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1. WSTĘP 
 

Szanowni Państwo,  

Poziom zadań realizowanych przez samorząd gminny ma bezpośrednie przełożenie  

na codzienną jakość życia. Raport o stanie Gminy Słupno obejmuje podsumowanie 

działalności Wójta Gminy Słupno w roku 2018, w szczególności realizację polityk, 

programów, strategii, uchwał Rady Gminy Słupno oraz funduszu sołeckiego.  

Prace nad raportem były realizowane na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a  

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym.  

W opracowaniu zaprezentowano sposoby wydatkowania środków finansowych m.in.  

w zakresie finansów gminy, inwestycji, pomocy społecznej, oświaty, usług komunalnych, 

promocji, czy oferty kulturalnej, z której korzystają Państwo każdego dnia. Raport stanowi 

kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i jest podstawą do obiektywnej, 

opartej na faktach, oceny.  

Dla opracowania raportu 

szczególnie cenna okazała się wiedza 

pracowników Urzędu Gminy Słupno, 

gminnych jednostek organizacyjnych 

oraz szereg dokumentów, będących  

w posiadaniu urzędu, a także informacje 

zamieszczone na stronach 

internetowych, jak również dane 

udostępnione przez Urząd Statystyczny. 

Informacje zawarte w raporcie posłużą 

mieszkańcom Gminy Słupno do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu 

gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem. 
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2. ZARZĄDZANIE GMINĄ 
 

2.1 Urząd gminy  

Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie klientom profesjonalnej  

i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez 

administrację rządową. Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny, 

oświatę, kulturę, infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Natomiast zadania 

zlecone przez administrację rządową dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, 

wyborów i obronności. 

Wójt jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Wójt wykonuje 

uchwały rady gminy i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy  

w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju, gospodarowanie mieniem 

komunalnym, wykonywanie budżetu. Funkcję Wójta sprawuje Marcin Zawadka. W okresie od 

1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Wójt Gminy Słupno wydał 220 zarządzeń. Przez 2018 r. wójt 

przyjmował mieszkańców w każdą środę w godzinach 8.00 – 16.30.  

Urząd gminy wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie 

zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia  

z organami administracji rządowej (zadań zleconych), zadań publicznych powierzonych 

gminie w drodze zawartych porozumień. W skład kierownictwa urzędu wchodzą: Wójt – 

Marcin Zawadka, Zastępca Wójta – Agnieszka Ruclak, Sekretarz Gminy – Agnieszka Ruclak 

oraz Skarbnik Gminy – Beata Łapiak. 

 

 

Kadra urzędnicza gminy to osoby wyróżniające się wysokimi kompetencjami  

i wieloletnim doświadczeniem w realizacji zadań samorządowych. Średnia wieku pracownika 

urzędu to 40 lat, natomiast średnia stażu pracowniczego wynosi 17 lat. Aż 97 % 
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pracowników kadry urzędniczej posiada wykształcenie wyższe oraz szereg odbytych kursów 

i szkoleń, co w połączeniu z stosunkowo dużym doświadczeniem zawodowym sprawia,  

iż nasi pracownicy są bardzo dobrze przygotowani do realizacji postawionych przed nimi 

zadań.  

 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Słupno w 2018 r.: 

 

 

Oprócz kadry urzędniczej, Urząd Gminy Słupno zatrudnia także pracowników  

na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Są to w szczególności pracownicy: 

1) Oczyszczalni Ścieków w Słupnie, 

2) Stacji Uzdatniania Wody w Słupnie,  

3) Stacji Uzdatniania Wody w Gulczewie,  

4) Stacji Uzdatniania Wody w Bielinie,  

5) Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie, 

W styczniu 2018 roku została podjęta decyzja o rozszerzeniu kompetencji 

realizowanych przez Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego o zadania  

w zakresie utrzymywania porządku, czystości i estetyki na terenie gminy oraz utrzymania  

w sprawności urządzeń komunalnej infrastruktury technicznej oraz wszelkich nieruchomości 

należących do Gminy. Dotychczas działania te realizowane były przez firmy zewnętrzne. 
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Nowe obowiązki wymagały reorganizacji wydziału i powiększenia go o osoby na barkach 

których spoczęłyby nowe zadania. Nowo powołana komórka szybko podjęła niezbędne 

prace, a jej utworzenie oprócz oszczędności wynikających z braku konieczności 

wynajmowania firm zewnętrznych, pozwoliło także na aktywizację bezrobotnych z terenu 

gminy, gdyż to oni stali się nowymi pracownikami wydziału, który od tej pory zaczął nosić 

nazwę Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Do końca 2018 roku zatrudnienie 

znalazły tam 24 osoby. 

 

2.2 Rada Gminy 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym  

na pięcioletnią kadencję. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające  

w zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu 

gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie 

uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada 

obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce  

i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców.  

W roku 2018 odbyło się 13 sesji Rady Gminy Słupno z czego dwie sesje nowo 

wybranej rady gminy kadencji 2018-2023. Ponadto w 2018 roku komisje stałe Rady Gminy 

Słupno spotkały się 36 razy z czego 8 posiedzeń komisji odbyło się już  

w nowej kadencji 2017-2018. W 2018 roku Rada Gminy Słupno podjęła 123 uchwały  

z czego 32 uchwały zostały podjęte przez nową Radę Gminy kadencji 2018-2023. 

Rada Gminy Słupno kadencji 2017-2018 uznała za zasadne dokonanie zmian statutu  

tj. dostosowanie go do obowiązujących przepisów prawa i powołała w tym celu Komisję 

Statutową. Nowy Statut Gminy Słupno został uchwalony 27 marca 2018 r., Uchwałą  

Nr 104/XI/18.  zgodnie z którym od maja 2019 r. Rada Gminy korzysta  

z systemu pozwalającego na transmitowanie i nagrywanie za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk, a także na odbywanie głosowań jawnych za pomocą urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Gmina 

Słupno wprowadziła opisane rozwiązania z półrocznym wyprzedzeniem, ponieważ zgodnie  

z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych, zaczęły one obowiązywać dopiero w listopadzie 2018 roku czyli wraz  

z początkiem nowej kadencji w samorządach. Jedną z najistotniejszych zmian cytowanej 

ustawy jest wydłużenie kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego z 4 do 5 lat.  

A co się z tym wiąże zrównanie kadencji jednostek pomocniczych, jakimi są sołectwa,  

z kadencją organów władzy wykonawczej i uchwałodawczej w gminie.  Konsekwencją 
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podjęcia uchwały wprowadzającej nowy Statut Gminy Słupno było rozpoczęcie prac nad 

dostosowaniem Statutu Sołectw do obowiązujących przepisów prawa i podjęcie na XIV sesji 

Rady Gminy uchwały nr 142/XIV/18 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw Gminy Słupno. 

 

Skład Rady Gminy VIII kadencji:  

1. Małgorzata Sawicka – Przewodnicząca Rady, 

2. Paweł Baranowski – Wiceprzewodniczący Rady, 

3. Chirzyńska Romana,  

4. Durniat Magdalena,  

5. Grabowski Władysław,  

6. Karpińska-Rosiak Agnieszka Beata,  

7. Mioduski Andrzej Zbigniew,  

8. Pietrzak Andrzej,  

9. Piórkowski Tomasz,  

10. Rączkowski Józef Romuald,  

11. Szałkowski Jarosław,  

12. Szenk Janusz Kazimierz,  

13. Śliwiński Jarosław, 

14. Węgliński Piotr,  

15. Zalewska Anna.  
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Skład osobowy stałych Komisji Rady Gminy Słupno VIII kadencji:  

Komisja Budżetu i Rolnictwa  

1. Anna Zalewska – Przewodnicząca Komisji, 

2. Jarosław Śliwiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji, 

3. Paweł Baranowski, 

4. Józef Romuald Rączkowski. 

 

Komisja Oświaty, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa 

1. Jarosław Szałkowski - Przewodniczący Komisji, 

2. Agnieszka Beata Karpińska-Rosiak - Zastępca Przewodniczącego Komisji, 

3. Romana Chirzyńska,  

4. Andrzej Zbigniew Mioduski. 

 

Komisja Rewizyjna 

1. Magdalena Durniat– Przewodnicząca Komisji, 

2. Andrzej Pietrzak - Zastępca Przewodniczącego Komisji, 

3. Władysław Grabowski, 

4. Tomasz Piórkowski. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

1. Piotr Węgliński - Przewodniczący Komisji, 

2. Anna Zalewska- Zastępca Przewodniczącego Komisji, 

3. Romana Chirzyńska,  

4. Janusz Szenk. 
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3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 

Gmina Słupno położona jest w północno – zachodniej części województwa 

Mazowieckiego, na prawym brzegu Wisły w centralnej części powiatu płockiego. Gmina 

Słupno graniczy od zachodu z miastem Płockiem, od północy z gminą Radzanowo,  

od wschodu z gminą Bodzanów. Południowa granica gminy biegnie wzdłuż rzeki Wisły. 

Łączna długość granic gminy liczy ok. 50 km. Terytorium gminy Słupno ma całokształt 

nieregularny, przy czym zachodnia część – miejscowość Nowe Gulczewo – przylega 

bezpośrednio do płockich osiedli mieszkaniowych – Podolszyce Północ i Imielnica, 

oddzielonych jedynie szerokością ulicy Wyszogrodzkiej.  

 
 

 
Rysunek: Usytuowanie gminy Słupno na mapie powiatu płockiego  

 

Gmina Słupno liczy 18 miejscowości skupionych w 17 sołectwach. 

Lp. Nazwa sołectwa Nazwa miejscowości wchodzących  
w skład sołectwa 

1. Barcikowo Barcikowo 

2. Bielino Bielino 

3. Borowiczki - Pieńki Borowiczki - Pieńki 

4. Cekanowo Cekanowo 

5. Nowe Gulczewo Nowe Gulczewo 

6. Stare Gulczewo Stare Gulczewo, Gulczewo PGR 

7. Liszyno Liszyno 

https://pl.wikipedia.org/wiki/powiat_p%C5%82ocki
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8. Mijakowo Mijakowo 

9. Mirosław Mirosław 

10. Miszewko Strzałkowskie Miszewko Strzałkowskie 

11. Miszewko - Stefany Miszewko - Stefany 

12. Święcieniec  

13. Ramutowo Ramutowo,  

14. Rydzyno Rydzyno 

15. Sambórz Sambórz 

16. Słupno Słupno 

17. Szeligi Szeligi 

18. Wykowo Wykowo 

 

W skład gminy wchodzi również wyspa Kępa Ośnicka i dwa półwyspy: Kępa Liszyno  

i Kępa Wykowo. Powierzchnia Gminy wynosi 75,14 km2, w tym grunty rolne zajmują 52,81 

km2, a tereny leśne – 8,23  km2. Szczegółowe dane na temat struktury gruntów 

przedstawiono na poniższym wykresie. 

 

 

Wykres: Rodzaje gruntów w gminie  

 

11%

8%

11%

70%

Rodzaje gruntów

Leśne Zurbanizowane i zabudowane Pod wodami Rolne



RAPORT O STANIE GMINY SŁUPNO ZA 2018 ROK Strona 12 

 
 

 

Wykres: Struktura własności gruntów w gminie 

 

Klasy bonitacyjne gleb gruntów ornych: 

Klasa gleby Powierzchnia (ha) 

I - 

II 54,4652 

IIIa 774,4073 

IIIb 947,4703 

IVa 912,3057 

IVb 463,3098 

V 491,3770 

VI 275,0890 

VIz 29,6744 

60%
12%

28%

Struktura własności gruntów

Osoby fizyczne Skarb Państwa Osoby prywatne
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Wykres: Klasy bonitacyjne gleb gruntów ornych 

  

1%

20%

24%

23%

12%

12%

7%

1%

Klasy bonitacyjne gleb gruntów ornych (ha)

II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz
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4. DEMOGRAFIA 
 
 

Na terenie Gminy Słupno mieszka 7724 osób (stan na 31 grudnia 2018 roku).  

W okresie ostatnich lat odnotowano wzrost liczby ludności gminy. Od 2015 r. 

zaobserwowano utrzymujący się dodatni przyrost naturalny.  

 

 

 

W 2018 roku odnotowano 67 urodzeń i 51 zgonów. 

 

 

7240

7372

7610

7724

31 grudzień 2015

31 grudzień 2016

31 grudzień 2017

31 grudzień 2018

Liczba ludności

67%

51%

Urodzenia Zgony
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Największymi miejscowościami gminy są siedziba gminy – Słupno, liczące 2035 

mieszkańców oraz Nowe Gulczewo z 1303 mieszkańcami. Natomiast najmniej mieszkańców 

odnotowano w Szeligach i Mijakowie. Stan ludności Gminy Słupno z podziałem na sołectwa 

przedstawia się następująco: 

 

 

 
 

Liczba ludności w Gminie Słupno w 2018 roku 

Ludność 
Kobiety na 100 

mężczyzn 

Współczynnik 

przyrostu 

naturalnego 
Ogółem Mężczyźni Kobiety Na 1 km2 

7724 3827 3897 0,97 101 0,2 

 

383

103

215

2035

135

195

235

1303

214

152

231

111

380

993

620

215

204

Wykowo

Szeligi

Stare Gulczewo

Słupno

Sambórz

Rydzyno

Ramutowo

Nowe Gulczewo

Miszewko Strzałkowskie

Miszewko - Stefany

Mirosław

Mijakowo

Liszyno

Cekanowo

Borowiczki - Pieńki

Bielino

Barcikowo

Liczba mieszkańców w sołectwach
stan na 31.12.2018 r.
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Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że do okolicznych gmin  

z terenu powiatu płockiego migruje wielu płocczan. Na czele listy jest Gmina Słupno.  

Do końca 2018 r. dla Gminy Słupno Starostwo wydało 72 pozwolenia (w 2017 r. – 77,  

w 2016 r. – 64). 

 

 

49,55%50,45%

Stosunek płci

Mężczyźni Kobiety

21%

63%

16%

Ludnność w podziale na wiek przed-,po- i produkcyjny w 2018 roku

Wiek przedprodukcyjny - 1589

Wiek produkcyjny - 4904

Wiek poprodukcyjny - 1231
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Liczba decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych  

w gminach Powiatu Płockiego: 

 

Źródło:http://plock.wyborcza.pl/plock/7,35681,24415042,rosnie-zainteresowanie-budowa-domow-pod-plockiem-

liderem-slupno.html  
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5. BUDŻET GMINY 
 

Polityka finansowa Gminy Słupno realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową 

corocznie uchwalaną przez radę gminy, która określa źródła dochodów oraz kierunki 

wydatkowania środków. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz o załącznik do uchwały budżetowej obrazujący 

wydatki majątkowe. Rada Gminy Słupno uchwałą Nr 56/V/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku 

przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 oraz uchwałą 

Nr 57/V/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku uchwaliła budżet Gminy Słupno na rok 2018. 

W 2018 roku dochody budżetu gminy wyniosły 51.444.580,34 zł., więcej  

w stosunku do poprzedniego roku o 3.769.338,51 zł. (7,33%). Dochodami budżetu są: 

dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe. Szczegółowe określenie źródeł 

dochodów gmin i powiatów, zasady ich ustalania i gromadzenia oraz zasady ustalania  

i przekazywania subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa określa ustawa  

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody własne (czyli takie, na których 

pozyskanie samorządy mają wpływ, m.in.: podatki i opłaty lokalne, dochody z mienia) 

stanowiły 43,14% dochodów budżetowych ogółem. Subwencje i dotacje, czyli transfery 

bezpośrednie z budżetu państwa, przyniosły budżetowi 29,10%, a 27,76% – wpływy  

z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie dochodów 

budżetowych Gminy Słupno w 2018 roku według źródeł powstawania (w pln) przedstawia się 

następująco: 

 

 Ogółem 
Wykonanie 

planu (w %) 

Udział w 

dochodach 

ogółem (w%) 

A. Dochody własne 22.194.917,81 99,93 43,14 

I. Podatki lokalne (od nieruchomości, od 

środków transportu, rolny i leśny) 
17.712.669,64 99,87 34,43 

II. Podatki pobierane przez urzędy 

skarbowe (od czynności 

cywilnoprawnych, od spadków  

i darowizn, karta podatkowa) 

672.608,73 99,50 1,31 

III. Opłaty 670.999,62 98,69 1,30 
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IV. Dochody z mienia (m.in. najem i 

dzierżawa majątku, użytkowanie i 

zarząd, sprzedaż majątku) 

440.416,73 101,22 0,86 

V. Inne dochody 2.620.558,18 100,57 5,09 

VI. Opłata za wydawanie zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu 
77.664,91 97,98 0,15 

B. Udziały w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa 
14.278.702,04 95,15 27,76 

I. Podatek dochodowy od osób 

fizycznych 
13.102.347,00 95,59 25,47 

II. Podatek dochodowy od osób 

prawnych 
1.176.355,04 90,49 2,29 

C. Subwencje i dotacje 14.970.960,49 98,92 29,10 

Dochody ogółem 51.444.580,34 98,27 100,00 
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UDZIAŁ DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W BUDŻECIE GMINY SŁUPNO W 2018 

ROKU (W %) 

 

 

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Słupno  w 2018 roku według działów 

klasyfikacji dochodów budżetowych (w pln): 

 

 Ogółem 
Wykonanie 

planu (w %) 

Udział w 

dochodach 

ogółem (w%) 

Rolnictwo i łowiectwo 220.458,72 99,99 0,43 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 
987.858,59 100,74 1,92 

Transport i łączność 1.170,00 100,00 0,01 

Gospodarka mieszkaniowa 382.065,70 101,42 0,74 

Administracja publiczna 163.433,36 100,35 0,32 

29%

25%

34%

6%

1% 3% 2%

Subwencje i dotacje

Podatek dochodowy od osób
fizycznych

Podatki lokalne (od nieruchomości,
od środków transportu, rolny i leśny)

Inne dochody, w tym opłata za
wydawanie zezwoleń na sprzedaż
alkoholu

Dochody z mienia (m.in. najem i
dzierżawa majątku, użytkowanie i
zarząd, sprzedaż majątku)

Podatki pobierane przez urzędy
skarbowe, opłaty

Podatek dochodowy od osób
prawnych
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Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

101.951,78 94,15 0,20 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
56.140,76 96,85 0,11 

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

33.168.714,59 97,71 64,46 

Różne rozliczenia 5.845.441,35 100,00 11,35 

Oświata i wychowanie 1.112.782,06 99,71 2,16 

Pomoc społeczna 1.415.522,77 98,16 2,75 

Edukacyjna opieka wychowawcza 3.977,00 125,18 0,01 

Rodzina 7.246.481,32 98,41 14,08 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
738.377,78 101,51 1,44 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 144,53 100,00 0,01 

 60,03 100,00 0,01 

Dochody ogółem 51.444.580,34 98,27 100 

 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZYPADAJĄCE NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2016–2018017 

 2016 2017 2018 

Dochody ogółem na mieszkańca 6106,41 6.264,81 6.660,35 

Dochody własne na mieszkańca 2884,11 2818,28 2.873,50 
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W 2018 r  dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca wyniosły 6.660,35 zł.,  

a wydatki na 1 mieszkańca – 9.247,03 zł. 

W 2018 roku wydatki budżetu gminy wyniosły 71.424.090,83 zł., więcej  

od ubiegłorocznych o 30,33% Wydatki są odzwierciedleniem realizacji zadań wykonywanych 

przez gminę. W wielkości poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki  

i zakres zadań powierzonych gminie do wykonania. W strukturze wydatków bieżących 

największą część stanowią wydatki na finansowanie edukacji, pomocy społecznej i rodziny. 

Gmina ponosi również wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej, która obejmuje 

m.in. ochronę środowiska, utrzymanie zieleni, utrzymanie dróg, oświetlenie ulic 

gospodarowanie odpadami, utrzymanie urządzeń komunalnych, gospodarkę mieszkaniową, 

a także komunikację zbiorową. 

