

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Radzanowo wykonywany był 

w roku szkolnym 2019 – 2020 przez Usługi Przewozu Osób Usługi Transportowe i Rolnicze 

P4, natomiast w roku szkolnym 2020-2021 przez Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób. W 

miejscowości Radzanowo, dwa kursy rano i dwa kursy popołudniowe, o przewidywanej 

liczbie uczniów objętych dowozem 150 osób, w miejscowości Rogozino dwa kursy rano i 

trzy kursy popołudniu o przewidywanej liczbie uczniów objętych dowozem 64 osoby. Należy 

zwrócić uwagę na fakt iż z powodu obostrzeń spowodowanych wybuchem pandemii 

Covid19, nie wszystkie kursy były realizowane. 

Firma przewozowa P4 poza dowozem dzieci do szkół świadczyła także usługi transportu 

lokalnego w granicach administracyjnych Gminy Radzanowo i Miasta Płocka. 

Połączenia lokalne w dni robocze wykonywane były na następujących trasach: 

1. Białkowo- Rogozino- Płock 11 kursów dziennie 

2. Kosino – Płock 2 kursy dziennie 

3. Radzanowo - Płock 3 kursy dziennie 

Połączenia lokalne w soboty wykonywane były na trasie: 

1. Białkowo- Rogozino- Płock 5 kursów dziennie  

Połączenia lokalne w wakacje, ferie i dni wolne od nauki wykonywane były na trasie: 

1. Białkowo- Rogozino- Płock 9 kursów dziennie 

Łączna wartość zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. „Świadczenie usługi 

transportu lokalnego w granicach administracyjnych Gminy Radzanowo” wyniosła kwotę 

382.320,00 zł brutto.  

Realizowane kursy służyły głównie w celu dojazdu uczniów do szkół średnich oraz 

mieszkańcom do pracy. Stawka jaką Gmina Radzanowo płaciła za jeden przejechany po 

terenie gminy wozokilometr to 4,86 zł brutto. 

Kolejnym przewoźnikiem na terenie Gminy Radzanowo w 2020 roku była 

Komunikacja Miejska Płock S.A., - pełniąca funkcję operatora, natomiast Urząd Miasta 

Płocka z którym została zawarta umowa pełnił funkcję organizatora. Funkcjonowanie tego 

zbiorowego transportu publicznego odbywało się na podstawie przekazywanych 
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miesięcznych dotacji do Urzędu Miasta Płocka, których wysokość określała zawarta umowa 

numer 12/WPT-I/W/633/2019 zawarta w dniu 30.12.2019 r.  

Gmina Radzanowo ponosiła koszty dofinansowania komunikacji w wysokości 7,31 zł brutto 

za każdy przejechany wozokilometr. W miesiącach od kwietnia do sierpnia włącznie, stawka 

za jeden przejechany po terenie Gminy Radzanowo wozokilometr wzrosła o 0,58 zł i 

wynosiła 7,89 zł. Wzrost ten spowodowany był wybuchem pandemii Covid19, poprzez którą 

również zaistniałą konieczność wprowadzenia obostrzeń w autobusach a także czasowego 

zawieszenia części kursów.  

Przejazdy autobusowe funkcjonowały na dwóch liniach: 

 Linia nr 120 Staroźreby- Radzanowo- Rogozino- Płock, w dni powszednie 

wykonywanych było 7 kursów do Płocka i z Płocka. Autobus nie kursował w soboty, 

niedziele i święta. W ferie, wakacje i dni wolne od nauki organizowanych było 5 

kursów dziennie do Płocka i z Płocka. Z dniem 8.07.2020 r., wszedł w życie aneks do 

zawartej umowy, który m.in. zmienił rozkład jazdy. Dzięki podjętym zmianom 

zaistniałą możliwość aby Mieszkańcy z sołectw takich jak Ciółkowo, Ciółkówko, 

Ślepkowo Szlacheckie i Juryszewo również mogli korzystać z Komunikacji Miejskiej. 

 Linia 24 Brochocin- Płock, w dni robocze 9 kursów dziennie do Płocka i z Płocka, w 

soboty 4 kursy do Płocka i z Płocka. W niedziele i święta autobus nie kursował, w 

ferie wakacje i dni wolne od szkoły połączenia realizowane były zgodnie z rozkładem 

poniedziałek-piątek. 