 

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Słupno  za 2018 rok według  działów 

klasyfikacji wydatków budżetowych (w pln): 

 

 

Ogółem 
Wykonanie 

planu (w %) 

Udział w 

wydatkach 

ogółem (w%) 

Rolnictwo i łowiectwo 1.100.394,38 99,01 1,54 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 
1.396.660,07 98,11 1,96 

Transport i łączność 23.170.182,46 91,49 32,44 

Gospodarka mieszkaniowa 799.544,16 98,51 1,12 

Działalność usługowa 14.886,15 27,70 0,02 

Administracja publiczna 5.975.785,62 99,38 8,37 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

101.951,78 94,15 0,14 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
355.897,70 99,07 0,50 
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Obsługa długu publicznego 169.273,05 83,28 0,24 

Różne rozliczenia 2.604.449,00 96,00 3,65 

Oświata i wychowanie 12.343.201,24 99,51 17,28 

Ochrona zdrowia 110.210,62 86,97 0,15 

Pomoc społeczna 3.797.605,39 95,70 5,32 

Edukacyjna opieka wychowawcza 119.069,26 92,18 0,17 

Rodzina 7.898.471,57 98,34 11,06 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
9.608.056,99 99,38 13,43 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.539.398,01 99,54 2,16 

Kultura fizyczna 319.053,38 95,53 0,45 

Wydatki ogółem 71.424.090,83 96,09 100,00 
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UDZIAŁ WYBRANYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SŁUPNO 

W 2018 ROKU (W %) 

 

 

Pomoc społeczna - w tej pozycji ujęto następujące działy klasyfikacji budżetowej: Pomoc społeczna (852), oraz 

nowo powstały dział Rodzina (855) 

 

  

WYDATKI BUDŻETU GMINY PRZYPADAJĄCE NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2016–2018 

 
2016 2017 2018 

 

Wydatki ogółem na mieszkańca  

 

 

6.379,50 

 

6.538,69 

 

9.247,03 

 

W 2018 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 42.383.833,13 zł. (98,09% planu),  

a majątkowych 29.040.257,70 zł. (93,31% planu). Na inwestycje przeznaczono kwoty 

większe niż w 2016 i 2017 roku – odpowiednio o 19.697.952,88 zł. i 17.619.748,55 zł. 

Największy udział w wydatkach majątkowych miały wydatki przeznaczone na budowę 

lub modernizację dróg gminnych. Wyniosły one 20.093.464,47 zł. tj. 69,19% wszystkich 

wydatków majątkowych. Na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód 

wydatkowano 5.517.777,67 zł. co stanowi 19% wydatków inwestycyjnych natomiast na 

budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wydatkowano w ubiegłym roku 

872.857,80 zł. tj. 3,01% wydatków inwestycyjnych. Największy udział w wydatkach 

17%

16%

33%

14%

2%

1% 17%

Oświata i wychowanie

Pomoc społeczna

Transport i łączność

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Gospodarka mieszkaniowa

Pozostałe
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bieżących miały wydatki na oświatę i wychowanie 11.962.270,50 zł. (28,22%), wydatki  

na szeroko rozumianą opiekę społeczną 11.542.301,96 zł. (27,23%) oraz bieżące zadania  

z drogownictwa 3.076.717,99 zł. (7,26%). 
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6. INWESTYCJE 
 

W 2018 r. przeprowadzono 35 postępowań z zastosowaniem ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, w tym: 

1) 32 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, 

2) 3 postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

Jedenaście postępowań w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnionych                       

w całości,  w  3 przypadkach unieważnienie dotyczyło jedynie poszczególnych części 

zamówienia. 

W wyniku przeprowadzonych postępowań udzielono 50 zamówień na realizację robót 

budowlanych, dostaw i usług na łączną kwotę brutto 23 468 198,18zł. Oprócz postępowań 

przeprowadzonych z zastosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych udzielono 

również zamówień poniżej 30 000 euro w wyniku których zawarto 146 umów i zleceń na 

łączną kwotę -  1 720 283,85 zł. brutto. 

 

6.1 Sieć wodociągowa 

Gmina Słupno posiada doskonale rozbudowaną sieć wodociągową o długości ca 139 

km umożliwiającą korzystanie z niej prawie 99% ludności gminy w 17 sołectwach. Sieć 

wodociągowa na terenie Nowego Gulczewa stanowi własność Gminy Słupno i jest zasilana 

przez Wodociągi Płockie sp. z o.o., które są jednocześnie zarządcą tej infrastruktury. 

Natomiast w pozostałej części gminy woda pozyskiwana jest z 4 ujęć wód podziemnych 

zlokalizowanych w Bielinie, Gulczewie, Mijakowie i Słupnie. W każdym z wymienionych ujęć 

znajduje się stacja uzdatniania wody. W związku z niesłabnącym zainteresowaniem 

budownictwem jednorodzinnym na terenie Gminy Słupno sieć wodociągowa jest 

sukcesywnie rozbudowywana. W 2018 r. wybudowano 1,48 km sieci wodociągowych za 

łączną kwotę 327 041,23zł. Sieci wodociągowe wybudowane w 2018 r.; 

1) Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 93/9 w Wykowie, 

2) Budowa sieci wodociągowej w Mijakowie, 

3) Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocianiej – dz. nr ewid. 195, 196/1  

w Słupnie, 

4) Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 109, 127, 149/1, 149/3, 150/7, 151/4 

– ul. Jesionowa i ul. Olchowa w Słupnie – Etap I, 

5) Budowa sieci wodociągowej w ul. Królewskiej w Cekanowie, 

6) Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowieckiego – dz. nr ewid. 6/4 i 7/6  

w Nowym Gulczewie, 
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7) Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym 

Gulczewie – Etap I, 

8) Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu, 

9) Wyprowadzenie poza pas drogowy przebudowywanej ul. Pocztowej w Słupnie – dz. 

nr ewid. 229, 254/5 sieci wodociągowej na teren drogi gminnej – dz. nr ewid. 209/1. 

W 2018 r. wykonano dokumentacje projektowe i uzyskano pozwolenia na budowę 

sieci wodociągowych dla n/w przedsięwzięć za łączną kwotę 39 246,06zł: 

1) Budowy sieci wodociągowej w Mijakowie (projekt zamienny), 

2) Budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej - dz. nr ewid. 6/4 i 7/6 -  

ul. Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie, 

3) Budowy sieci wodociągowej w ul. Klonowej, ul. Jesionowej, ul. Olchowej,  

ul. Jaśminowej i ul. Głogowej w Słupnie, 

4) Budowy spinki sieci wodociągowej w drogach gminnych - dz. nr ewid. 303/8, 303/9, 

303/14, 303/21 - ul. Stokrotki, ul. Zamkowa i ul. Letnia w Cekanowie, 

5) Budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej - dz. nr ewid. 5 i 6/4 w Szeligach, 

6) Budowy sieci wodociągowej w Bielinie wraz z przepięciem istniejących przyłączy, 

7) Budowy sieci wodociągowej – PGR Gulczewo. 

 

6.2 Sieć kanalizacji sanitarnej 

Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno funkcjonuje  

w 9 sołectwach a jej długość wynosi ca 103 km. Z uwagi na niekorzystne ukształtowanie 

terenu, budowę geologiczną terenu (cieki wodne) oraz rozproszoną zabudowę oprócz 

kanałów grawitacyjnych wybudowane są również kolektory ciśnieniowe wraz  

z przepompowniami ścieków. Na terenie Gminy Słupno funkcjonuje 56 przepompowni 

ścieków wyposażonych w system monitoringu. Zarządcą sieci kanalizacji sanitarnej 

stanowiącej własność Gminy Słupno na terenie Nowego Gulczewa są Wodociągi Płockie Sp. 

z o.o., które zajmują się zagospodarowaniem odprowadzanych z tego terenu ścieków. 

Natomiast ścieki z pozostałych miejscowości, tj. Bielina, Borowiczek – Pieniek, Cekanowa, 

Liszyna, Mirosławia, Starego Gulczewa, Słupna i Wykowa odprowadzane są do istniejącej 

oczyszczalni ścieków w Słupnie. 

Podobnie jak w przypadku sieci wodociągowej sieć kanalizacji sanitarnej jest 

sukcesywnie rozbudowywana. W 2018 r. wybudowano 3,80 km sieci kanalizacji sanitarnej  

i 411mb przyłączy kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego (61szt.) za łączną kwotę 

1 816 272,70zł. Zmodernizowano również 1,21km sieci grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz  

2 przepompownie za kwotę 449 442,00zł.  

W 2018 r. zrealizowano sieci kanalizacji sanitarnej: 
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1) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 308/1 między  

ul. Młynarską i ul. Baśniową w Słupnie, 

2) Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Baśniowej na odcinku od ul. Żeglarskiej do  

ul. Smoczej w Słupnie – II etap, 

3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej (działka nr ewid. 18/7  

i 18/9) wraz z przyłączem kanalizacyjnym do świetlicy wiejskiej w Mirosławiu (działka 

nr ewid. 97/2), 

4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poddębiec – dz. nr ewid. 193/15  

w Borowiczkach – Pieńkach – Etap I. 

5) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej – dz. nr ewid. 11/16 w Liszynie – 

Etap II, 

6) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielnej w Słupnie, 

7) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu, 

8) Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego na terenie 

Gminy Słupno, 

9) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mirosławiu i Starym Gulczewie, 

10) Modernizacja przepompowni ścieków – ul. Pocztowa w Słupnie. 

W 2018 r. zrealizowano inwestycję polegającą na przebudowie istniejącej 

oczyszczalni ścieków w Słupnie zmieniającej układ porcjowy oczyszczania ścieków na układ 

przepływowy bez zmiany przepustowości oczyszczalni. Przepustowość oczyszczalni wynosi 

1 610m3 /dobę. Zakres inwestycji obejmował: 

1) budowę nowego węzła oczyszczania mechanicznego umieszczonego  

w budynku wraz z pomieszczeniem na pojemniki skratek i piasku, 

2) wykonanie pompowni osadu, studzienki pomiarowej osadu recyrkulowanego oraz 

studzienki pomiarowej ścieków oczyszczonych, 

3) zmianę funkcji istniejącego reaktora SBR na układ przepływowy – komorę nitryfikacji, 

4) budowę osadnika wtórnego, 

5) zmianę funkcji zbiornika retencyjnego na komorę denitryfikacji, 

6) wykonanie nowej instalacji odwadniania osadu, 

7) wykonanie systemu sterowania i kontroli dla całej oczyszczalni, 

8) wykonanie oświetlenia terenu i ciągów komunikacyjnych związanych  

z rozbudową. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 5 068 335,67zł. Na realizację zadania uzyskano 

pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 

4 081 196,73zł. 
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6.3 Drogi 

Przez Gminę Słupno przebiega odcinek 5,66km drogi krajowej nr 62 Strzelno – 

Siemiatycze a także 9 dróg powiatowych o łącznej długości 26,25km. W 2018 r. Gmina 

Słupno w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w Płocku wydatkowała kwotę 

9 250,00zł i tym samym zaznaczyła swój udział finansowy w realizacji zadania pn.: 

„Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno 

polegającej na budowie chodnika w miejscowości Słupno". 

Gmina Słupno na swoim terenie posiada 110km dróg gminnych, w tym 70km  

o nawierzchni bitumicznej, 12km o nawierzchni z kostki betonowej, prawie 8km  

o nawierzchni z tłucznia i prawie 20km o nawierzchni gruntowej.  

Oprócz dróg gminnych na terenie Gminy Słupno znajdują się również drogi 

wewnętrzne niezaliczone do dróg publicznych. Są to najczęściej drogi powstałe  

w wyniku nowych podziałów, drogi na osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do 

gruntów rolnych i leśnych oraz pętle autobusowe itp. Ich długość to 102,50km,  

w tym 25,70km to drogi gruntowe, 1,60km drogi z kostki betonowej, 46,90km drogi  

o nawierzchni bitumicznej, 0,50km drogi z półfabrykatów betonowych i 27,80km drogi  

o nawierzchni z tłucznia. 

Każdego roku w budżecie gminy zabezpieczane są znaczne środki finansowe 

związane z remontem dróg gminnych. W 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 

1 043 351,78zł na zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych. W ramach letniego utrzymania 

dróg utwardzono kruszywem bitumiczno - kamiennym (destruktem) drogi o łącznej długości 

ca 4km: 

1) w Bielinie - droga na działce nr ewid. 121/8, 

2) w Borowiczkach – Pieńkach – ul. Głęboka, 

3) w Nowym Gulczewie - ul. Szlachecka, ul. Chocimska, ul. Zagłoby, ul. Zbrojowa,  

ul. Ruciana, ul. Husarska, ul. Wiśniowieckiego, ul. Hajduczka, ul. Podbipięty, 

4) w Słupnie - ul. Wiosenna, ul. Hiacyntowa, ul. Jaworowa, ul. Żonkilowa. ul. Sasanki,  

ul. Magnoliowa, ul. Do Grodziska, ul. Kalinowa, ul. Klonowa, ul. Gruszkowa,  

ul. Kasztanowa, 

5) w Cekanowie - ul. Biedronki, ul. Stokrotki. 

Na terenie Gminy Słupno powstaje coraz więcej dróg o nawierzchni docelowej  

z pełną infrastrukturą. Tylko w 2018 r. zakończono i oddano do użytku n/w inwestycje 

drogowe: 

1) Etap I inwestycji -  Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz  

z przebudową mostu i infrastrukturą. Etap I polegał na przebudowie  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Osiedle_mieszkaniowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grunty_rolne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grunty_le%C5%9Bne
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ul. Pocztowej w Słupnie na odcinku 1 032mb. W ramach zadania inwestycyjnego 

wykonano: 

 jezdnię o szerokości 6mb o nawierzchni bitumicznej; 

 ścieżkę rowerową o szerokości 2,5mb o nawierzchni bitumicznej; 

 chodnik o szerokości 1,5mb z kostki betonowej; 

 pobocza o szerokości 1,25mb; 

 rów retencyjno – odparowujący. 

2) Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo 

wraz z infrastrukturą. W ramach zadania wykonano: 

 jezdnię o szerokości 6mb (szerokość pasa ruchu wynosi 3mb) o nawierzchni 

bitumicznej na długości 1 208mb; 

 obustronny chodnik o szerokości 1,25mb z kostki betonowej na długości  

1 208mb;  

 zjazdy na posesje z kostki betonowej dostosowane szerokościowo  

do istniejących parametrów; 

 sieć kanalizacji deszczowej z rur WIPRO Ø 600mm o długości  

1 516,50mb wraz z wpustami ulicznymi oraz wylotem do rowu; 

 sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø 250 i PVC Ø 200  

o długości 1 953mb; 

 sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 90 o długości 1 225mb; 

 przyłącza kanalizacyjne w granicach pasa drogowego z rur PVC Ø 160  

o długości 267mb – 46szt.; 

 przepompownię ścieków sanitarnych – 1kpl; 

 oświetlenie uliczne – 35 słupy aluminiowe z lampami LED – 35szt. 

3) Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą.  

W ramach inwestycji wykonano: 

 drogę na odcinku o długości 260mb o nawierzchni z kostki betonowej; 

 ciąg pieszo – jezdny o długości 135mb o nawierzchni z kostki betonowej; 

 chodniki o nawierzchni z kostki betonowej; 

 zjazdy z kostki betonowej; 

 sieć kanalizacji deszczowej o długości 247,50mb. 

4) Budowa ul. Zaułek w Słupnie. W ramach zadania wykonano: 

 drogę o nawierzchni z kostki betonowej o długości 146mb i szerokości 4,5mb; 

 ściek uliczny z kostki betonowej w osi drogi; 

 pobocza gruntowe o szerokości 0,5mb lub do granic działki; 
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 zabezpieczenia rurami ochronnymi kolidujących sieci; 

 przyłącze kanalizacyjne z pojedynczym wpustem ulicznym. 

5) Etap I inwestycji - Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego  

i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic – ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową 

w Nowym Gulczewie. W ramach Etapu I inwestycji wykonano: 

 ul. Jana III Sobieskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Szlachecką  

w kierunku jaru rzeki Rosicy o długości 240mb oraz na odcinku do 

skrzyżowania z ul. Bohuna o długości 162mb: 

 jezdnia o nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 402mb i szerokości 

5mb; 

 obustronne chodniki z kostki betonowej o szerokości 1,5mb; 

 zjazdy z kostki betonowej; 

  kanalizacja deszczowa łącznie z przykanalikami i wpustami ulicznymi. 

ul. Bohuna na odcinku od skrzyżowania z ul. Szlachecką w kierunku jaru rzeki 

Rosicy o długości 321mb: 

 jezdnia o nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 190mb  

i szerokości 5mb; 

 obustronne chodniki z kostki betonowej o szerokości 1,5mb; 

 ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku  

o długości 131mb i szerokości 5mb; 

 zjazdy z kostki betonowej; 

 kanalizacja deszczowa łącznie z przykanalikami i wpustami ulicznymi. 

ul. Heleny: ciąg pieszo - jezdny o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku  

o długości 164mb i szerokości 5mb; 

 ul. Podbipięty: jezdnia o nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 554mb i 

szerokości 5mb, obustronne chodniki z kostki betonowej  

o szerokości 1,5mb, zjazdy z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa łącznie 

z przykanalikami i wpustami ulicznymi. 

W 2018 r. kontynuowane były inwestycje drogowe z terminem zakończenia  

w 2019 r.: 

1) Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Bielino - Liszyno wraz 

z budową sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci 

gazowej, wodociągowej oraz telekomunikacyjnej na odcinku o długości ca 4,131km. 

Termin zakończenia – 31.05.2019 r. 
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2) Etap I inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Płock - Rydzyno wraz  

z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Etap I obejmuje odcinek  

o długości ca 1,56km. Termin zakończenia – 31.05.2019r. 

Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na kolejne budowy dróg: 

1) Etap II inwestycji - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz  

z przebudową mostu i infrastrukturą. Etap II obejmuje przebudowę  

ul. Pocztowej na odcinku o długości ca 230mb polegającą na budowie sieci 

kanalizacji deszczowej oraz budowie docelowej nawierzchni, przebudowę  

ul. Bocianiej na odcinku o długości ca 300mb wraz z budową kanalizacji deszczowej 

wraz z zespołem urządzeń odprowadzających wodę deszczową do rzeki Słupianki, 

przebudowę ul. Orlej polegającą na budowie jezdni wraz z krawężnikami,  

2) Etap I przebudowy drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz  

z budową sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i przebudową sieci 

gazowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz budową rurociągu kablowego dla 

kabla światłowodowego. Etap I obejmuje odcinek o długości ca 723,05mb. Termin 

zakończenia – 31.10.2019 r., 

3) Etap I inwestycji - Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz  

z infrastrukturą. Etap I obejmuje budowę chodnika wzdłuż ul. Klonowej w Słupnie 

oraz remont nawierzchni, 

4) Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby 

oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) obejmująca zakres  

1 z etapu II. Termin zakończenia - 30.11.2019r. 

5) Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo - rowerową w miejscowości Wykowo.  

W ramach zadania planowane jest wykonanie drogi  wraz ze ścieżką rowerową  

o nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 1 351mb wraz  

z wykonaniem ścieku ulicznego z kostki betonowej i szczelnego zbiornika na wody 

opadowe i roztopowe, 

6) Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Święcieniec wzdłuż 

drogi powiatowej o długości 4,233km, 

Łącznie na budowę dróg w 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 18 128 103,71zł. 

 

6.4 Pozostałe inwestycje 

W 2018 r. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na rozbudowę istniejącego 

budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie o salę gimnastyczną wraz z instalacjami 

wewnętrznymi oraz parkingami i chodnikami. Termin zakończenia przewidywany jest na 

30.07.2019 r. a koszt inwestycji to 1 446 480,00zł. Gmina Słupno na w/w przedsięwzięcie 
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starała się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu 

rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – GRUPA I – zadania przyszkolne.  

Z uwagi na fakt, że Nowe Gulczewo nie posiada na swoim terenie świetlicy wiejskiej 

Gmina Słupno zadbała o to, aby mieszkańcy mieli miejsce przeznaczone do spędzania 

czasu wolnego, rekreacji, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnej społeczności. W tym 

celu w 2018r. zakupiono działkę nr ewid. 84/6 w Nowym Gulczewie pod budowę świetlicy 

wiejskiej, która będzie miejscem organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz 

miejscem spotkań i zebrań mieszkańców oraz działań na rzecz rozwoju kultury i edukacji. 

W 2018 r. zakupiono wyposażenie do wybudowanego w 2017r. budynku zaplecza  

w Wykowie. Zaplecze zyskało nowe ławki szatniowe, regały na sprzęt sportowy, wózek na 

piłki, tablice taktyczne, torbę medyczną, kompresor, kosze na śmieci, gaśnicę, stoły i krzesła, 

szafę, kontener. Zakupiono i zamontowano również  system alarmowy a także zadbano  

o zagospodarowanie terenu na zewnątrz zakupując i sadząc zieleń (tuje szmaragdowe). 

Łączny koszt przedsięwzięcia to 22 605,89zł.  

Wykonano kolejny plac zabaw na terenie Gminy Słupno. Tym razem nowy obiekt 

spełniający wymogi bezpieczeństwa i zawierający wiele atrakcji dla dzieci zyskało osiedle 

Słupno – Krzelewo. Nowy plac zabaw zlokalizowany jest ul. Do Grodziska w Słupnie. Łączny 

koszt budowy obiektu – 67 160, 04 zł.  

W 2018 r. zrealizowano zamierzenie budowlane polegające na remoncie remizy 

strażackiej w miejscowości Święcieniec. Łączny koszt inwestycji to 109 000,00zł. Na w/w 

zadanie otrzymano od Marszałka Województwa Mazowieckiego pomoc finansową w formie 

dotacji celowej w kwocie 23 742,00zł. Zakres prac obejmował: 

1) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,  

2) wymianę więźby wraz z pokryciem dachu wieży,  

3) remont pokrycia dachowego dachu nad garażami,  

4) demontaż i montaż nowego orynnowania,  

5) demontaż i montaż nowych obróbek blacharskich i parapetów,  

6) odnowienie konstrukcji pomostu wieży wraz z wymianą drewnianego pomostu, 

7) wykonanie docieplenia ścian całego budynku, 

8) demontaż schodów wewnętrznych wieży, 

9) montaż drabiny z pałąkami, 

10)  wykonanie instalacji elektrycznej – oświetlenia. 

W 2018 r. Gmina Słupno ubiegała się o dofinansowania ze środków zewnętrznych na 

n/w zadania: 

1) Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki – Pieńki – Bielino 

– Liszyno wraz z infrastrukturą, 
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2) Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie o salę 

gimnastyczną, 

3) Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno – ul. Pocztowa wraz  

z przebudową mostu na rzece Słupiance oraz drogami osiedlowymi –  

ul. Bociania, Żurawia, Orla – etap III, 

4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi, 

5) Przebudowa ul. Królewskiej w Cekanowie, 

6) Budowa drogi gminnej w miejscowości Wykowo. 

 

6.5 Oświetlenie uliczne 

Gmina Słupno realizuje ustawowy obowiązek oświetlenia ulic i dróg publicznych na 

terenie gminy. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców jest jednym z podstawowych założeń 

gminy. Na terenie Gminy Słupno znajduje się 2 122 punkty świetlne oświetlenia ulicznego. 

Kompleksową usługę oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych, 

dostarczenia energii i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej opraw ulicznych w ilości 

1 657 szt., świadczy Energa Oświetlenie Sp. z o. o. Wykonawca na terenie naszej gminy 

posiada majątek oświetleniowy w postaci 10 445km kablowej linii oświetleniowej, linii 

napowietrznej o długości 94 227km oraz 1 657sztuk opraw sodowych.  Gmina Słupno 

posiada oświetlenie uliczne stanowiące jej własność w ilości 465 punktów świetlnych. 

Energię elektryczną zasilającą sieć dostarcza Energa Obrót SA. Al. Grunwaldzka 472,  

80-309 Gdańsk, natomiast konserwacją i utrzymaniem  punktów świetlnych zajmuje się firma 

Energo Serwis Sp. z o. o. Gmina Słupno w 2018 roku ze środków własnych wybudowała  

oświetlenie uliczne na terenie 11 sołectw. Kablowa sieć oświetleniowa liczy 5 408mb, 

natomiast napowietrzna to 1 700mb. Zostało wybudowanych 136 sztuk latarni oświetlenia 

ulicznego, na których zainstalowano 138 opraw oświetleniowych. Na słupach aluminiowych  

z energooszczędnymi oprawami LED zostało zamontowanych 96 sztuk, 24 latarnie zostały 

zamontowane na słupach stalowych z oprawami sodowymi, natomiast 16 latarni na słupach 

betonowych z oprawami sodowymi. Budowa oświetlenia ulicznego była realizowana przez 

firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 453 059,57zł. Gmina Słupno 

w 2018 roku chcąc zapewnić poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców zleciła firmie 

Energa Oświetlenie Sp. z o. o. zamontowanie na istniejących słupach 24 sztuk opraw 

oświetlenia ulicznego w sześciu sołectwach. Ponadto dla obniżenia kosztów zużycia energii 

elektrycznej i kosztów związanych z budową sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy 

zainstalowano 29 sztuk latarni solarnych w 10 z 17 sołectw. W 2018 roku zostały 

zamontowane 24 latarnie co stanowi 83% wszystkich zamontowanych latarni solarnych na 

terenie naszej gminy. Latarnie solarne zostały zainstalowane w miejscach oddalonych od 
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istniejących linii energetycznych,  w których zachodziła  konieczność doświetlenia terenu. 

Najczęściej montowane są przy przejścia dla pieszych, parkingach, przystankach i placach 

zabaw dla dzieci. Montaż latarni solarnych wpływa na poprawę oświetlenia drogowego  

i jednocześnie redukuje koszty związane z budową oświetlenia drogowego. Oprawy zostały 

wyposażone w sterowniki zmieniające natężenie oświetlenia, dzięki którym można uzyskać 

dodatkowe oszczędności energii. Koszt montażu latarni solarnych w 2018 roku wyniósł 

70 069,99zł. 

 

6.6 Fundusz Sołecki 

Rada Gminy w Słupnie Uchwałą Nr 25/VI/15 z dnia 27 lutego 2015 r. wyraziła zgodę 

na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Do realizacji 

funduszu sołeckiego co roku przystępuje 17 sołectw wykonując na terenach gminnych 

zadania zgodne z jego ideą, czyli są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków 

życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W roku 2018 w ramach 

funduszu sołeckiego wykonano na terenach gminnych zadania na kwotę 507 763,91zł – 

realizacja w 93,58%, m.in.: wykonano remonty dróg gminnych, doposażono i odnowiono 

świetlice wiejskie, doświetlono część dróg, zakupiono wiaty przystankowe. Zorganizowano 

również imprezy kulturalno- sportowe, które były okazją do działania na rzecz trwałej 

integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej, propagowania czynnego wypoczynku 

oraz aktywizacji poprzez sport i zabawę. Szczegółowy raport z realizacji Funduszu 

Sołeckiego 2018 przedstawia poniższa tabela: 

 

 
Lp. Nazwa sołectwa 

lub innej 
jednostki 

pomocniczej 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota planowana Kwota wykonana % wykonania Opis zrealizowanego zadania 

1 2 3 7 8 9 10 

1. Sołectwo 
Barcikowo Wyposażenie świetlicy wiejskiej 6 280,00 6 279,00 99,98% 

Doposażono świetlicę w 60 
sztuk krzeseł  
i jeden stół. 

Odnowienie pomieszczeń wewnątrz 
świetlicy wiejskiej 

7 870,00 7 870,00 100,00% 
Odświeżono pomieszczenia 

świetlicy farbami zmywalnymi. 

Zawody sportowo- rekreacyjne 6 000,00 6 000,00 100,00% 
Impreza dla mieszkańców 
odbyła się 14.07.2018r. 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej- zakup 
piekarników elektrycznych 

840,00 840,00 100,00% 
W ramach zadania doposażono 

świetlicę w dwa piekarniki 
elektryczne. 

Nasadzenia brakujących tui wokół świetlicy 2 860,00 2 859,88 100,00% 
Uzupełniono / wymieniono 
nasadzenia przy świetlicy 

(144szt.tui). 

 
Razem 23 850,00 23 848,88 100,00% 
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2. Sołectwo Bielino 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej 2 950,00 2 950,00 100,00% 
Zakupiono drobne agd 

(uzupełniono zastawę stołową) 
oraz warnik do gotowania wody. 

Zakup 4 szt. moskitier 500,00 442,80 88,56% 

Zakupiono  
i zamontowano moskitiery w 4 

oknach budynku świetlicy 
wiejskiej. 

Montaż klimatyzatora sali świetlicy wiejskiej 4 000,00 3 999,96 100,00% 
Zamontowano klimatyzację w 

sali świetlicy. 

Zakup wiat przystankowych 2szt. 12 400,00 12 398,40 99,99% 

Zakupiono  
i zamontowano dwie wiaty 

przystankowe przy ul. 
Jagiellońskiej. 

Ogrodzenie terenu świetlicy (wymiana 
bramy i furtki) 

4 000,00 4 000,00 100,00% 
Wymieniono bramę  

i furtkę w ogrodzeniu świetlicy 
wiejskiej. 

 
Razem 23 850,00 23 791,16 99,75% 

 3. Sołectwo 
Borowiczki- 

Pieńki 

Utwardzenie ulic osiedlowych na terenie 
sołectwa 

40 000,00 39 868,30 99,67% 
Utwardzono destruktem  
ul. Łąkową i Pszczelą. 

Wykonanie zaplecza sanitarnego dla 
świetlicy wiejskiej 

7 950,00 7 950,00 100,00% 
W budynku istniejącej świetlicy 

wiejskiej wydzielono 
pomieszczenie W.C. 

 
Razem 47 950,00 47 818,30 99,73% 

 
 

4. Sołectwo 
Cekanowo 

Utrzymywanie  obiektu sportowo- 
rekreacyjnego 

6 080,00 6 063,59 99,73% 

Zakupiono materiały do 
pielęgnacji drewna (wiata 
drewniana), uzupełniono 

nasadzenia (160szt.), 
dokupiono 25 szt. paneli 

ogrodzeniowych. 

Zakup toalety przenośnej WC typu TOI TOI 2 200,00 2 200,00 100,00% 
Zakupiono toaletę przenośną 

"TOI-TOI" na teren rekreacyjno-
sportowy. 

Organizacja imprez kulturalno- sportowych 7 000,00 6 995,57 99,94% Piknik odbył się 08.07.2018r. 

Wyposażenie wiat rekreacyjnych w komplety 
stołów biesiadnych wraz z ławkami oraz w 

grill betonowy 
6 320,00 6 319,20 99,99% 

W ramach zadania zakupiono 
grill oraz  

4 komplety biesiadne (stół + 2 
ławy). 

Zakup lampy LED - doświetlenie boiska 
sportowego 

2 200,00 2 200,00 100,00% 

Zakupiono  
i zamontowano lampę 

oświetleniową LED przy boisku 
sportowym. 

Projekt przyłącza elektrycznego 4 000,00 4 000,00 100,00% 
Wykonano dokumentację PT- 
projekt przyłącza energet. na 
teren rekreacyjno-sportowy. 

Wykonanie utwardzenia terenu polbrukiem 
przy terenie rekreacyjno-sportowym 

31 350,00 31 349,99 100,00% 
Utwardzono kostką betonową 

teren wokół boiska do siatkówki 
oraz wokół placu zabaw. 

 
Razem 59 150,00 59 128,35 99,96% 

 
 

5. Sołectwo Stare 
Gulczewo PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa 7 530,00 7 526,80 99,96% 

Wykonano dokumentację 
techniczną - PT kanalizacji 

sanitarnej. 

Wykonanie przepustu drogowego drogi 
gminnej  

(dz. nr 55) 
4 000,00 4 000,00 100,00% Wykonano przepust drogowy. 

Dokończenie remontu drogi na terenie 
sołectwa 

13 020,00 13 018,22 99,99% 

Utwardzono gruzem 
betonowym  

i destruktem drogę na terenie 
sołectwa - dz. nr 60. 

 
Razem 24 550,00 24 545,02 99,98% 

 6. Sołectwo Nowe 
Gulczewo Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 

Nowe Gulczewo 
59 150,00 59 147,01 99,99% 

Utwardzono destruktem  
ul. Zbrojową, Husarską i część 

ulicy Podbipięty. 
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Razem 59 150,00 59 147,01 99,99% 

 7. Sołectwo 
Liszyno Wykonanie utwardzenia  

i zagęszczenia terenu oraz montaż płyt 
gumowych na terenie placu zabaw przy 

świetlicy wiejskiej 

11 500,00 11 500,00 100,00% 

W związku  
z niewystarczającą kwotą na 
wykonanie całego zadania 

zakupiono 83,0m2 płyt 
gumowych do ułożenia w roku 

następnym. 

Organizacja imprezy kulturalno- sportowej - 
lato 

2 000,00 2 000,00 100,00% 
Impreza odbyła się 

01.07.2018r. 

Organizacja imprezy kulturalno- sportowej - 
jesień 

2 518,50 2 500,00 99,27% 
Impreza odbyła się 

06.10.2018r. 

Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską 1 232,50 1 232,50 100,00% 
Zakupiono 29 szt. krzeseł 

składanych. 

Zakup stołów biesiadnych 5 000,00 4 400,00 88,00% 
Zakupiono 4 komplety stołów 

biesiadnych. 

Zakup grilla stalowego 549,00 549,00 100,00% Zakupiono grill stalowy. 

Zakup lampy LED - oświetlenie terenu przy 
świetlicy wiejskiej 

3 400,00 3 400,00 100,00% 
Zamontowano lampę LED przy 

świetlicy wiejskiej. 

Zakup i montaż osłony wiaty biesiadnej 6 500,00 6 489,60 99,84% 
Wykonano drewnianą 
zabudowę ścian wiaty. 

 
Razem 32 700,00 32 071,10 98,08% 

 8. Sołectwo 
Mirosław Utwardzenie drogi "TRAKT" poprzez 

wysypanie drobnym tłuczniem wraz z 
utwardzeniem wałem walcowym (droga Nr 

291202W, dz. o nr ewid. 39/1) 

23 000,00 23 000,00 100,00% 
Drogę wysypano drobnym 
tłuczniem oraz utwardzono 

walcem. 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt 
nagłaśniający 

2 850,00 2 849,45 99,98% 
Zakupiono sprzęt 

nagłaśniający: adapter, 
mikrofony, dyktafon itp. 

 Razem 
25 850,00 25 849,45 100,00% 

 9. Sołectwo 
Mijakowo 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej 11 400,00 11 397,50 99,98% 

Zakupiono mat. do odnowienia 
pomieszczeń świetlicy, art. ośw. 

(żyrandol. Plafon, kinkiet, 
żarówki)  

i wymieniono 2 szt. drzwi, 
zakupiono nagrzewnicę 

gazową. Zakupiono szafę 
meblową. 

Remont drogi gminnej o nr dz. 31/1 5 000,00 4 999,95 100,00% Wyrównano drogę równiarką. 

Organizacja imprezy kulturalno- sportowej 2 500,00 2 500,00 100,00% 
Impreza odbyła się 

07.07.2018r. 

 
Razem 18 900,00 18 897,45 99,99% 

 10. Sołectwo 
Miszewko 

Strzałkowskie Organizacja imprezy kulturalno- sportowej 4 000,00 3 980,00 99,50% 
Impreza odbyła się 

21.07.2018r. 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej 4 000,00 3 920,00 98,00% Zakupiono 40 sztuk krzeseł. 

Remont drogi gminnej Nr 64 16 150,00 16 149,23 100,00% 
Utwardzono nawierzchnię drogi 

(dz. nr ewid. 64) kruszywem 
betonowym. 

 
Razem 24 150,00 24 049,23 99,58% 

 11. Sołectwo 
Miszewko-

Stefany 

Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w 
Miszewku Stefany 

5 000,00 5 000,00 100,00% 
Wyrównano teren przy świetlicy 

wiejskiej. 

Remont drogi gminnej  
Nr 291224W 

12 550,00 12 550,00 100,00% 
Utwardzono nawierzchnię drogi 

kruszywem bitumiczno- 
kamiennym (destruktem). 
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Piknik rodzinny 3 500,00 3 490,00 99,71% 
Impreza odbyła się 

21.07.2018r. 

 
Razem 21 050,00 21 040,00 99,95% 

 12. Sołectwo 
Ramutowo  

i Święcieniec Opiekun świetlicy wiejskiej 500,00 500,00 100,00% 

Zorganizowano  
w świetlicy wiejskiej zajęcia 

plastyczne  
z dziećmi w m-cu czerwcu. 

Doświetlenie lampami solarnymi 19 600,00 19 596,79 99,98% 
Zamontowano trzy latarnie 
solarne na terenie sołectwa  
w celu doświetlenia dróg. 

Doposażenie świetlicy wiejskiej 1 000,00 994,87 99,49% 
Zakupiono lodówkę oraz drobny 

sprzęt agd (mop, wiadro, 
szufelka). 

Zakup ławek parkowych 1 000,00 1 000,00 100,00% Zakupiono dwie ławki parkowe. 

Piknik letni 4 000,00 4 000,00 100,00% 
Impreza odbyła się 

23.06.2018r. 

 
Razem 26 100,00 26 091,66 99,97% 

 13. Sołectwo 
Rydzyno 

Rozbudowa kontenerowego budynku 
świetlicy 

23 800,00 23 800,00 100,00% 

Wykonano posadowienie  
i połączenie jednego segmentu 

kontenera  
z istniejącym budynkiem 

świetlicy. 

 
Razem 23 800,00 23 800,00 100,00% 

 14. Sołectwo 
Sambórz 

Dobudowa oświetlenia 14 100,00 14 100,00 100,00% 

Wybudowano napowietrzną 
sieć oświetleniową wzdłuż drogi 

Nr 291225W - na 3 słupach 
betonowych zamontowano 2 
oprawy oświetlenia ulicznego. 

Utwardzenie drogi tłuczniem 5 850,00 5 850,00 100,00% 
Utwardzono kruszywem 

betonowym drogę na terenie 
sołectwa. 

 
Razem 

 
19 950,00 19 950,00 100,00% 

 15. Sołectwo Słupno 

Organizacja pikniku letniego oraz zimowego 
dla mieszkańców 

13 000,00 5 497,83 42,29% 

Dnia 9 września odbył się piknik 
letni połączony z zawodami 

sportowymi dla mieszkańców 
sołectwa. 

Położenie bezpiecznej nawierzchni i 
ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy  

ul. Topolowej w Słupnie 
20 000,00 3 145,87 15,73% 

Rozstrzygnięto zapytanie 
ofertowe na nawierzchnię - 
najniższa oferowana cena 

przewyższała środki; Zakupiono  
i zamontowano ogrodzenie 

wokół placu zabaw. 

Zakup i montaż zamykanej tablicy ogłoszeń 
(ul. Kalinowa, ul. Młynarska) 

1 150,00 1 143,90 99,47% 

Kwota przeznaczona na 
realizację zadania pozwoliła 

zakupić  
i zamontować  

1 gablotę zewnętrzną, którą 
postawiono na ul. Klonowej. 

Zakup i montaż koszy na psie odchody z 
podajnikiem 

2 500,00 2 500,00 100,00% 

Zakupiono 6szt. koszy z 
podajnikami na woreczki oraz  

4 kartony (po 2500szt.) 
woreczków do podajników. 

Zakup na wyposażenie świetlicy wiejskiej w 
Słupnie drukarki, szafki zamykanej na klucz 

oraz papieru ksero 
2 500,00 0,00 0,00% Nie zrealizowano. 

Zakup automatycznego defibrylatora AED 7 500,00 7 499,98 100,00% 

Zakupiono i przekazano OSP 
Słupno defibrylator wraz z 

osprzętem (walizką, bateriami, 
manekinem do nauki itp.). 
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Zakup i montaż śmietniczek 5 500,00 5 500,00 100,00% 
Zakupiono 19szt. koszy na 

śmieci. 

Organizacja choinki sołeckiej dla dzieci 7 000,00 0,00 0,00% Nie zrealizowano. 

 
Razem 

 
59 150,00 25 287,58 42,75% 

 16. Sołectwo Szeligi Remont drogi gminnej tłuczniem na odcinku 
od  

ul. Kasztanowej do posesji  
nr 23 

7 800,00 7 800,00 100,00% 
Utwardzono nawierzchnię drogi  

o długości 80,0m kruszywem 
betonowym. 

Remont drogi gminnej tłuczniem od posesji 
nr 4 do posesji nr 3 

10 000,00 10 000,00 100,00% 
Utwardzono nawierzchnię drogi  
o długości 100,0m kruszywem 

betonowym. 

 
Razem 

 
17 800,00 17 800,00 100,00% 

 17. Sołectwo 
Wykowo 

Modernizacja świetlicy wiejskiej 15 000,00 15 000,00 100,00% 

Kwota przeznaczona na 
sfinansowanie części remontu 
świetlicy realizowanego przez 
Wydział Nieruchomości UG. 

Zakup wiaty przystankowej 5 060,00 5 059,10 99,98% 
Zakupiono  

i zamontowano  
1 wiatę. 

Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka 2 798,00 2 797,83 99,99% 
Impreza plenerowa odbyła się 

02.06.2018r. 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej 11 792,00 11 791,79 100,00% 

Zakupiono 3 stoły cateringowe, 
30szt. krzeseł rozkładanych 
oraz farbę do odnowienia 

parapetów, telewizor  
z akcesoriami. Zakupiono rolety 

na okna, agd oraz gry dla 
dzieci. 