 

 
 

                                         Trasa przebiegu linii numer 120 KM Płock 

 



RAPORT O STANIE  GMINY RADZANOWO ZA 2020 ROK Strona 115 
 

 
 
 

W ramach zadań gminy na obszarze działania komunikacji było utrzymanie 

właściwego stanu nawierzchni pętli autobusowych, utrzymanie czystości i porządku w tym 

zimowego utrzymania przystanków komunikacyjnych, konserwacji nawierzchni jezdni, zatok 

i wysepek przystankowych, udostępnianie przystanków i pętli na rzecz operatora dla celów 

realizacji zadania publicznego. 

W ramach organizatora transportu, Miasto Płock samodzielnie bądź za pośrednictwem 

Operatora, tj. Komunikacja Miejska, zobowiązało się m.in. do prowadzenia badań rynku 

komunikacji, w tym efektywności ekonomicznej funkcjonowania linii komunikacyjnych, 

planowania rozwoju komunikacji, opracowywania rozkładów dostosowanych do potrzeb 

użytkowników zbiorowego transportu publicznego, emitowania i dystrybuowania biletów 

komunikacji miejskiej, również kontroli biletów i windykacji należności za przejazdy bez 

ważnego biletu, promocji świadczonych usług, określania niezbędnego poziomu dopłaty 

budżetowej Gminy Radzanowo do usług komunikacyjnych, opracowywania i udostępniania 

informacji o funkcjonowaniu prowadzonej działalności, w tym w pojazdach i Internecie, 

umieszczania na przystankach rozkładów jazdy i komunikatów oraz cenników biletów i 

innych informacji dotyczących funkcjonowania transportu.  

 W dniu 26 maja 2020 roku, zostało zawarte porozumienie międzygminne w sprawie 

powierzenia Gminie Staroźreby zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, które 

dotyczyło realizacji zadania publicznego polegającego na planowaniu organizowaniu i 

zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na obszarze Gmin Radzanowo i Staroźreby. 

Operatorem tego transportu została Spółka PKS Gostynin. W ramach tego porozumienia 

uruchomiona została linia regularna na trasie Krzywanice – Staroźreby – Rogozino – Płock. 

Dzienna liczba kursów do Płocka i z Płocka wynosi 12 połączeń w dni od poniedziałku do 

piątku. Na terenie Gminy Radzanowo linia kursuje przez takie miejscowości jak Woźniki 

Paklewy, Ciółkowo, Juryszewo, Rogozino, Stróżewko i Nowe Boryszewo.  

W odniesieniu do komercyjnych Przedsiębiorców, świadczących przewozy 

autobusowe bez dofinansowania Gminy Radzanowo do przejechanego wozokilometra na 

naszym terenie w 2020 roku funkcjonowały firmy MARQS i Jacek-bus. Wychodząc 

naprzeciw potrzebom mieszkańców zachęcamy tych przewoźników do organizowania 

zbiorowego transportu publicznego zapewniając między innymi uzgodnienia przystanków, 

darmowe korzystanie z infrastruktury przystankowej oraz utrzymanie tej infrastruktury w 

odpowiednim standardzie. 

Wykonawcy przewozu osób z którymi podpisane są umowy na świadczenie usług 

przewozowych, zobowiązani byli do wykonania zadania publicznego z należytą starannością, 

zapewnienia realizacji przedmiotu umowy przez odpowiednio wykwalifikowanych i 

posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników, jednocześnie gwarantując 

poprawność i właściwą jakość. Zapewnić autokary przystosowane do przewozu osób zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, wykonanie przedmiotu zamówienia w uzgodnionych 

terminach, z uzgodnionym wcześniej obowiązującym rozkładem jazdy. W przypadku awarii 

autokarów wykonawcy obowiązani byli do bezzwłocznego podstawienia pojazdów 

zastępczych.  
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W trosce o bezpieczeństwo użytkowników transportu publicznego, wykonawcy 

ponosili odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przewozu osób, w tym również nieszczęśliwych wypadków 

powstałych z winy przewoźnika. 

Mimo wysokich kosztów związanych z funkcjonowaniem zbiorowego transportu 

publicznego oraz faktem iż koszty każdego roku wzrastają, staramy się konsekwentnie z roku 

na rok realizować kolejne zadania mające na calu dalsze funkcjonowanie przewozów 

autobusowych. Po wielu analizach uważamy iż priorytetem powinny być przewozy, które 

zapewniają naszym Mieszkańcom dojazd do pracy i szkoły, ponieważ tymi kursami jeździ 

najwięcej osób. Warto również podkreślić, że Gmina Radzanowo jest jedną z gmin w 

powiecie płockim, która bardzo dużo dopłaca do przewozów autobusowych i też co trzeba 

wyraźnie zaznaczyć, że Gmina Radzanowo realizuje znacznie więcej kursów w porównaniu z 

innymi gminami.    

 

 

 

 

 