Razem 34 650,00 34 648,72 100,00% 

  
  

  
Ogółem 

 
542 600,00 507 763,91 93,58% 
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7. TRANSPORT  
 

Począwszy od połowy roku 2017 Gmina Słupno podjęła szereg działań w celu 

odbudowy, stabilizacji oraz podwyższenia standardów usług publicznych w dziedzinie 

transportu zbiorowego. Najważniejsze działania dotyczące sieci komunikacyjnej, podjęte  

w tym okresie we współpracy z Miastem Płock  to: 

1) Uruchomienie bezpośredniej linii Komunikacji Miejskiej (130) ze Słupna do Płocka, 

objęcie obsługą ul. Wiejskiej w Cekanowie (lipiec 2017), 

2) Objęcie obsługą linią 130 Nowego Gulczewa, w tym wprowadzenie obniżonej taryfy 

(miejskiej) dla tego rejonu (styczeń 2018), 

3) Objęcie obsługą linią 130 os. Krzelewo oraz Szelig (lipiec 2018), 

4) Objęcie obsługą linią 130 Miłosławia i Starego Gulczewa (wrzesień 2018 – wybrane 

kursy), 

Gmina po raz pierwszy aktywnie uczestniczyła w konstrukcji rozkładów jazdy linii 130 

w celu uzyskania połączeń w kluczowych porach dnia zarówno do Płocka jak  

i z Płocka do Słupna. Wykształcony podstawowy kanał komunikacyjny (linia 130) obejmuje 

obecnie obszar zamieszkały przez 4445 osób tj. 58% mieszkańców gminy. Kanał linii 130 

jest obsługiwany wg wyższego niż dotychczas standardu oferując 20 par kursów w dniu 

roboczym. Na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych przesiadkowych KM Płock 

mieszkańcy gminy mają możliwość korzystania z wszystkich linii KM Płock w strefie Ai B. 

Niezależnie od współpracy z Gminą Płock, kontynuowano obsługę linii gminnych 

organizowanych samodzielnie przez Gminę Słupno. W okresie od początku 2018 r. 

przeprowadzono: 

1) Połączenie „starej” linii 115 i linii S-2 (w kształcie sprzed 1.08.2018) w nową gminną 

linię S2 (Barcikowo-Święcieniec-Mijakowo- Miszewko-Słupno), zwiększającą liczbę 

kursów w Mijakowie i Miszewku z 8 do 12 w dzień roboczy (sierpień 2018), 

2) Wynegocjowanie z przewoźnikiem – Mobilis uruchomienia linii komercyjnej (pod 

utrzymaną numeracją -115) ze Słupna do Płocka, będącej przedłużeniem linii 

gminnej S2 (sierpień 2018), 

3) Zwiększenie liczby kursów na linii S-1, z 5 do 6 w dniu roboczym , 

4) Zwiększenie liczby kursów linii S-3, z 7 do 8  w dniu roboczym, 

5) Zwiększenie kursów linii S-5, z 3 do 5 w dniu roboczym, 

6) Wprowadzono ścisłą koordynację kursów linii S-1, S-3 z liniami 130 i 115  

na przystanku węzłowym  Słupno Zajazd (możliwość przesiadek). 
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Linie gminne o numeracji S-1 do S-5 przebiegają przez obszary gminny  

o znacznie mniejszej gęstości zaludnienia, obsługują więc  znacznie mniejszą ilość 

pasażerów niż linia 130. Linie te mają jednak duże znaczenie dla mieszkańców tych 

obszarów umożliwiając im dojazd zarówno do Słupna, jak i do Borowiczek, skąd mogą 

kontynuować  podróż liniami: 115, 130 (w Słupnie) lub liniami 3, 4, 35  

(w Borowiczkach).  W związku z tym że linie S mają charakter dowozowy do innych 

(płatnych) linii – pozostają one bezpłatne na terenie gminy.  

 

 

Schemat układu komunikacyjnego w Gminie Słupno od 1.08.2018 r. 

 

Wykaz linii w sieci komunikacyjnej Gminy Słupno: 

Linia Organizator Porozumienie Kurs/ dni rob. Kurs/sobota Kurs/niedziela 

130 Miasto Płock z Gm. Słupno 20 11 10 

115 PKS Płock l. komercyjna 12 8 8 

S-1 Gm. Słupno - 5-6 3-4 3-4 

S-2 Gm. Słupno - 12 8 8 

S-3 Gm. Słupno - 7-8 3-4 3-4 

S-5 Gm. Słupno - 5 2 2 

P-4 Gm. Słupno  11 5 0 
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W okresie od stycznia 2018 uruchomiono na terenie gminy: 

1) 5 nowych przystanków (ul. Wiejska w Cekanowie, ul. Sikory w Liszynie), 

2) 4 nowe wiaty przystankowe (Wykowo, Bielino-2szt, Stare Gulczewo) 

Obecnie na terenie gminy znajduje się łącznie:  52 wiat przystankowych. Łączna liczba 

przystanków autobusowych na terenie Gminy Słupno wynosi:  137, w tym: 

1) 107 przystanków zarządzanych przez Gminę Słupno,  

2) 24 przystanki w zarządzie Powiatu Płockiego, 

3) 6 przystanków w zarządzie GDDKiA. 

Przystanek: Słupno Zajazd pełni rolę węzła komunikacyjnego dla linii: S-1, S-3, S-2, 115, 

130. 

W 2018 r. po raz pierwszy uruchomiono specjalny rozkład jazdy na dzień  

1 listopada. Dotyczył on linii gminnych S-1, S-2, S-3, S-5, polegał na zwiększeniu liczby 

kursów (średnio podwojeniu w stosunku do rozkładu niedzielnego) i dostosowaniu kursów do 

godzin dojazdów na  cmentarze w tym dniu. Akcja informacyjna polegała na umieszczeniu 

ogłoszeń na stronie internetowej gminy oraz wywieszeniu rozkładów jazdy na wszystkich 

przystankach.  

W 2018 r. wprowadzono nowy standard informacji pasażerskiej. Schemat sieci 

komunikacyjnej i aktualne rozkłady jazdy publikowane są na stronie internetowej gminy 

(zakładka „rozkłady jazdy” na stronie głównej). Dodatkowo w zakładce „komunikacja miejska” 

publikowane są komunikaty o każdorazowych utrudnieniach ruchu, objazdach i zmianach  

w rozkładach jazdy. Nowe kursy i kursy o zmienionych godzinach odjazdów wyróżniane są  

w rozkładach jazdy niebieską czcionką. Wszystkie informacje o istotnych zmianach w sieci 

komunikacyjnej, wraz z nowymi rozkładami jazdy były publikowane również w „Głosie 

Słupna”. W 2018 r. wprowadzono też nowy, ujednolicony standard wizualny rozkładów jazdy 

linii organizowanych przez Gminę Słupno, zarówno publikowanych na stronie internetowej, 

jak i rozkładów przystankowych. Wzory rozkładów przystankowych (dla każdej linii i każdego 

przystanku) zostały opracowane w urzędzie gminy, i przekazana do zastosowania 

przewoźnikowi (Mobilis). 

Autobusy linii gminnych od sierpnia 2018 r. posiadają na tablicach kierunkowych dodatkowe 

oznakowanie literowo-cyfrowe identyfikujące linię (np. „S-1 Borowiczki”) spójne  

z oznakowaniem na rozkładach jazdy. 
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Rozkłady jazdy publikowane na stronie internetowej – przykłady. 

  

Organizator: Operator:

Gmina Słupno PKS w Płocku S.A.

tel: 24 2679595 dyspozytor: 728-438-707

www.slupno.eu www.mobilis.pl

SŁUPNO Zajazd

Linia: S3 Kierunek >> Borowiczki, Park
ważny od 3.09.2018

przystanek: dni robocze:

SŁUPNO Zajazd 05:30 06:28 08:55 11:00 14:22 15:12 16:12 20:17 08:27 11:15 15:20 17:15

SŁUPNO, BAJKOWA 05:32 06:30 08:57 11:02 14:24 15:14 16:14 20:19 08:29 11:17 15:22 17:17

SŁUPNO, UL. SMOCZA 05:34 06:32 08:59 11:04 14:26 15:16 16:16 20:21 08:31 11:19 15:24 17:19

SŁUPNO, MŁYNARSKA 05:37 06:35 09:02 11:07 14:28 15:19 16:19 20:24 08:34 11:22 15:27 17:22

WYKOWO, Świetlica 05:42 06:40 09:07 11:12 14:33 15:24 16:24 20:29 08:39 11:27 15:32 17:27

WYKOWO 05:43 06:41 09:08 11:13 14:34 15:25 16:25 20:30 08:40 11:28 15:33 17:28

WYKOWO CENTRUM 05:44 06:42 09:09 11:14 14:35 15:26 16:26 20:31 08:41 11:29 15:34 17:29

WYKOWO, LAS 05:45 06:43 09:10 11:15 14:36 15:27 16:27 20:32 08:42 11:30 15:35 17:30

LISZYNO, Szkoła 05:49 06:47 09:14 11:19 14:40 15:31 16:31 20:36 08:46 11:34 15:39 17:34

LISZYNO Jagiellońska 05:50 06:48 09:15 11:20 14:41 15:32 16:32 20:37 08:47 11:35 15:40 17:35

LISZYNO Dekarska 05:51 06:49 09:16 11:21 14:42 15:33 16:33 20:38 08:48 11:36 15:41 17:36

LISZYNO, Spokojna 05:52 06:50 09:17 11:22 14:43 15:34 16:34 20:39 08:49 11:37 15:42 17:37

BIELINO, Stacja 05:53 06:51 09:18 11:23 14:44 15:35 16:35 20:40 08:50 11:38 15:43 17:38

BIELINO, Figurka 05:55 06:53 09:20 11:25 14:46 15:37 16:37 20:42 08:52 11:40 15:45 17:40

Bor.-Pieńk i, Zakątek 05:56 06:54 09:21 11:26 14:47 15:38 16:38 20:43 08:53 11:41 15:46 17:41

PŁOCK, Raczkowizna 05:58 06:56 09:23 11:28 14:49 15:40 16:40 20:45 08:55 11:43 15:48 17:43

Borowiczki, Park 05:59 06:57 09:24 11:29 14:50 15:41 16:41 20:46 08:56 11:44 15:49 17:44

Autobusy linii S3 nie kursują w dni świąteczne.

sobota -niedziela:
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8. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
8.1 Gospodarowanie odpadami  

Gospodarką odpadową na terenie gminy Słupno zajmuje się Związek Gmin Regionu 

Płockiego. Gmina Słupno od 1994 roku jest członkiem Związku Gmin Regionu Płockiego, 

którego uczestnikami aktualnie jest 19 gmin z regionów powiatów płockiego, płońskiego                                 

i gostynińskiego.  

Gmina Słupno w sierpniu 2012 roku przekazała w całości zadanie związane  

z gospodarką odpadami komunalnymi do Związku Gmin Regionu Płockiego. Związek 

wykonuje powierzone zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

określone w ustawie praw i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa 

miejscowego.  

W 2018 roku z terenu gminy Słupno odpady komunalne odbierane były przez firmę 

SUEZ PGK Sp. z o. o. wyłonioną w postepowaniu przetargowym przez Związek Gmin.  

W ramach umowy Związek zapewnia mieszkańcom: 

 pojemniki na odpady, 

 worki na odpady segregowane,  

 zbiórkę elektrośmieci, wielkogabarytów, odpadów remontowo-budowlanych. 

Wszystko to wliczone jest w opłatę, którą mieszkańcy uiszczają co miesiąc do ZGRP.  

Systemem gospodarowania odpadami objęto do 31 grudnia 2018r. ogółem 7 931 osób 

zgodnie ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości deklaracjami.    

W 2018 roku od mieszańców Gminy Słupno odebrano łącznie 2511,17 Mg odpadów  

w tym: 

 1 564,460 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych;    

 463,960 Mg segregowane odpady komunalne; 

 24,340 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

 376,140 Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji; 

 65,160 Mg odpadów wielkogabarytowych; 

 9,710 Mg zużytych opon; 

 8,460 Mg zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 

Od 2015 roku w porozumieniu ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego na terenie Gminy 

Słupno funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w zakresie 

przyjmowania odpadów zielonych od mieszkańców gminy objętych systemem gospodarki 

odpadami komunalnymi.    
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Ponadto Gmina Słupno, w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego realizuje poniższe 

programy: 

1) Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Słupno, 

2) Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych występujących w strumieniu 

odpadów komunalnych w systemie zbiórki objazdowej, 

3) Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów 

komunalnych w systemie zbiórki objazdowej, 

4) Program „Aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów”. 

 

8.2 Działania gminy w obszarze ochrony klimatu i powietrza 

W lutym 2016 roku przyjęto do realizacji pierwszą wersję „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Słupno”, który później zaktualizowano w marcu 2018 roku. 

Zadania mają na celu poprawę jakości powietrza, redukcję emisji gazów cieplarnianych  

i ograniczenie zjawiska  niskiej emisji poprzez zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnych 

źródeł energii oraz zmniejszenie zużycia energii.  

W celu realizacji polityki ochrony środowiska w 2017 roku opracowano  

„Program  ochrony  środowiska  dla  Gminy Słupno na  lata  2017-2020 z perspektywą na 

lata 2021-2024”, który ma przyczynić się do poprawy i uporządkowania  zarządzania  

środowiskiem  na  terenie  gminy, poprawy jakości środowiska naturalnego i jakości życia 

mieszkańców, a także do zrównoważonego rozwoju gminy.  

W trosce o stan jakości powietrza gmina Słupno w 2018 złożyła wniosek o środki 

unijne w związku z ogłoszonym naborem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV- Przejście na 

gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, 

Poddziałanie 4.3.1 - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, 

Typ projektów - Ograniczenie „niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych.  

 

8.3 Działania w zakresie ochrony przed substancjami niebezpiecznymi 

Związek Gmin co roku realizuje zadanie pn. „Program unieszkodliwiania odpadów 

azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”, który 

zakresem obejmuje kompleksową usługą w zakresie demontażu, czasowego 

magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie 

pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest  
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z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych. Zadanie 

realizowane jest przy udziale środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz gmin należących do Związku. 

Celem programu jest oczyszczenie gmin z azbestu i wyrobów zawierających ten odpad oraz 

wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania azbestu na mieszkańców.  

W roku 2018 zrealizowano 20 wniosków mieszkańców gminy Słupno 

unieszkodliwiając 34,826 ton wyrobów zawierających azbest. 

W 2017 roku na terenie gminy Słupno przeprowadzono inwentaryzację wyrobów 

zawierających azbest, przy udziale środków pochodzących w ok. 80% z dotacji udzielonej 

przez Ministerstwo Rozwoju w ramach Konkursu Azbest 2017. Zinwentaryzowano 2 637 tony 

wyrobów zawierających azbest, których koszt unieszkodliwienia oszacowano na ok 15,5 mln 

zł. 

 

8.4 Sadzenie drzew i krzewów 

Każdego roku na terenie gminy sadzone są drzewa i krzewy, które gmina nabywa  

w szkółkach. Podobnie było w roku 2018. W ubiegłym roku posadzono 48 szt. drzew i 204 

szt. krzewów. Zrealizowano zadanie pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania zielenią 

wraz z wykonaniem, działki położonej w Słupnie przy ulicy Pocztowej”. W ramach zdania 

posadzano 180szt. tuj szmaragd, 15 szt. klonów Globosum, 24 szt. tawuły japońskiej,                      

oraz obsiano plac trawą. Na działce wydzielono miejsce na piaskownicę, miejsce na ognisko 

oraz ławki i stolik. Zrealizowano również II ostatni etap zadania „Opracowanie koncepcji 

zagospodarowania kwiatami i krzewami parku – skweru zieleni w Wykowie wraz                                       

z wykonaniem”. Na skwerze zostały posadzane drzewa i krzewy łącznie w ilości 112 sztuk                 

tj.: klony w odmianach, perukowiec czerwony, świerk w odmianach, jałowiec szczepiony, 

tawuła japońska, kalina, berberys. 

 

8.5 Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie jest zadaniem 

własnym gminy wynikającym z ustawy o ochronie zwierząt. Realizacja zapisów ustawy ma 

na celu rozwiązanie złożonego problemu, związanego z bezdomnymi zwierzętami. 

Program stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, zadania i zasady 

zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt             

w obszarach ustanowionych ustawą o ochronie zwierząt jako obligatoryjne, tj.: 

 zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 

 opieka nad wolno żyjącymi kotami; 

 odławianie bezdomnych zwierząt; 
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 sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku; 

 poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

 usypianie ślepych miotów; 

 zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym 

gospodarstwie rolnym; 

 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 

Umowę na utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku  

z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania, opieki weterynaryjnej oraz 

przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną 

opieką pozabiegową na terenie Gminy Słupno realizuje Związek Gmin Regionu Płockiego.  

W 2018 roku umowę realizowała firma SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.  

Dodatkowo Gmina Słupno wraz z Gminą Mała Wieś i Gminą Radzanowo w 2014 roku 

utworzyły „Hotel dla bezdomnych psów”, który prowadzony jest przez Spółdzielnię Socjalną 

Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”. „Hotel” znajduje się w Małej wsi                            

i zapewnia miejsca łącznie 30 psom, po 10 miejsc dla każdej z gmin.   

Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt, zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt w „Hotelu dla bezdomnych psów”, 

odbiór i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt, powstałych w wyniku zdarzeń drogowych 

oraz sterylizację zwierząt właścicielskich wykonuje Gabinet Weterynaryjny „Zwierzak”  

z siedzibą w Cekanowie przy ul. Wiejskiej. 

W ramach Programu w 2018r. zrealizowano: 

 13 sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów; 

 zakupiono 320kg karmy przeznaczonej na dokarmianie wolno żyjących kotów; 

 przekazano do adopcji 6 psów; 

 łącznie do schroniska i „Hotelu” przyjęto 11 psów; 

 przeprowadzono 8 usług weterynaryjnych w związku ze zdarzeniami drogowymi 

z udziałem zwierząt; 

 liczba opiekunów kotów wolno żyjących obecnie wynosi 17.  

 

8.6 Rolnictwo  

W lipcu 2018 roku Zespół Komisji powołanej zarządzeniem Wojewody 

Mazowieckiego dokonywał szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach 

rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których straty wyniosły średnio ok 50% 

średniej rocznej produkcji rolnej, spowodowanych suszą. Ogółem wpłynęło 176 wniosków  

o oszacowanie strat. Z zebranych danych wynika, iż uprawami, które ucierpiały najbardziej 
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był rzepak ozimy, pszenżyto ozime oraz pszenica ozima. Od 5 rolników wpłynęły do tut. 

Urzędu wnioski o doszacowanie upraw ziemniaków i buraków cukrowych. Dzięki starannej 

pracy komisji, 169 producentów rolnych otrzymało pomoc finansową (ze środków 

publicznych lub z pomocy de minimis) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 

podstawie sporządzonych przez komisję protokołów. 

Również w 2018 roku powołana została Komisja do szacowała szkód powstałych  

w budynkach gospodarczych wyrządzone przez huragan. Szkody powstały  

w 7 gospodarstwach, a ich wysokość oszacowano na kwotę 128 399,00 zł.  

 Z inicjatywy Gminy Słupno Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa postawił na 

terenie Gminy Słupno w m. Barcikowo stację meteorologiczną. Stacja wchodzi                     

w skład Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej. Montaż stacji sprawia, że wzrasta dokładność 

oraz jakość prezentowanych wyników co przekłada się na wyznaczanie suszy rolniczej                       

na danym terenie 
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9. MIENIE KOMUNALNE 
 

Wartość mienia komunalnego Gminy Słupno według stanu na dzień 31 grudnia 2018 

roku wyniosła 14 897 635,30 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego 

nastąpił wzrost wartości majątku o kwotę 815 996,43 zł co stanowi ok. 5,5%. Gmina Słupno 

jest posiadaczem samoistnym lub władającym wielu dróg. Trwają pracę zmierzające  

do uregulowania stanu prawnego części tych dróg  (decyzje komunalizacyjne ). 

W roku 2018 dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw wyniosły łącznie 

382 065,70 zł, w tym z tytułu umów za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 

oraz służebności: 171 112,74 zł a z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 

oraz umów dzierżaw: 210 952,96 zł. 

Zgodnie z zapisami art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  

o gospodarce nieruchomościami do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, 

które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. 

Gmina Słupno jest zatem właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej: 172,8821 ha (w tym 

grunty oddane w trwały zarząd: 6,1225 ha). 

Na ogólną powierzchnię składają się tereny : 

 rolne - 21,7638 ha; 

 budowlane niezabudowane - 8,0165 ha; 

 budowlane zabudowane - 13,6238 ha; 

 drogi - 129,2980 ha; 

 inne – nieużytki - 0,1800 ha. 
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Stan mienia komunalnego w poszczególnych miejscowościach: 

miejscowość 
powierzchnia 

(ha) 
wartość gruntów 

(zł) 

Barcikowo 2,5000 11 590 

Bielino 7,0018 587 725 

Borowiczki-Pieńki 7,3416 609 251 

Cekanowo 20,0615 1 225 274 

Nowe Gulczewo 20,5870 2 013 370 

Liszyno 13,0145 923 190 
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Mijakowo 1,0893 16 753 

Miszewko-Stefany 3,0319 26 355 

Mirosław 4,9191 418 004 

Miszewko Strzałkowskie 4,6194 116 859 

Gulczewo 7,1783 3 162 420 

Stare Gulczewo 3,3479 130 985 

Ramutowo 0,9551 22 580 

Rydzyno 1,6799 196 242 

Sambórz 0,1225 587 

Święcieniec 0,1423 6 933 

Szeligi 3,3871 166 507 

Słupno 49,1590 3 660 913 

Wykowo 21,3765 666 594 
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Grunty Gminy Słupno oddane w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd zajmują 

powierzchnię 8,65 ha, w tym grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych stanowią 

powierzchnię 2,28 ha, gminnym jednostkom organizacyjnym 1,17 ha, a grunty w trwałym 

zarządzie to 5,20 ha. W użytkowanie wieczyste nieruchomości przekazane są Ochotniczym 

Strażom Pożarnym i osobom fizycznym, natomiast w trwały zarząd nieruchomości 

przekazano gminnym jednostkom organizacyjnym tj.: Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej i Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Słupnie, Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Słupnie, Szkole Podstawowej w Słupnie, Święcieńcu i w Liszynie.  
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10. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 

Obecnie w Gminie Słupno obowiązuje 130 planów miejscowych. Znaczna ich część 

została sporządzona w oparciu o zapisy nieobowiązującej już ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym. Również zdecydowana większość planów została uchwalona przed 

przyjęciem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Słupno. Największy obszarowo plan, sporządzony w oparciu o ustawę z 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został przyjęty Uchwałą Rady Gminy 

Słupno Nr 262/XXXIII/06 z dnia 17 marca 2006r. Po nim uchwalono jeszcze 14 zmian 

planów miejscowych, a kilka kolejnych zmian nie zostało przyjętych  

z uwagi na brak możliwości zmiany studium, co spowodowało brak zgodności projektów 

planów ze studium i zawieszenie procedur. Dlatego aby postępował dynamiczny rozwój 

Gminy Słupno oraz aby określić na nowo, w świetle zmieniających się przepisów prawa, 

politykę przestrzenną Gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego, 

niezbędne stało się podjęcie prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno.  

Od 2015 roku trwają czynności związane ze sporządzeniem projektu zmiany studium 

obejmującego obszar całej Gminy, który jest zgodny z polityką przestrzenną gminy, 

wynikającą z zamiaru doprowadzenia do możliwości sprawnego działania Gminy  

w zakresie rozwoju zagospodarowania przestrzennego, według obowiązującego  

w Polsce prawa. 

W toku prowadzonych prac, po podjęciu uchwały o przystąpieniu, Wójt ogłosił  

w prasie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o przystąpieniu do sporządzenia 

zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz zawiadomił o tym 

instytucje odpowiedzialne za opiniowanie i uzgadnianie projektu studium. 

Projekt zmiany studium wraz prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał 

wymagane opinie i uzgodnienia. W ramach konsultacji społecznych projekt zmiany studium 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną w ramach strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 

14.09.2018 r. do 12.10.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Słupno, a w dniu 24.09.2018r. 

odbyła się dyskusja publiczna. W wyznaczonym terminie składania uwag, tj. do dnia 

09.11.2018 r. wpłynęły 64 uwagi. W związku z uwzględnieniem w części uwag,  

w projektowanym dokumencie dokonano niezbędnych zmian, które nie powodowały jednak 

konieczności ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium.  

W większości uwagi dotyczyły zmiany przeznaczenia gruntu niebudowlanego zgłaszającego 

uwagę pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniowo-usługową, przemysłową 
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czy usługową- analogicznie jak wnioski do zmiany studium. Uwzględnione zostały uwagi  

w zakresie zgodnym z obowiązującym planem miejscowym i obecnym Studium, lub też  

w nielicznych przypadkach tam, gdzie działka wnoszącego uwagę położona jest w obszarze 

zwartej zabudowy. W nielicznych przypadkach obszar zwartej zabudowy był skorygowany po 

uwzględnieniu uwagi, zgodnie z istniejącą zabudową na działkach sąsiednich, np. 

najczęściej tylko na części działki. Uwagi dotyczyły również zmiany funkcji w obszarze 

przeznaczonym już pod zabudowę – w większości rozpatrzone pozytywnie (np. obszary 

działań inwestycyjnych częściowo wymagające opracowań urbanistycznych – kontynuacja 

rozwoju). W większości uwagi o rozwój funkcji mieszkaniowej pozostały nieuwzględnione  

z racji braku możliwości lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wynikającej z bilansu 

sporządzonego zgodnie z ustawą, a także często nieuwzględnienie wiązało się z położeniem 

omawianej działki na terenie zalewowym. Wnioski o rozwój funkcji usługowej, produkcyjnej 

bądź mieszanej były stosunkowo nieliczne i w większości zostały uwzględnione.  

W związku z niemożnością zrealizowania funkcji produkcyjno – usługowej na wielu spośród 

wskazanych w obecnym studium lokalizacji była potrzeba wskazania nowych terenów. 

Uwzględnienie uwag dotyczących wprowadzenia zabudowy usługowej na danej działce 

wiązało się z korektą zapisów w tekście, dopuszczających w ramach terenów 

mieszkaniowych wyznaczonych w studium, przeznaczenie w planach miejscowych do 30% 

powierzchni danego terenu pod usługi. Wszystkie czynności związane ze sporządzeniem 

projektu zmiany studium zostały przeprowadzone zgodnie z zakresem i trybem określonym 

w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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11. ZASOBY MATERIALNE 
 

11.1 Gminny Program Rewitalizacji 

Zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji, rewitalizacja stanowi proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób 

kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni  

i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na 

podstawie gminnego programu rewitalizacji. Przez obszar rewitalizacji rozumiemy 

wyznaczoną całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym zamierza się prowadzić 

działania rewitalizacyjne. Obszar charakteryzuje się koncentracją negatywnych zjawisk oraz 

znaczeniem dla rozwoju lokalnego. Obszar nie może być większy niż 20% powierzchni 

gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.  

W roku 2018 Gmina Słupno przystąpiła do sporządzenia Gminnego Programu 

Rewitalizacji. W pierwszym etapie podjęto prace nad wyznaczeniem obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

i rewitalizowanego opracowano diagnozę, w której wykorzystano obiektywne, weryfikowalne 

mierniki i metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Przeprowadzone 

badania i analizy zebrano w diagnozę. W wyniku przeprowadzonego procesu diagnozy  

i delimitacji jako obszar rewitalizacji wskazano 2 jednostki urbanistyczne zamieszkane przez 

688 mieszkańców gminy, obejmujący 9.33 km2 powierzchni gminy, na którym realizowane 

będą działania mające przyczynić się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 

społecznym zidentyfikowanym na obszarach zamieszkanych. 

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Gminy Słupno została poddana konsultacjom społecznym w dniach od 27 listopada 2017 r.  

do 27 grudnia 2017 r., w formie dwóch spotkań otwartych z interesariuszami rewitalizacji, 

umożliwiających omówienie propozycji delimitacji terenu zdegradowanego i rewitalizacji, 

zbierania uwag w formie ustnej oraz zbierania uwag w formie papierowej i elektronicznej. 

Kolejno Rada Gminy Słupno podjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słupno. W związku  

z prowadzonym pracami Wójt Gminy w 2018 roku wystąpił do Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie  

o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania  

na środowisko dla projektu dokumentu uzyskując opinię pozytywną w omawianym zakresie. 
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11.2 Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - Rada 

Gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

Program powinien być opracowywany na co najmniej pięć kolejnych lat i obejmować: 

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego 

gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale 

mieszkalne, 

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego 

budynku i lokali, z podziałem na kolejne lata, 

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, 

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, 

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy, oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania 

mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach,  

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, 

7) wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, 

koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład 

zasobu gminy, 

8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

W 2018 roku Rada Gminy Słupno podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniego 

Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Słupno na lata 2018-2022. 

Mieszkaniowy zasób gminy Słupno objęty programem tworzą 24 lokale mieszkalne, 

znajdujące się w 5 budynkach stanowiących w całości własność gminy. Łączna powierzchnia 

lokali wynosi 895,52 m2. Status lokali socjalnych posiada 7 lokali, które zostały wydzielone  

z zasobu z przeznaczeniem na wynajem jako socjalne w drodze indywidualnych decyzji 

Wójta.  

Wielkość mieszkaniowego zasobu Gminy Słupno w 2018 r przedstawia się 

następująco: 

 

Lp. lokalizacja liczba lokali 
powierzchnia 

użytkowa (m2) 

1 Słupno, ul. Topolowa 10 5 133,00 
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2 Słupno, ul. Topolowa 12 14 w tym 7 socjalnych 599,84 

3 Liszyno, ul. Poprzeczna 1 3 67,48 

4 Lokal mieszkalny, Wykowo 72 1 52,90 

5 Liszyno, ul. Wawrzyńca Sikory 19a 1 42,30 

 

W 2018 roku wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy nie została zmieniona. 

Priorytetem dla Gminy jest utrzymanie w należytym i niepogarszającym się stanie 

technicznym obiektów istniejącego zasobu mieszkaniowego zapewniając poprawę 

bezpieczeństwa ich mieszkańców, zabezpieczanie budynków przed degradacją oraz 

poprawa ich estetyki. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego uzależniony jest od wieku 

budynków, przeprowadzonych w przeszłości remontów oraz stanu ich utrzymania. Każdy  

z budynków wymaga bieżących napraw i remontów w związku z ich eksploatacją  

i wykorzystaniem. Potrzeby remontowe budynków i lokali wynikają także z konieczności 

utrzymania stanu technicznego budynków na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo, 

ochronę zdrowia i życia ludzi i mienia w okresie jego użytkowania. Potrzeby w zakresie 

remontów budynków i lokali mieszkalnych określane są w oparciu o wyniki corocznych  

i pięcioletnich przeglądów technicznych wykonywanych zgodnie z art. 62 ustawy z dnia  

7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, ekspertyz i nakazów instytucji zewnętrznych oraz 

wyników systematycznej kontroli budynków. 

 

11.3 Program opieki nad zabytkami 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami określa kierunki i działania podejmowane 

przez gminę, mające na celu szeroko pojętą ochronę dziedzictwa kulturowego. Opieka nad 

zabytkami stanowi bowiem jeden z obszarów działania dla władz lokalnych.  

Aby zapewnić zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Słupno, w roku 2018 

podjęto działania zmierzające do opracowania nowego programu opieki nad zabytkami oraz 

aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków. W pierwszej kolejności należało dokonać 

aktualizacji założonych w 2009 roku kart dla zabytków nieruchomych oraz założyć karty 

zabytków ruchomych oraz stanowisk archeologicznych wpisanych do Krajowej Ewidencji 

Stanowisk Archeologicznych (KESA). Karty zabytków zaopatrzono w aktualną dokumentację 

fotograficzną obiektów obejmującą minimum widok ogólny i charakterystyczne detale 

zabytku oraz wskazującą orientację (położenie) zabytku.   
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W roku 2018 stan ewidencyjny zabytków nieruchomych i ruchomych wpisanych do 

Wojewódzkiego Rejestru Zabytków nie uległ zmianie.  

Zaliczamy do nich:  

ZABYTKI NIERUCHOME 

1) Kościół parafialny pw. św. Marcina w Słupnie zbudowany w 1753 r. na miejscu 

poprzedniego, również drewnianego. Kościół św. Marcina wraz z najbliższym 

otoczeniem w promieniu 50 m (cmentarz przykościelny wraz z nagrobkami) wpisany 

jest do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod nr 143/553/62W 

decyzją z dnia 30.03.1962 r., 

2) Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Miszewku Strzałkowskim wraz z cmentarzem 

przykościelnym, wpisany do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod 

nr 522 decyzją z dnia 01.09.1980 r. W powyższej decyzji wyznaczono strefę ochrony 

konserwatorskiej w promieniu 150 m od granic cmentarza przykościelnego. Budowę 

obecnego Kościoła z cegły, w miejscu wcześniejszej budowli drewnianej, ukończono  

w 1921 r., 

3) Kościół parafialny pw. Św. Anastazego i Wincentego w Święcieńcu: czas powstania 

określono na XVI – XVII w. Wzniesiony w 1724 r. lub 1731 r, drewniany. Wraz  

z najbliższym otoczeniem tj. cmentarzem przykościelnym i nagrobkami okolicznych 

ziemian z XIX w. wpisany do rejestru zabytków pod nr 145/555/62W decyzją z dnia 

30.03.1962 r., 

4) Grodzisko wczesnośredniowieczne w Szeligach: wpisane do rejestru zabytków pod 

nr 60/253/60W decyzją z dnia 04.05.1960 r. Położone na cyplu wysoczyznowym 

lewego brzegu doliny strugi Słupianki. Nazwy miejscowe to „Góra Zamkowa"  

i „Okop", 

5) Grodzisko wczesnośredniowieczne w Słupnie: wpisane do rejestru zabytków 

dawnego województwa płockiego pod nr 428/756W decyzją z dnia 23.02.1967 r.  

( grunty wsi Borowiczki Pieńki), położone w pobliżu rzeki Słupianki na tarasie 

zalewowym Wisły, około 150 m na pd-zachód od rzeki Słupianki i ok. 2 km na pd - 

zachód od kościoła, 

6) Park dworski krajobrazowy w Mirosławiu o powierzchni 2,18ha. Około roku 1880 

rozpoczęto budowę dworku i założono wokół niego park - wpisany do rejestru 

zabytków dawnego województwa płockiego pod nr 549 decyzja z dnia 

19.03.1986 r. W decyzji wyznaczono strefę ochrony konserwatorskiej  

w promieniu 100 m od granic parku. 
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ZABYTKI RUCHOME 

1) Ruchome wyposażenie kościoła parafialnego pw. św. Marcina w Słupnie wpisane do 

rejestru zabytków pod nr 43/125W decyzja z dnia 1.09.1970 r, oraz nr 44/126W 

decyzja z dnia 1.09.1970 r. Łącznie 20 obiektów, 

2) Ruchome wyposażenie kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Miszewku Strzałkowskim 

wpisane do rejestru zabytków pod nr 35/17W decyzją z dnia 30.08.1970 roku, oraz nr 

36/118W z dnia 30.08.1970 r. Łącznie 16 obiektów, 

3) Ruchome wyposażenie kościoła pw. Św. Anastazego i Wincentego  

w Święcieńcu wpisane do rejestru zabytków pod nr 45/127W decyzja z dnia 

2.09.1970 r. Łącznie11 obiektów. 

W celu wyeksponowania obiektów dziedzictwa kulturowego dla potrzeb społecznych 

podejmowane są różnokierunkowe działania mające na celu promocję obiektów 

zabytkowych w materiałach promocyjnych i informacyjnych przygotowywanych przez Gminę 

Słupno, Szkoły oraz Stowarzyszenie działające na terenie gminy.  

W zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, gmina współpracuje z placówkami oświatowymi  

i kulturalnymi, stowarzyszeniami i kościołami, promując wartości materialne oraz 

niematerialne dziedzictwa kulturowego naszej gminy. Mając na celu kultywowanie  

i promowanie regionalnego dziedzictwa kultury niematerialnej Gminny Ośrodek Kultury 

Słupno z/s w Cekanowie zgodnie ze swoją działalnością statutową był organizatorem 

szeregu inicjatyw o charakterze kulturalnym. Coroczna organizacja imprezy mikołajowej  

i wspólnego kolędowania ma na celu popularyzowanie kolęd i pastorałek oraz piosenek 

związanych z tematyką bożonarodzeniową. Organizowane są także Wieczorki poetyckie 

mające na celu wspieranie twórczości oraz prezentację dorobku lokalnych twórców.  

W czerwcu 2018 roku wydana została książka "Krzyże i kapliczki przydrożne ślady historii 

Gminy Słupno". To praca zbiorowa, której autorami byli członkowie Klubu Miłośników Historii 

i Tradycji Gminy Słupno, działającego przy GOK-u. Praca opisuje historię kilkuset kapliczek 

 i krzyży na ternie gminy oraz ich twórców i opiekunów. To swoisty podręcznik historii naszej 

gminy.  
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12. OŚWIATA 
 

12.1 Sieć szkolno - przedszkolna 

W gminie funkcjonuje Samorządowe Przedszkole w Słupnie oraz oddziały 

zamiejscowe przedszkola w Liszynie i w Święcieńcu, które zapewniają opiekę wszystkim 

dzieciom z terenu Gminy Słupno.  W Gminie Słupno dzieci objęte są opieką przedszkolną w : 

1) 1 przedszkolu publicznym, w którym funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych, 

2) w  4 oddziałach zamiejscowych przedszkola w szkołach podstawowych, 

3) w 1 przedszkolu niepublicznym, z 1 oddziałem przedszkolnym. 

 

Placówki wychowania przedszkolnego: 

l.p.  

Placówka 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddziałów 

Średnia liczba 

dzieci w 

oddziale 

1  Samorządowe Przedszkole 

„Niezapominajka” w Słupnie 
246 11 22 

w
 t

y
m

 

Oddział zamiejscowy przedszkola w 

Szkole Podstawowej w Liszynie 
38 2 18 

Oddział zamiejscowy przedszkola w  

Szkole Podstawowej w Święcieńcu 
35 2 13 

2  Niepubliczne „Domowe Przedszkole” 

w Nowym Gulczewie* 
30 2 14 

 Razem 276 14 ------ 

 

Ponadto w Gminie Słupno funkcjonują 3 szkoły podstawowe dla których, gmina jest 

organem prowadzącym: 

L.p. Placówka Liczba dzieci 
Liczba 

oddziałów 

Średnia liczba 

dzieci w 

oddziale 

1 Szkoła Podstawowa im. abp. A.J. 

Nowowiejskiego w Słupnie 
338 17 

20 

Oddział Gimnazjalny 59 3 
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2 Szkoła Podstawowa im. Ziemi 

Mazowieckiej w Liszynie 
63 8 8 

3 Szkoła Podstawowa im. Małego 

Powstańca w Święcieńcu 
81 8 10 

Razem 541 36 --------- 

 

12.2 Baza lokalowa placówek oświatowych. 

Bardzo istotnym czynnikiem w realizacji procesu nauczania jest dbałość o ciągłe 

wzbogacanie placówek w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne, nowoczesne 

technologie co niewątpliwie poprawia jakość kształcenia między innymi poprzez rozbudzanie 

zainteresowania nowościami technicznymi oraz umacnianie osobowości ucznia, co czyni  

go bardziej wartościowym w otaczającej rzeczywistości. Uwzględniając ten fakt placówki na 

bieżąco doposażone są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym : komputery, 

laptopy, tablety, cyfrowe aparaty fotograficzne, tablice interaktywne i inne. Z roku na rok  

w coraz szerszym zakresie wykorzystuje się sprzęt elektroniczny w celu uatrakcyjnienia 

procesu dydaktycznego. Stały rozwój bazy dydaktycznej pochłania określone nakłady 

finansowe. Zatem koniecznym jest podejmowanie dodatkowych działań, co też jest czynione, 

biorąc udział w pozyskiwaniu środków z różnych źródeł, w tym udział w realizacji projektów, 

dzięki czemu możliwym  jest ciągłe doposażanie placówek w nowoczesny sprzęt i pomoce 

naukowe.  

 

Wyposażenie szkół w nowoczesne środki dydaktyczne w roku szkolnym 2017/2018 

Nazwa szkoły 

Ilość 

komputery 

projektory 
multimedialne 

tablice 
interaktywne 

odtwarzacze 
DVD 

kamery telewizory 
ogółem 

do użytku 
uczniów 

z 
dostępem 

do 
Internetu 

Szkoła 
Podstawowa w 

Słupnie 
52 24 52 10 10 2 1 3 

Oddział 
gimnazjalny 

Szkoły 
Podstawowej w 

Słupnie 

31 + 
11 

leasing 
23 42 13 4 5 1 5 

Szkoła 
Podstawowa w 

Liszynie 
24 14 24 7 7 1 1 1 

Szkoła 
Podstawowa w 

Święcieńcu 
40 23 40 8 7 1 1 2 

 

Stan techniczny i funkcjonalność  budynków oświatowych  oraz urządzeń sportowo-

rekreacyjnych podlega ciągłej modernizacji. Działania w tym zakresie powodują, że baza 
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lokalowa spełnia określone standardy i normy użytkowe. Czynnikiem warunkującym stopień 

natężenia prac remontowych w głównej mierze są finanse. Zmieniające się w dużym tempie 

otoczenie wymusza permanentne działania w zakresie dostosowania placówek  

do aktualnych wymagań i oczekiwań: 

1) Samorządowe Przedszkole w Słupnie mieści się w trzykondygnacyjnym budynku 

oddanym do użytku w 2011 r. Znajduje się w nim  7 sal dydaktycznych, sala do zajęć 

logopedycznych, zajęć korekcyjno - kompensacyjnych , sala gimnastyczna, zaplecze 

kuchenne oraz szatnia. Warunki lokalowe są bardzo dobre. Placówka posiada dobrze 

doposażony plac zabaw, 

2) Szkoła Podstawowa w Słupnie jest bardzo dobrze wyposażona i nie posiada 

problemów lokalowych. W jej kompleksie znajdują się hala sportowa oraz mała sala 

gimnastyczna i orlik lekkoatletyczny, stołówka szkolna, dwie świetlice dla dzieci 

młodszych i starszych, gabinet medyczny, biblioteka szkolna, 2 pracownie 

informatyczne, 5 pomieszczeń do zajęć specjalistycznych oraz 20 dobrze 

wyposażonych klasopracowni (w każdej z nich znajduje się komputer, rzutnik 

multimedialny, tablica bądź monitor interaktywny oraz wiele innych pomocy 

dydaktycznych z zakresu zajęć humanistycznych, przyrodniczych i matematyczno-

fizycznych), 

3) Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Liszynie odbywają się w piętrowym 

budynku liczącym 55 lat, który na przestrzeni półwiecza przechodził kolejne 

modernizacje dostosowujące go do potrzeb społeczności. W 2018 r. rozpoczęto 

kolejną bardzo znaczącą i oczekiwaną inwestycję – budowę nowej sali 

gimnastycznej, a przy okazji także powstała nowa instalacja umożliwiająca zasilanie 

systemu ogrzewania gazem ziemnym. Do dyspozycji uczniów, a także wszystkich 

zwolenników aktywności sportowej jest kompleks boisk Orlik 2012 z zapleczem 

szatniowym. W budynku znajduje się 8 sal lekcyjnych, mała sala gimnastyczna, 

jadalnia z zapleczem kuchennym oraz 2 sale do zajęć dla dwóch oddziałów 

przedszkolnych. Każda klasa wyposażona jest w tablice lub monitory interaktywne 

oraz komputery przenośne (także jedna dla przedszkola). W sali informatycznej 

mieści się 10 stanowisk komputerowych, 

4) Szkoła Podstawowa w Święcieńcu nie posiada problemów lokalowych. W jej 

kompleksie znajdują się: sala gimnastyczna, boisko do siatkówki, koszykówki oraz 

piłki nożnej, bieżnia lekkoatletyczna, biblioteka szkolna, pracownia informatyczna, 

pracownia do zajęć specjalistycznych oraz 7 dobrze wyposażonych klasopracowni  

(w każdej z nich znajduje się komputer, rzutnik multimedialny, tablica bądź monitor 

interaktywny oraz wiele innych pomocy dydaktycznych z zakresu zajęć 
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humanistycznych, przyrodniczych i matematyczno-fizycznych), sekretariat oraz 

gabinet dyrektora, pokój woźnych i konserwatora. Dwa duże pomieszczenia oraz 

jedno mniejsze socjalne, wykorzystywane są oraz dostosowane na potrzeby 

Samorządowego Przedszkola "Niezapominajka" w Słupnie dla dzieci  

w wieku  przedszkolnym. W piwnicy budynku znajdują się pomieszczenia socjalne 

oraz kuchnia z jadalnią, gdzie dzieci spożywają posiłki. 

12.3 Realizowane zadania oświatowe 

 

Dodatkowe zajęcia organizowane w Samorządowym Przedszkolu w Słupnie 

finansowane przez organ prowadzący: 

L.P. Rodzaj zajęć 
Liczba godz. 

tygodniowo 

1. Logopedia 12 

2. Gimnastyka korekcyjna 4 

3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 6 

4. Terapia psychologiczna 5 

5. Taniec 2 

6. Capoeira 1 

7. „Koszykarskie przedszkole” 1 

 

 

Dodatkowe zajęcia organizowane Szkole Podstawowej w Liszynie finansowane przez 

organ prowadzący: 

L.P. Rodzaj zajęć 
Liczba godz. 

tygodniowo 

1. Koło zainteresowań - taneczne 2 

2. Koło zainteresowań - teatralne 1 

3. Koło zainteresowań – ZHP - Zuchy 1 
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4. Koło zainteresowań - plastyczne 1 

5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 3 

6. Logopedia 3 

7. Terapia pedagogiczna 2 

8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 4 

9. Gimnastyka korekcyjna 2 

10. Rewalidacja 2 

11. 
Świetlica  - czynna do godz. 16.30 dla 1 

grupy świetlicowej. 
20 

 

Dodatkowe zajęcia organizowane Szkole Podstawowej w Słupnie z oddziałami 

gimnazjalnymi finansowane przez organ prowadzący: 

L.P. Rodzaj zajęć Liczba godz. 

tygodniowo 

1. Koło zainteresowań - muzyczne 1 

2. Koło zainteresowań – językowe ang/niem 2 

3. Zajęcia sportowe/SKS 5 

4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 14 

5. Logopedia 10 

6. Pedagog szkolny 10+20 

7. Psycholog szkolny 10+20 

8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 9 

9. Gimnastyka korekcyjna 6 

10. Języki zachodnie: francuski, niemiecki 5+8 

11. Zajęcia rewalidacyjne 16 

12. 
Świetlica – czynna do godz. 16.30 dla 5 

grup świetlicowych 
54 
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13. Biblioteka 5+30 

14. Ścieżka edukacyjna 28 

 

 

Dodatkowe zajęcia organizowane Szkole Podstawowej w Święcieńcu finansowane 

przez organ prowadzący: 

L.P. Rodzaj zajęć 
Liczba godz. 

tygodniowo 

1. Koło zainteresowań – zajęcia kreatywne 1 

2. Koło zainteresowań – matematyczne 1 

3. Koło zainteresowań – Mali Odkrywcy 1 

4. Koło zainteresowań – język angielski 2 

5. Zajęcia sportowe/SKS 2 

6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 7 

7. Logopedia 10 

8. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 1 

9. Chór 2 

10. 

Świetlica – czynna do godz. 16.30 dla 1 

grupy świetlicowej. W ramach godz. 

świetlicowych raz w tygodniu organizowana 

jest opieka dla dzieci podczas wyjazdu na 

basen. Dojazd na basen finansowany jest 

również przez organ prowadzący. 

26 

 

Z roku na rok obserwujemy znaczny wzrost liczby godzin dodatkowych  

przydzielanych z organu, a w szczególności godzin na nauczanie indywidualne, zajęcia 

rewalidacyjne, co wynika z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów 

wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Zwiększyła się również liczba 

godzin świetlicy szkolnej. W 2018 roku po raz pierwszy  przyznano stypendia Wójta Gminy 

Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, 
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oddziałów gimnazjalnych i wygaszanych gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Słupno. 

Biorąc pod uwagę średnią ocen uzyskaną na świadectwie szkolnym co najmniej 5.0 oraz 

inne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, przyznano stypendia dla 23 uczniów. 

Stypendium będzie wypłacane w wysokości 150,00 zł dwa razy w roku szkolnym 2018/2019 

(do 30 września 2018r. i do 31 stycznia 2019r.). Po raz kolejny przyznano stypendium Wójta 

Gminy Słupno dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy 

Słupno. Stypendium otrzymało 4 uczniów, którzy uzyskali średnią ocen na świadectwie 

szkolnym co najmniej 5.0 oraz inne osiągnięcia naukowe, sportowe  

i artystyczne.  Stypendium jest wypłacane w wysokości 200,00 zł miesięcznie w roku 

szkolnym 2018/2019 (od września 2018 r.  do czerwca 2019r.). 

 

12.4  Kadra 

Zmiany w strukturze awansu zawodowego nauczycieli, w tym w związku  

z przeprowadzonymi w okresie sprawozdawczym, postępowaniami egzaminacyjnymi na 

stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zwiększyły zasoby kadrowe szkół  

i przedszkoli o nauczycieli posiadających wyższe kwalifikacje zawodowe, co nie pozostaje 

bez znaczenia dla osiągania pożądanych efektów prowadzonego procesu nauczania  

i wychowania. Mocno wzrosły wskaźniki wykształcenia i to zarówno w obszarze wychowania 

przedszkolnego jak i edukacji szkolnej. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt dobrego 

przygotowania merytorycznego kadry zarządzającej naszymi jednostkami. System 

doskonalenia i dokształcania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Słupno spowodował, że większość nauczycieli posiada kwalifikacje 

do nauczania dwóch i więcej przedmiotów. Efektem podejmowanych działań oraz 

prowadzenia odpowiedniej polityki kadrowej jest aktualnie niewątpliwie dobra struktura  

w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli. Poziom wykształcenia nauczycieli obrazują 

tabele. 
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Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w poszczególnych placówkach  

w przeliczeniu na etaty: 

NAZWA JEDNOSTKI 
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Szkoła Podstawowa w Słupnie - 24,78 1,00 14,61 1,00 41,39 

Szkoła Podstawowa w Liszynie - 11,88 0,00 2,22 0,22 14,32 

Szkoła Podstawowa w 

Święcieńcu 
- 9,44 1,33 1,66 1,22 13,65 

Samorządowe Przedszkole w 

Słupnie 
- 4,19 7,00 6,00 - 17,19 

Razem - 50,29 9,33 24,49 2,44 86,55 

 

Poziom wykształcenia nauczycieli w placówkach: 

 Placówki 

 

WMPP* WMBPP** WZPP*** 
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Szkoła Podstawowa w 

Słupnie 
39 4 - - 43 

Szkoła Podstawowa w 

Liszynie 
13 6 -  19 

Szkoła Podstawowa w 

Święcieńcu 
10 9 1 - 20 

Samorządowe 

Przedszkole w Słupnie 
17 3 - - 20 

Razem 79 22 1    102 

*WMPP – wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym    

   **WMBPP- wyższe magisterskie bez przygotowania pedagogicznego 

   ***WZPP – wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym 
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Liczba nauczycieli zatrudnionych w Gminie Słupno to 86,55 etatów. Liczba ta  

z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego w przeliczeniu na liczbę etatów wynosi: 

 

 

 

Jak widać z powyższego zestawienia 58 % liczby etatów nauczycieli zatrudnionych  

w Gminie Słupno stanowią nauczyciele dyplomowani. Jest to najwyższy szczebel kariery 

zawodowej nauczyciela i zarazem najdroższy. Jednak w trosce o wysoką jakość kształcenia 

dzieci Gmina Słupno angażuje ogromną kwotę na doskonale wykształconą i doświadczaną 

kadrę nauczycielską co niewątpliwie ma odzwierciedlenie w jakości nauczania czego 

potwierdzeniem mogą być wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych powyżej średniej 

powiatowej, a w części historycznej i językowej powyżej średniej wojewódzkiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3%

28%

11%

58%

Etaty w przeliczeniu na stopnie awansu 
zawodowego w procentach

Nauczyciel stażysta

Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel mianowany

Nauczyciel dyplomowany
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Średnie wyniki szkół z egzaminu Gimnazjalnego 2018 – część humanistyczna  

i matematyczno-przyrodnicza 

 

 

Średnie wyniki szkół z egzaminu Gimnazjalnego 2018 – część językowa 
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Porównanie średnich wyników procentowych egzaminu gimnazjalnego  w latach 2015 

-2018. Część językowa. 

 

 

Część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza 

 

 

12.5  Poziom wydatków na oświatę 

Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu niemal każdej jednostki samorządu 

terytorialnego. Źródła ich pochodzenia to subwencja oświatowa, dotacje, środki własne 

gminy i inne. Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów 

jest podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. 

Subwencja oświatowa przekazana dla Gminy Słupno w 2018 roku w wysokości 5 109 117,00 

zł stanowi 46,32% wydatków oświatowych poniesionych ogółem w wysokości 11 030 613,25 
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zł. Na terenie Gminy Słupno funkcjonuje także Niepubliczne „Domowe Przedszkole”  

w Nowym Gulczewie, do którego obecnie uczęszcza 30 dzieci. Przedszkole to, dotowane 

jest przez Gminę Słupno, na które w 2018 roku wydatkowano kwotę 344 058,46 zł. Na dzieci 

zamieszkałe na terenie Gminy Słupno, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych 

gmin (w tym głównie na terenie Gminy Miasto Płock) Gmina Słupno przeznacza rocznie 

350 000, 00 zł jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do 

przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez daną gminę. Gmina Słupno również 

otrzymuje zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami 

sąsiednich gmin a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez 

Gminę Słupno i jest to kwota w wysokości 230 000, 00 zł. rocznie. Koszty utrzymania ucznia 

przedstawiają się następująco: 

 

Przedszkole 

L.p Placówka 
Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddziałów 

Koszt 

roczny 

Koszt 

miesięczny 

Razem koszty 

płacowe 

plus rzeczowe [zł] 

1 Samorządowe 

Przedszkole 

„Niezapominajka” 

w Słupnie 

246 11 12 508,18 1 042,34 3 077 012,50 

Razem 246 11 ----------- ------------- ------------------ 

 

Szkoły podstawowe   

L.p. Placówka 
Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Koszt 

roczny 

Koszt 

miesięczny 

Razem koszty 

płacowe plus 

rzeczowe [zł] 

 

1 Szkoła 

Podstawowa w 

Słupnie z oddz. 

gimnazjalnymi 

397 20 12 378,35 1 031,52 4 914 208,52 

2 Szkoła 

Podstawowa w 

Liszynie  

81 8 18 744,83 1 562,06 1 518 331,75 
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3 Szkoła 

Podstawowa w 

Święcieńcu  

63 8 24 143,81 2 011,98 1 521 060,48 

Razem 490 33 ----------- ------------- ----------------------- 

    

Analizując koszty utrzymania uczniów w poszczególnych placówkach należy 

stwierdzić, że są one w mniejszych placówkach zdecydowanie wyższe, związane to jest 

ściśle z liczbą uczniów w obszarze działania placówki oświatowej. Ministerstwo Edukacji 

Narodowej zdecydowanie popiera funkcjonowanie małych szkół jednocześnie, nie wykazuje 

się przy tym pomocą finansową pomimo wcześniejszych deklaracji, nie zwiększa w stopniu 

wystarczającym subwencji na tzw. „małe szkoły podstawowe”, chociaż wiadomo że ich 

utrzymanie generuje wysokie koszty i nie wszystkie gminy są w stanie je finansować. 

Należy zauważyć, iż w placówkach oświatowych Gminy Słupno kadra nauczycielska 

otrzymuje dodatki motywacyjne za min. uzyskiwanie szczególnych osiągnieć edukacyjnych 

uczniów, praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania oraz rozwój  

i doskonalenie zawodowe. Organ prowadzący czyli Gmina Słupno przeznacza na dodatki 

motywacyjne dla nauczycieli 12% rocznych środków zaplanowanych na wynagrodzenia 

zasadnicze nauczycieli danej szkoły i jest to jeden z najwyższych wskaźników na terenie 

powiatu płockiego. Analizę porównawczą przeznaczenia środków finansowych na dodatki 

motywacyjne w gminach powiatu płockiego obrazuje poniższa tabela:  

 

Gmina 
Limit środków finansowych przeznaczonych na dodatki 

motywacyjne 

Słupno 
12% rocznych środków zaplanowanych na wynagrodzenia 

zasadnicze nauczycieli 

Stara Biała 
10% rocznych środków zaplanowanych na wynagrodzenia 

zasadnicze nauczycieli 

Drobin 
8% rocznych środków zaplanowanych na wynagrodzenia 

zasadnicze nauczycieli 

Nowy Duninów 
8% rocznych środków zaplanowanych na wynagrodzenia 

zasadnicze nauczycieli 
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Wyszogród 

 

6% rocznych środków zaplanowanych na wynagrodzenia 

zasadnicze nauczycieli 

Radzanowo 
5,5% rocznych środków zaplanowanych na wynagrodzenia 

zasadnicze nauczycieli 

Bulkowo 
5% rocznych środków zaplanowanych na wynagrodzenia 

zasadnicze nauczycieli 
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13. POMOC SPOŁECZNA  
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie realizował politykę społeczną Gminy 

Słupno mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości             

i uprawnienia, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Misją pomocy społecznej jest 

umożliwienie wszystkim ludziom rozwoju ich pełnego potencjału, wzbogacanie ich życia  

i zapobieganie dysfunkcjom, promowanie zmian społecznych, rozwiązywanie problemów we 

wzajemnych relacjach. Głównym celem pomocy społecznej jest: 

1) Zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im 

bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

2) Zapobiegania powstaniu trudnych życiowych sytuacji, których rodziny nie są w stanie 

pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, 

3) Doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich 

integracji ze środowiskiem. 

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował wiele dodatkowych 

działań w celu podnoszenia jakości i poszerzenia usług świadczonych najbardziej 

potrzebującym mieszkańcom Gminy Słupno. Współpracowano przy tym z organizacjami 

pozarządowymi oraz z różnymi instytucjami, a w szczególności – policją, kuratorami, 

placówkami oświaty, placówkami służby zdrowia, Urzędem Gminy w Słupnie, Powiatowym  

i Miejskim Urzędem Pracy w Płocku, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, 

Komornikami. Jednocześnie Ośrodek pełnił funkcję inicjatora ważnych aktywności 

społecznych m.in. zakładania Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Gminy Słupno, jak również 

realizował inicjatywy służące poprawie jakości życia osób starszych na terenie Gminy 

Słupno. 

W roku  2018 wypłacono 187 zasiłków celowych 

 

 

                 w latach 

 

w tym: 

 

2016 

Stan na dzień 

31.12.2016 r. 

 

2017 

Stan na dzień 

31.12.2017 r. 

 

2018 

Stan na dzień 

31.12.2018 r. 

 

Środki Gminy  
88.700,88 zł 64.060,37 zł 69.947 zł 
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Rada Gminy w 2018 r. uchwałami  Nr 84/IX/18 z dnia 22.02.2018 r. i Nr 114/XIII/18  

z dnia 24.05.2018 r. podwyższyła kryterium dochodowe  uprawniające do zasiłku celowego  

z pomocy społecznej. W związku z czym udzielono pomocy finansowej  większej ilości osób. 

Obecnie kryterium dochodowe wynosi: 

1) dla osoby samotnej – 1051,50 zł (701 zł * 150%) 

2) dla osoby w rodzinie – 792 zł (528 zł * 150%) 

 

Zasiłki stale w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wypłacono dla 19 osób 

 

 

               w latach  

 

w tym: 

 

2016 

Stan na dzień 

31.12.2016 r. 

 

2017 

Stan na dzień 

31.12.2017 r. 

 

2018 

Stan na dzień 

31.12.2018 r. 

 

Środki Wojewody 
89.490 zł 95.214 zł 99.900 zł 

 

Środki Gminy  
22.371 zł 23.804 zł 24.975 zł 

 

ŁĄCZNIE 
85.787 zł 119.018 zł 124.875 zł 

 

W  okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. opłacono składki za 19 osób pobierających 

zasiłek stały w łącznej kwocie 11.566 zł. 

Zasiłki okresowe w  okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wypłacono dla 8 osób 

 

 

               w latach  

 

w tym: 

 

2016 

Stan na dzień 

31.12.2016 r. 

 

2017 

Stan na dzień 

31.12.2017 r. 

 

2018 

Stan na dzień 

31.12.2018 r. 

 

Środki Wojewody 

 

4.935 zł 4.696 zł 5.752 zł 

 

Środki Gminy  
317 zł 193 zł 0 zł 

 

ŁĄCZNIE 
5.252 zł 

 

4.889 zł 
5.752 zł 
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Gmina Słupno przystąpiła do realizacji projektu pt. „Centrum Aktywizacji Seniorów” 

w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego  i walka z ubóstwem, 

Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie 

dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach projektu odbywały się cykliczne działania 

zaplanowane w projekcie, m.in. w zakresie prowadzenia Centrum Aktywizacji Seniorów, 

gdzie realizowane jest wsparcie z zakresu:  

1) usprawniania ruchowego, 

2) wsparcia psychologicznego, 

3) opieki lekarza geriatry, 

4) opieki pielęgniarskiej,  

5) zajęć nordic walking, 

6) spotkań integracyjnych połączonych ze wspólnym gotowaniem. 

Jednocześnie zrealizowano inicjatywy mające na celu zwiększenie aktywizacji i integracji 

środowiska osób starszych na terenie Gminy Słupno poprzez: 

1) organizację Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, 

2) organizację Wigilii dla Seniorów, 

3) organizację wycieczki do Kazimierza Nad Wisłą. 

W 2018 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 306 202,40 zł (środki Unii 

Europejskiej) oraz wkład własny w wysokości 26 185,50 zł. 

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykonano dla 16 osób usługi 

opiekuńcze w miejscu zamieszkania: 

  

 

               w latach  

 

w tym: 

 

2016  

Stan n dzień  

31.12.2016 r. 

 

2017 

Stan n dzień  

31.12.2017 r. 

 

2018 

Stan na dzień 

31.12.2018 r. 

 

Środki Gminy  
99.504 zł 122.428 zł 84.514 zł 

 

ŁĄCZNIE 
99.504 zł 122,428 zł 84.514 zł 

 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie 

samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, 

a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych 
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potrzeb życiowych opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę 

możliwości, zapewnienia kontaktów z otoczeniem. W roku 2018 zrealizowano 6505 godzin. 

Średnia cena za godzinę usługi wynosiła 13,70 zł. Usługi realizowały opiekunki z terenu 

Gminy Słupno na podstawie umowy zlecenie po przeprowadzonym postępowaniu zgodnie  

z regulaminem zamówień publicznych. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

opłacono pobyt dla 4 osób tj. 

1) Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie – dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie – 3.531,00 zł (1 osoba z terenu Gminy Słupno), 

2) Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie – dla osób w podeszłym wieku oraz osób 

przewlekle somatycznie chorych – 3.472,00 zł (1 osoba z terenu Gminy Słupno), 

3) Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie – dla osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie z oddziałem dla osób przewlekle psychicznie 

chorych – 3.726,00 zł (1 osoba z terenu Gminy Słupno), 

4) Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie – dla osób przewlekle psychicznie chorych – 

3.722,00 zł (1 osoba z terenu Gminy Słupno). 

 

 

               w latach  

 

w tym: 

 

2016 

Stan na dzień 

31.12.2016 r. 

 

2017 

Stan na dzień 

31.12.2017 r. 

 

2018 

Stan na dzień 

31.12.2018 r. 

Środki Gminy 116.575 zł 116.415 zł 121.457  

 

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania wykonano dla 3 osób 

 

 

               w latach  

 

w tym: 

 

2016 

Stan na dzień 

31.12.2016 r. 

 

2017 

Stan na dzień 

31.12.2017 r. 

 

2018 

Stan na dzień 

31.12.2018 r. 

Środki Wojewody 131.212 zł 111.943 zł 89.160 zł 

Środki Gminy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

ŁĄCZNIE 131.212 zł 111.943 zł 89.160 zł 
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Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

w miejscu zamieszkania należy do zadań zleconych Gminy z zakresu administracji rządowej. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób dorosłych wykazujących 

wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: 

1) chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychiczne), 

2) upośledzonych umysłowo, 

3) osób wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie 

ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta 

wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym 

lub społecznym.  

W wyjątkowych przypadkach realizowane są również usługi dla dzieci i młodzieży  

z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych  

i rewalidacyjno – wychowawczych, jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć 

świadczonych przez inne zobowiązane podmioty. Na terenie Gminy Słupno specjalistyczne 

usługi opiekuńcze realizowane są na rzecz dzieci ze spectrum autyzmu przez 

wykwalifikowanych terapeutów na podstawie składanych ofert.  W roku 2018 zrealizowano 

1451 godzin. Średnia cena za godzinę usługi wynosiła 60 zł. 

 

13.1 Środowiskowy Dom Samopomocy 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie działa w strukturach Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Słupnie, realizującego zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej. Placówka jest dziennym ośrodkiem wsparcia, który zgodnie z Regulaminem 

Organizacyjnym „obejmuje swoim wsparciem osoby z zaburzeniami psychicznymi tj. dorosłe 

osoby przewlekle chore psychicznie (typ A) zamieszkałe na terenie Gminy Słupno i jest 

przeznaczony  dla 35 osób” . Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie czynny jest 5 dni 

w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7ºº- 15ºº. Zgodnie §15  Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych 

domów samopomocy, ŚDS w Słupnie umożliwiał uczestnikom spożywanie gorącego posiłku 

przygotowywanego w ramach treningu kulinarnego. W celu optymalizacji i poprawy jakości 

transportu na terenie Gminy Słupno na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach programu 

Wyrównywanie różnic między regionami II, likwidacja barier transportowych zakupiono 

autobus o wartości 175 275,00 zł (95 500 zł pochodziło ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 79 775 zł stanowiło wkład własny Gminy Słupno). 

Zajęcia prowadzone były przez zespół wspierająco – aktywizujący w skład którego wchodzą 

– kierownik, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog i fizjoterapeuta. Zespół odpowiedzialny 
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jest za planowanie oraz wdrażanie działań terapeutycznych dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb uczestników zajęć. Terapia zajęciowa realizowana była   

w następujących pracowniach: 

 Pracowni kulinarnej, 

 Pracowni artystycznej i witrażu, 

 Pracowni krawiecko – gobeliniarskiej, 

 Pracowni stolarskiej i rzeźby, 

 Pracowni usprawniania ruchowego. 

W ramach wspierania inicjatyw lokalnych wśród osób starszych zrealizowano dwie 

aktywności: 

 Warsztaty z lawendą w tle - środki na realizację inicjatywy pozyskano  

ze Stowarzyszenia Radomskiego Centrum Przedsiębiorczości w wysokości 1850 

złotych. W działaniu uczestniczyło 75 seniorów z terenu Gminy Słupno.  

W październiku odbyło się spotkanie podsumowujące realizację grantu na rzecz 

mieszkańców połączone ze wspólną integracją. 

 Warsztaty Gliniane inspiracje - środki na realizację inicjatywy pozyskano ze 

Stowarzyszenia Radomskiego Centrum Przedsiębiorczości w wysokości 1840 

złotych. W działaniu uczestniczyło 60 seniorów z terenu Gminy Słupno. W listopadzie 

odbyło się spotkanie podsumowujące realizację grantu na rzecz mieszkańców 

połączone ze wspólną integracją. 

W 2018 r. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy  w Słupnie 

przeznaczono: 

1) budżet wojewody - dotacja na bieżącą działalność – 629.265,00 zł., 

2) wysokość środków finansowych z gminy/powiatu 83,53 zł. 

Łącznia kwota wydatków w roku 2018  to 626,357,12 zł w tym: 

1) z budżetu  Wojewody  626,273,59  zł., 

2) z innych  źródeł  83,53  zł. 

Zwrot dotacji do budżetu państwa - 2 991,41 zł.  

Gmina Słupno w roku 2018 przystąpiła do realizacji projektu pt. „SmartCare – 

organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” w ramach w ramach 

Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 

Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności 

usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie niezależnego funkcjonowania                           

w środowisku zapobiegającym odizolowaniu od rodziny i lokalnej społeczności 40 osób 
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niesamodzielnych (w tym: 25 zamieszkujących na terenie miasta Płocka oraz                              

15 zamieszkujących na terenie gminy Słupno) wsparcie 10 opiekunów faktycznych oraz  

6 osób świadczących usługi społeczne w okresie realizacji projektu. Dzięki pozyskaniu 

środków unijnych możliwe było sfinansowanie dodatkowych godzin usług opiekuńczych oraz 

rozszerzenie oferty wsparcia o usługi asystenckie, rehabilitacyjne, poradnictwo 

psychologiczne i psychiatryczne, terapię społeczną i dogoterapię. Zorganizowane będą 

również kursy edukacyjne – celem zwiększenia szans na rynku pracy. W ramach działań 

projektowych została wdrożona usługa teleopieki oraz utworzona wypożyczalnia sprzętu 

medyczno – rehabilitacyjnego. Liderem projektu jest Gmina Miasto Płock, a realizatorem 

projektu ze strony Lidera jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku. Pierwszym 

Partnerem projektu jest Gmina Słupno, a realizatorem projektu ze strony Partnera jest 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie. W 2018 r. drugim Partnerem projektu było 

Stowarzyszenie SENSOWNI w Płocku. Obecnie drugim Partnerem jest Centrum 

Psychologiczno – Pastoralne METANOIA w Płocku. Rekrutacja przeprowadzona była  

w terminie od 01.09.2018r. do 31.10.2018r. W okresie listopad – grudzień 2018 r. dla 

zakwalifikowanych uczestników została przeprowadzona diagnoza indywidualnych potrzeb 

oraz opracowana indywidualna ścieżka wsparcia. Zgodnie z opracowaną indywidualną 

ścieżka wsparcia 15 osób zostało objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych oraz  

10 osób korzysta z terapii manualnej. W ramach projektu zostały zatrudnione 2 opiekunki 

świadczące usługi opiekuńcze dla uczestników projektu. Planowany okres realizacji projektu: 

01.09.2018 r. – 31.08.2020 r. Wartość projektu: 1 413 264,00 PLN, w tym dofinansowanie:  

z EFS: 1 312 464,00 PLN, z BP: 181 852,80 PLN. W 2018 roku na realizację projektu 

wydatkowano kwotę 24 778,20 zł. 

Od 1 maja 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie  

jest realizatorem projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno”. Projekt realizowany 

jest w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno –zawodowa osób 

wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Klub Integracji Społecznej 

funkcjonuje w ramach wewnętrznej struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Słupnie. Projekt zakłada objęcie programem reintegracji społeczno – zawodowej 40 osób 

bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy GOPS w Słupnie, w tym 

osób niepełnosprawnych. Program realizowany jest w dwóch 10 miesięcznych edycjach:  

 1 edycja: 01.05.2018 – 30.04.2019;  

 2 edycja 01.05.2019 – 30.04.2020.  

Głównym celem projektu jest przywrócenie zdolności do wypełniania ról społecznych  

i zawodowych 40 osób zamieszkujących na terenie Gminy Słupno poprzez 
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zindywidualizowane działania realizowane w utworzonym Klubie Integracji Społecznej.  

W czerwcu 2018r. została przeprowadzona diagnoza indywidualnych potrzeb  

i potencjałów dla wszystkich uczestników projektu. Podczas spotkań z doradcą zawodowym  

i psychologiem uczestnicy mieli możliwość określenia własnego problemu zawodowego, 

poznania swoich mocnych i słabych stron jak również dokonania wyboru kierunku kursów 

zawodowych. W ramach projektu zostały zorganizowane: szkolenia zawodowe dostosowane 

do indywidualnych potrzeb uczestników, trening kompetencji społecznych i zawodowych, 

trening kompetencji życiowych, trening budżetowy, zajęcia i warsztaty integracyjne, 

indywidualne porady prawne, indywidualne porady psychologiczne, coaching. Od września 

2018r. rozpoczęto realizację warsztatów w zakresie Treningu kompetencji społecznych. 

Zajęcia miały na celu lepsze poznanie samego siebie, zwiększenie umiejętności 

interpersonalnych, a także zwiększenie wiary we własne możliwości. Ponadto w ramach 

programu reintegracji społecznej zrealizowano zajęcia i warsztaty integracyjne: 

dekoratorskie. Cykliczne spotkania miały na celu rozwój własnych zainteresowań, a także 

motywowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. W ramach programu reintegracji 

społecznej każdy uczestnik miał możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa 

prawnego. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych wyłoniono wykonawców w zakresie realizacji kursów zawodowych dla 15 

uczestników projektu. Kursy dostosowane są do indywidualnych predyspozycji  

i zainteresowań zawodowych uczestników. Obecnie tj. w 2019 roku realizowane  

są następujące kursy: 

1) sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej z modułem komputerowym  

z certyfikatem ECCC - 6 osób, 

2) prawo jazdy kat. D – 1 osoba, 

3) podstawy wizażu/stylizacji – 2 osoby, 

4) opiekun osób starszych  - 2 osoby, 

5) operator wózka jezdniowego z egzaminem UDT – 2 osoby, 

6) kucharz małej gastronomii – 2 osoby, 

Ogólna wartość projektu: 549 926, 68 PLN, w tym dofinansowanie: z EFS: 439 941.30 PLN. 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatki poniesione w projekcie wyniosły 69 227,50 zł. 

W 2018 r. do prac społecznie użytecznych zakwalifikowało się 9 osób z terenu Gminy 

Słupno. Od 15.03.2018 r. do 15.07.2018 r. z prac społecznie użytecznych skorzystało – 5 

osób (ogólna liczba godzin 700). Od dnia 03.09.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. z prac 

społecznie użytecznych skorzystały - 4 osoby (ogólna liczba godzin 640). W ramach prac 

społecznie użytecznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie realizuje 

następujące zadania: 
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1) Rekrutacja oraz kierowanie osób do Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, celem 

otrzymania skierowania do wykonywania prac społecznie użytecznych, 

2) Przestrzeganie tygodniowej, maksymalnej normy 10 godzin czasu pracy dla 

wykonujących prace społecznie użyteczne, 

3) Prowadzenie ewidencji prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby 

uprawnione zawierające dane osobowe, 

4) Naliczanie i wypłata należnych świadczeń z tytułu wykonywania niniejszych prac, 

5) Współpraca z instytucjami i organizacjami, w których realizowane są prace 

społecznie użyteczne, 

6) Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku. 

Realizacja programu rządowego dla rodzin wielodzietnych przez gminę jest zadaniem 

zleconym z zakresu administracji rządowej na realizację, którego gmina otrzymała dotację za 

obsługę jednej rodziny wielodzietnej ubiegającej się o wydanie Karty Dużej Rodziny. Karta 

przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom  z co najmniej trójką dzieci. 

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, natomiast dzieci: 

1) do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej, 

maksymalnie do osiągnięcia 25 lat, 

2) dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują 

Kartę na okres ważności orzeczenia, 

3) bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem                           

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby te otrzymują 

Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej 

spełniającej ww. warunki. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej 

posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na 

terenie całego kraju. Realizacja programu rządowego przez Gminę Słupno w okresie od 

01.01.2018 r. do 31.12.2018 r: 

1) liczba kart przyznanych tradycyjnych: 56, elektronicznych: 56, 

2) liczba domówionych kart jako dodatkowej formy karty zwolnionej z opłat: 10 kart 

elektronicznych, 

3) liczba przyznanych duplikatów kart: 1 
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W skład Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego do realizacji zadań wynikających  

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Słupno wchodzą     

przedstawiciele : 

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie,  

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie, 

3) Policji, 

4) Oświaty, 

5) Prokuratury Rejonowej w Płocku, 

6) Sądu Rejonowego w Płocku, 

7) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej NZOZ Centrum Medyczne RODZINA  

w Słupnie. 

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

nastąpiło na podstawie Zarządzenia Nr 66/2015 Wójta Gminy Słupno z dnia 16 czerwca 

2015 roku. W 2018 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 13 Niebieskich Kart.  

W ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego w Słupnie odbyły się 92 posiedzenia,  

z których zostały sporządzone listy obecności oraz protokoły w tym: 4 posiedzenia – całego 

Zespołu Interdyscyplinarnego i 88 posiedzeń – grup roboczych. Procedura „Niebieskie Karty” 

realizowana była we współpracy wymienionych podmiotów w ramach tzw. grupy roboczej. 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii koordynowano Punkt Konsultacyjny Uzależnień. Działania 

Punktu były skierowane w szczególności dla:  

1) osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających,  

2) rodzin osób uzależnionych. 

 Za pośrednictwem Punktu Konsultacyjnego Uzależnień specjalista ds. uzależnień 

przeprowadził 116 konsultacji. Działania punktu sfinansowane były ze środków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998, z póź.zm.) w pracę z rodziną zaangażowani  

są asystenci rodziny, o których stanowi art.11 ust.3 i art. 12 przedmiotowej ustawy. Rola 

asystenta rodziny zaczyna się już na etapie profilaktyki i polega na aktywnym wspieraniu 

rodziny. Zadaniem asystenta rodziny jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących 

dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. 
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Liczba rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny w 2018 r. 

I kwartał 20 

II kwartał 19 

III kwartał 19 

IV kwartał 19 

 

 

Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

w 2018 r. (stan na 31 grudnia 2018 r.) 

Spokrewnione rodziny zastępcze 2 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze 3 

 

W pieczy zastępczej od stycznia do maja 2018 r. umieszczonych było pięcioro dzieci, w tym: 

czworo dzieci umieszczonych było w spokrewnionych rodzinach zastępczych, jedno dziecko 

w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Od 23.05.2018 r. uległa zmianie liczba dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej. W związku z tym, iż sytuacja w jednej ze 

spokrewnionych rodzin zastępczych uległa zmianie (śmierć opiekuna prawnego dzieci) 

dwoje dzieci od 23.05.2018 r. trafiło do placówki opiekuńczo - wychowawczej.  

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z programu rządowego  „Pomoc 

państwa w zakresie dożywania” skorzystało 172 osób 

 

 

               w latach  

 

w tym: 

 

2016 

Stan na dzień 

31.12.2016 r. 

 

2017 

Stan na dzień 

31.12.2017 r. 

 

2018 

Stan na dzień 

31.12.2018 r. 

Środki Wojewody 78.923 zł 58.464 zł 51.889 zł 

Środki Gminy 52.615 zł 38.975 zł 39.200 zł 
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ŁĄCZNIE 131.538 zł 97.439 zł 91.089 zł 

 

Wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywania” jest programem 

wspierania finansowego w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym 

określonym w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej. Program realizowany jest w latach 2014-2020 i obejmuje swoim zasięgiem 

wszystkie województwa. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywania” jest programem 

wieloletnim w rozumieniu art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach 

publicznych. Program na lata 2014-2020 jest zgodny z horyzontem czasowym Strategii 

Rozwoju Kraju 2020.  

Do 31.12.2018 r. był realizowany program ustanowiony na podstawie uchwały nr 221 

Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014 – 2020. Z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzono nowy program 

wieloletni na lata 2019 – 2023 „Posiłek w szkole i w domu” ustanowiony na podstawie 

uchwały nr 140 (M.P. z dnia 2018 r. poz. 1007). 

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. przyznano ogółem 7176 świadczeń 

rodzinnych o łącznej wartości  1.532 542,29 w tym : 

1) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – w łącznej kwocie 504.135 zł, co stanowi 4332 

wypłaconych świadczeń, 

2) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, wyliczenia dochodu według zasady „złotówka za 

złotówkę” - łączna kwota 17.193,29 zł,  

3) świadczenia opiekuńcze o łącznej wartości 828.573 zł, co stanowi 2130  wypłaconych 

świadczeń,  w tym : 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 42 

świadczenia o  łącznej wartości 42.000 zł.; 

  świadczenie rodzicielskie - wypłacono 163  świadczenia o łącznej wartości 

140.641 zł.; 

  zasiłek dla opiekuna - wypłacono 5 osobom  tj. 60 świadczeń o łącznej 

wartości 32.200 zł. Z pomocy w postaci świadczeń rodzinnych skorzystało 

łącznie około 338 rodzin. 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY SŁUPNO ZA 2018 ROK Strona 86 

 
 

Rodzaj świadczenia Kwota świadczenia Liczba świadczeń 

1 Zasiłki pielęgnacyjne 267.788 zł 1695 

2 Świadczenia pielęgnacyjne 517.456 zł 353 

3 
Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 
43.329 zł 82 

 

 

L.p. 

 

Wyszczególnienie 

Liczba rodzin pobierających 

świadczenia, w okresie: 

01.01.2018r. - 31.12.2018r. 

1. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego 168 

2. Zasiłek pielęgnacyjny 139 

3. Świadczenie pielęgnacyjne 30 

4. Specjalny zasiłek opiekuńczy 8 

5. Świadczenie rodzicielskie 22 

6. 
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się 

dziecka 
42 

 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych w okresie od 01.01.2018r. do 

31.12.2018r. - 4.679.517,80 zł  (co stanowi 9390 wypłaconych świadczeń). Kwota 

spłaconych i przekazanych do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń 

wychowawczych  w 2018r. wynosi  3.483,90 zł. Liczba rodzin pobierających świadczenia 

wychowawczego na dziecko/dzieci, stan na dzień 31.12.2018r. -  591 rodzin. W 2018 roku 

do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 644 wnioski, z czego 215 na pierwsze 

dziecko i 429 na drugie i kolejne dziecko. 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń dobry start w okresie od 01.01.2018r. do 

31.12.2018r.  -  350 100,00 zł (wypłacono świadczenie dla 1168 uczniów. 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty oraz Regulaminem 

Udzielania Pomocy Materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Słupno wprowadzonym Uchwałą Rady Gminy w Słupnie Nr 365/XXXIX/14  
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z dnia 5 września 2014r.  uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków 

przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu 

terytorialnego. Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej 

sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, 

gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 

alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie 

losowe. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 365/XXXIX/14 z dnia 05.09.2014r. 

miesięczna wysokość stypendium od 01.09.2017r. wynosi odpowiednio : 

 100 zł na ucznia w przypadku gdy dochód wyniósł od 0 zł do 205,60 zł; 

 112 zł na ucznia w przypadku gdy dochód wyniósł powyżej 205,60 zł – 359,80 zł; 

 124 zł na ucznia w przypadku gdy  dochód wyniósł powyżej 359,80 zł do 514 zł. 

W roku szkolnym 2017/2018 w okresie I-VI/2018r. wypłacono stypendium szkolne w łącznej 

kwocie 22.689,77 zł dla 56 osób, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 w okresie  

IX-XII/2018r. wypłacono stypendium szkolne  w łącznej kwocie 11.481,49 zł  dla 37 osób  

w tym : 

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wypłacono 8 rodzinom dodatek 

mieszkaniowy  w łącznej wysokości  10.900,39 zł. 

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wypłacono 6 rodzinom dodatek 

energetyczny w łącznej wysokości 872,06 zł. Dodatek energetyczny łącznie z koszkami 

obsługi wyniósł 889,46 zł.  

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wypłacono ogółem 516 świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego o łącznej wartości 200.480 zł, w tym na osobę uprawnioną  

w wieku : Liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego – stan na 

dzień 31.12.2018r. – 22 rodziny  (37 osób uprawnionych) 

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w 2018r. z tytułu wypłaconych świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego – stan na dzień 31.12.2018r. – 78.234,69 zł z tego: 

 przekazane na dochody budżetu państwa – 61.097,75 zł.; 

 przekazane na dochody własne gminy wierzyciela – 17.136,94 zł. 
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Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych 

przez dłużników alimentacyjnych w latach 2016 - 2018 

w latach 

 

w tym: 

2016 

Stan na dzień 

31.12.2016r. 

2017 

Stan na dzień 

31.12.2017r. 

2018 

Stan na dzień 

31.12.2018r. 

przekazane przez 

gminę na dochody 

własne 

9.951,44zł. 13.566,78zł. 
 

17.136,94 zł. 

 

Na terenie Gminy Słupno na dzień 31.12.2018r. zamieszkuje 16 dłużników 

alimentacyjnych. 37 osób z 22 rodzin uprawnionych jest do pobierania świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie jest organizatorem wolontariatu na 

terenie Gminy Słupno od 2004 r., który z powodzeniem realizuje program wolontarystyczny.  

W działalność Klubu Wolontariatu zaangażowanych było w 2018 roku - 42 wolontariuszy.   

  

ROK 2015 2016 2017 2018 

Ilość Wolontariuszy 40 49 48 42 

 

Działania wolontariuszy:     

 udział wolontariuszy podczas: WOŚP, kiermaszu ogrodniczego, Biegu Wiosny, 

obchodu Dnia Matki - rajdu rowerowego "Jadę z mamą" przygotowanie konkursów 

dla dzieci z gminy Słupno, Festynu Gminnego „DISCO BOISKO”, pikniku sołeckiego 

w Słupnie, akcji sprzątania grobów na cmentarzu w Słupnie,  Gminnych Mikołajek, 

Świątecznej zbiórki artykułów żywnościowych; 

 Realizacja projektu „Jestem Europejczykiem – kreatywnym podróżnikiem” przez 

wolonatriuszy, który dofinansowano w kwocie 2000,00 zł ze środków Programu 

„Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez 

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji FLZP „Młodzi 

Razem” i Powiatu Płockiego. Zwieńczeniem projektu była publikacja „Jestem 
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Europejczykiem –kreatywnym podróżnikiem” oraz spotkanie integracyjne dla 

mieszkańców gminy Słupno.  

W dniach 31.08 - 02.09.2018 roku odbył wyjazd Wolontariuszy do Sopotu w ramach 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii. Zasadniczym celem wyjazdu było zrealizowanie programu 

profilaktycznego, którego zadaniem było zapobieganie sięgania przez dzieci i młodzież po 

różnego rodzaju używki. W wyjeździe wzięło udział 15 wolontariuszy i 2 opiekunów 

(pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie).  

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w dniu 1 grudnia 2018 r. w siedzibie 

Klubu Wolontariatu w Słupnie odbyło się spotkanie, na które zostali zaproszeni 

współpracujący z GOPS w Słupnie Wolontariusze. Była to możliwość podziękowania za ich 

trud i zaangażowanie oraz wręczenie podarunków. Jednocześnie w dniu 7 grudnia 2018 r.  

w Starostwie Powiatowym w Płocku podczas gali podsumowującej program „Działaj Lokalnie 

- w powiecie płockim” wręczono nagrody laureatom konkursu pn. „Wolontariat – budowanie 

lokalnej solidarności społecznej” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa 

Mazowieckiego i Powiatu Płockiego. Celem konkursu było wyróżnienie wolontariuszy  

za aktywność na rzecz społeczności lokalnej powiatu płockiego. Laureatami konkursu  

w kategorii - Wolontariat indywidualny została m.in. Wolontariuszka Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Słupnie. 
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14. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 

W 2018 r. Wójt Gminy Słupno w porozumieniu z Komendantem Miejskim Policji  

w Płocku podjął współpracę w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

gminy oraz osób czasowo przebywających na terenie gminy. W związku z powyższym 

zostało podpisane porozumienie na dodatkowe patrole służby prewencyjnej na kwotę  

20 000 zł. 

W lutym 2018 r. przy współudziale Gminy Słupno w organizowanej kampanii 

Marszałka Województwa Mazowieckiego „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny"  

w Słupnie odbyło się spotkanie uczniów szkoły podstawowej wraz z policją,  

na którym rozpowszechniane były informacje na temat bezpieczeństwa na drogach. Ponadto 

na sesji Rady Gminy w maju 2018 r. odbyło się spotkanie promocyjne kampanii społecznej 

KMP w Płocku  przy współudziale Gminy Słupno pn. „Odblaskowe sołectwo, droga  

z widokiem na życie”. W trakcie spotkania zostały rozdane sołtysom plakaty oraz broszury 

informacyjne w celu dalszego ich rozpowszechnienia mieszkańcom gminy. 

Na mocy zarządzenia Wójta Gminy Słupno Nr 172/2018 z dnia 8 października  

2018 r. został wprowadzony Gminny System Monitoringu Wizyjnego, który stanowi własność 

Gminy Słupno. Teren gminy Słupno, który jest objęty monitoringiem wizyjnym to:  

1) Skrzyżowanie DK-62 z ul. Kościelną w Słupnie, gm. Słupno (budynek GOPS  

w Słupnie), 

2) Skrzyżowania DK-62 z ul. Miszewską w Słupnie, gm. Słupno (Billboard „Zajazd 

Mazowsze”), 

3) Skrzyżowanie ul. Wiejskiej z ul. Królewską w Cekanowie gm. Słupno (budynek GOK  

w Cekanowie), 

4) Skrzyżowanie ul. Miszewskiej z ul. Modrzewiową i ul.  Brzozową w Słupnie,  

gm. Słupno (Budynek Urzędu Gminy).  

 

W 2018 r. budżet na Ochotnicze Straże Pożarne został zaplanowany na  kwotę 

180 000,00 zł, w ciągu roku został zwiększony do  317 964,94 zł. Zwiększenie planu miało 

między innymi na celu modernizację i dofinansowanie budynku OSP Święcieniec w zakresie 

remontu instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej, dachu nad garażem  

z obróbkami blacharskimi. Celem zadania była poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego 

poprzez udzielenie pomocy finansowej na prace remontowe budynku strażnicy jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej. Uruchomienie ww. zadania pozytywnie wpłynęło na pracę 

strażaków-ochotników, poprzez podniesienie komfortu ich pracy i zwiększenie gotowości 

bojowej, co przełożyło się na poprawę ochrony przeciwpożarowej. Całkowity koszt inwestycji 
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wyniósł 109 000,00 zł w tym Gmina Słupno dofinansowała  kwotę  85 258,00 zł, realizator 

zadania Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice 

OSP- 2018”  kwotę  23 742,00 zł. Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansował 

również zakup motopompy dla OSP Święcieniec w kwocie 1900,00zł (wkład własny 3093,80 

zł.) oraz defibrylator dla OSP Słupno w kwocie 2500,00 zł. (wkład własny 2720,00zł).   

Do OSP Słupno trafiła echosonda z GPS, do OSP Mijakowo-pompa szlamowa  

z osprzętem, kombinezon przeciw szerszeniom, rękawice ochronne, latarka led, lizak tarcza, 

pachołki drogowe, buty taktyczne i do OSP Gulczewo – mundury wyjściowe, węże 

pożarnicze, stojak hydrantowy, smok ssawny. Zakup tego zestawu był możliwy dzięki 

dofinansowaniu ze środków Powiatu Płockiego. Łączna wartość zakupionego sprzętu  

to 13 588,85 zł (80% kosztów pokrył powiat, a pozostałe 20%  Urząd Gminy). Z kolei w 

ramach dofinansowania zadania pt. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 

Słupno” (współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 

jest Minister Sprawiedliwości) zakupiono wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędne 

do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. 

Do OSP Cekanowo i OSP Gulczewo trafiły torba ratownicza, a do OSP Słupno – sprzęt 

oznakowania terenu akcji, detektor napięcia detektor wielogazowy oraz bosak teleskopowy 

dielektryczny. Wartość sprzętu – 16 666,39 zł ( 99% kosztów pokrył Fundusz 

Sprawiedliwości, 1% Urząd Gminy). 

Wydatki poniesione z budżetu gminy na OSP w roku 2018 r. wyniosły 259267,62 zł.  

i kształtowały się następująco: 

1) zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo-49052,91zł., 

2) energia elektryczna i paliwo gazowe- 12066,95 zł., 

3) usługi remontowe- 90106,46 zł., 

4) usługi pozostałe np. badania lekarskie, badania techniczne pojazdów, ochrona  

i monitoring, przegląd gaśnic, opracowanie dokumentacji – remont strażnicy  

w Święcieńcu, usługa cateringowa – Dzień Strażaka, Obóz Młodzieżowej Drużyny 

Pożarniczej - 33678,50 zł., 

5) różne opłaty i składki – ubezpieczenia osobowe i majątkowe- 13973,47zł., 

6) zakup środków żywności - 424,33 zł., 

7) ryczał kierowców - 31550,00 zł., 

8) ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach-

28415,00 zł. 
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15. KULTURA 
 

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie prowadzi wielokierunkową 

działalność rozwijającą i zaspakajającą  potrzeby kulturalne i sportowo- rekreacyjne 

mieszkańców. Zajmuje się również  promocją i upowszechnianiem kultury, sztuki  

i  sportu.  

GOK Słupno realizując swoje założenia statutowe w 2018 roku podejmował szereg 

działań związanych z rozbudzaniem oraz zaspakajaniem potrzeb kulturalnych  

i rekreacyjnych mieszkańców gminy, takich jak: koncerty, pikniki wycieczki, konkursy, zajęcia 

związane z organizowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz spotkania 

integracyjne dla mieszkańców. 

W ramach działań promujących i upowszechniających kulturę i rekreację wśród dzieci 

i młodzieży GOK Słupno był organizatorem różnorodnych zajęć takich jak: język angielski, 

judo, nauka gry na gitarze, keyboardzie, pianinie, perkusji, także zajęć muzycznych, 

plastycznych, tanecznych i wokalnych, dużym zainteresowaniem cieszyły się zabawy z gliną 

oraz  zajęcia z robotyki. Celem zajęć organizowanych przez Ośrodek, była aktywizacja 

młodych mieszkańców poprzez zaoferowanie im takiej formy aktywności, dzięki której  

w sposób efektywny i twórczy spędzą wolny czas. 

Oprócz zajęć dla dzieci GOK przygotował również ofertę dla dorosłych np.: zajęcia  

z aerobiku, zumby,  wokalne oraz nauki języka angielskiego, w których wzięło udział ok. 100 

osób.  

W styczniu 2018 roku GOK zorganizował XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, podczas którego udało się zebrać kwotę 32 230,91zł. 

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem były zimowiska dla dzieci z terenu Gminy 

Słupno, w których wzięło udział ok. 100 uczestników. W ramach zimowisk dzieci mogły 

skorzystać z zajęć: plastycznych, warsztatów z gliną, zumby oraz tańca towarzyskiego. 

Dodatkową atrakcją był wyjazd dzieci do kina,  występy teatru objazdowego, a także bal na 

zakończenie zimowisk. 

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców gminy, GOK Słupno był organizatorem Balu 

Seniora oraz Gminnego Dnia Kobiet, podczas którego niewątpliwą atrakcję stanowił występ 

śpiewaka Marka Ravskiego oraz pokazy taneczne zespołu  Abstrakt. 

Wiosną Ośrodek Kultury był organizatorem kiermaszu ogrodniczego, któremu 

towarzyszyły występy wychowanków Gminnego Ośrodka Kultury Słupno, zaś gwiazdą 

wieczoru był zespół Banda i Wanda. 

W maju 2018 r. miała miejsce kolejna edycja Rekreacyjnego Biegu Wiosny, 

zorganizowana na terenie Stanicy „Flis” w Liszynie. Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni 
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cennymi nagrodami. W ramach przygotowanej imprezy na  dzieci czekały liczne atrakcje  

m. in.  zjeżdżalnie, malowanie twarzy oraz zajęcia plastyczne; dla dorosłych uczestników 

pleneru,  zorganizowano  majówkę połączoną ze wspólnym  grillowaniem. 

W Dniu Matki GOK zorganizował, kolejną edycję, rajdu rowerowego  

„Jadę z mamą”. Podczas tej imprezy  przygotowano wiele atrakcji dla najmłodszych  

np.: dmuchane zjeżdżalnie, bańki mydlane, darmowe lody oraz kącik plastyczny. 

Wakacje przywitaliśmy festynem gminnym „Disco Boisko”. Impreza rozpoczęła się od 

występów dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury, następnie na scenie pojawiły się wesołe 

„Kosmokwaki” z programem dla milusińskich. Tym razem organizatorzy również zadbali  

o najmłodszych uczestników, oferując im m. in. dmuchane zjeżdżalnie,  warsztaty lepienia  

z gliny, zabawę fantową, była również ścianka wspinaczkowa oraz skoki na trampolinie. 

Wieczorową porą mieliśmy możliwość bawić się przy muzyce gwiazd disco. Na  scenie 

wystąpili  kolejno: Markus P., Extazy, Classic, Jorrgus oraz Ellixir. Festyn przyciągnął nie 

tylko mieszkańców naszej gminy, ale również wiele osób mieszkających w Płocku oraz 

gminach ościennych.  

W okresie od 02.07.2018 r. do 27.07.2018 r. zostały zorganizowane półkolonie letnie 

dla dzieci z terenu Gminy Słupno p.n.: „W 30 dni dookoła świata”. Z oferty skorzystało ok. 

120 dzieci. Organizatorzy zapewnili 8-godzinną opiekę wychowawców, II śniadanie, obiad 

oraz mnóstwo atrakcji. Najmłodsi mogli zwiedzić wiele ciekawych miejsc takich jak: Żelazową 

Wolę, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, Park Trampolin, Happy Park, 

Ciechocinek, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i wiele innych. 

W sierpniu przy współpracy z Radą Rodziców ze Szkoły Podstawowej  

w Święcieńcu zorganizował festiwal baniek mydlanych połączony z piknikiem przed szkołą. 

Na najmłodszych uczestników pikniku czekało wiele atrakcji między innymi: dmuchane 

zjeżdżalnie, zabawa w pianie, a także  nauka puszczania baniek- olbrzymów. Atrakcją 

wieczoru było „Kino pod chmurką’ i ekranizacja kultowego filmu pt. „Wakacje Mikołajka”, 

który zgromadził oglądało ponad 200 osób z gminy i okolic. 

Podsumowując wakacje  w dniu 1 września 2018r. GOK Słupno zorganizował piknik rodzinny 

na Orliku w Gulczewie. Atrakcją wydarzenia był występ grupy cyrkowej  

z Warszawy. Artyści zaprezentowali przedstawienie pt. „Cyrk na walizkach”, które rozbawiło  

najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Dodatkowo dla najmłodszych uczestników pikniku 

przygotowano wiele atrakcji między innymi: dmuchane zjeżdżalnie, zabawa w pianie, 

malowanie buziek, była wata cukrowa i balony z helem.  

W październiku 2018 r. odbyła się promocja książki wydanej przez Gminny Ośrodek 

Kultury Słupno z/s w Cekanowie pt. „Cmentarze i miejsca pamięci gminy Słupno”. Autorami 
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wydania są członkowie Klubu Historyków działającego przy GOK Słupno. Spotkanie 

autorskie odbyło się w Gminnej Bibliotece Publiczne w Słupnie. 

W związku obchodami 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,  

10 listopada 2018 r. GOK przy współpracy z Urzędem Gminy Słupno i Szkołą Podstawową  

w Słupnie zorganizował uroczystość upamiętniającą. Uroczystości rozpoczęły się mszą 

świętą oraz odsłonięciem i poświęceniem Obelisku przy szkole w Słupnie. Następnie 

mieszkańcy gminy mogli podziwiać  wspaniałe widowisko artystycznemu pt. „Polonia 

Restituta” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła”. Na przedstawienie przybyli goście  

z okolicznych miejscowości oraz miasta Płocka.  

W grudniu 2018 r. przed Urzędem Gminy w Słupnie GOK zorganizował imprezę pn. 

„Mikołajki z Arką Noego”. Wydarzeniu towarzyszył kiermasz bożonarodzeniowy, wspólne 

kolędowanie z dziećmi ze szkół oraz uczestnikami zajęć w GOK Słupno. Dla najmłodszych 

stworzono Wioskę Świętego Mikołaja z gorącą czekoladą,  skrzynią  na listy do Mikołaja, były 

psy zaprzęgowe i zdjęcia z Mikołajem. Atrakcją wieczoru był występ zespołu „Arka Noego”, 

który rozgrzał publiczność swoimi niezapomnianymi przebojami oraz kolędami. 

Wszystkie realizowane, przez Gminny Ośrodek Kultury,  działania miały na celu  

upowszechnianie kultury oraz rozwijanie i zaspakajanie potrzeb  kulturalnych  

i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Gminy Słupno. 

Gminna Biblioteka Publiczna w  Słupnie jest instytucją kultury, której głównym celem 

jest upowszechnianie literatury i promocja czytelnictwa  oraz wspieranie i rozwój edukacji 

kulturalnej i społecznej mieszkańców gminy Słupno. Motorem napędowym działalności  

biblioteki jest  pozyskiwanie wciąż nowych, nieaktywnych do tej pory, czytelników. Naszym 

zadaniem jest przekonywać mieszkańców naszej gminy, że czytanie stanowi alternatywę  dla 

nudy, jest również sposobem na uniezależnienie od mediów, które często przekazują krótkie 

i płytkie informacje bez wpływu na rozwój intelektualny odbiorcy. 

W ramach działań promujących czytelnictwo wśród najmłodszych Biblioteka 

współpracuje  z  placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na terenie naszej gminy 

organizując np.: wycieczki, konkursy, wystawy, spotkania autorskie oraz inne formy 

upowszechniania  czytelnictwa . Celem organizowanych spotkań jest  uaktywnienie młodych 

mieszkańców  poprzez zaprezentowanie im takiej formy aktywności, dzięki której wizyta  

w bibliotece będzie ciekawą formą spędzania  czasu.  

 Na uwagę zasługuje cykl spotkań autorskich dedykowanych młodym odbiorcom 

między innymi z: 

 Pawłem Wakułą, absolwentem malarstwa i pedagogiki artystycznej, znanym 

ilustratorem prasowym oraz autorem książek dla dzieci; 
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 Agnieszką Frączek, językoznawcą, adiunktem w Instytucie Germanistyki 

Uniwersytetu Warszawskiego, autorką kilkudziesięciu książek z poezją  

i opowiadaniami dla dzieci; 

 Rafałem Skarżyckim, pisarzem, autorem i scenarzystą komiksów, który jest znany  

jako współtwórca komiksu Jeż Jerzy; 

 Radosławem Lewandowskim, pisarzem, który wprowadził młodych ludzi w świat 

baśni, podróży w czasie, nordyckich legend i odzianych w skóry wojowników; 

 Krzysztofem Piersą, poświęcone tematyce uzależnień, poznaniu zagrożeń płynących 

z Internetu; 

  spotkanie autorskie poświęcone tematyce patriotycznej: „Kto ty jesteś? – Polak 

mały” poprowadziła Monika Sawicka; 

 Katarzyną Ryrych, autorką która podejmuje tematy ważne, potrzebne i bliskie 

ludziom. 

             Z okazji Dnia Dziecka Biblioteka zaprosiła aktorów Teatru Edukacji  

i Profilaktyki „Maska” z Krakowa, którzy przedstawili  spektakl promujący czytelnictwo    

pt. „Na tropie afery: gdzie podziały się litery”. 

W roku 2018 Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie włączyła się również   

w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, w ramach której zorganizowała  

w dniach 02-10 czerwca cykl czytań dla najmłodszych czytelników naszej gminy. 

Popularyzacja akcji  XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom  przebiegała pod 

hasłem „Czytanie łączy”. Podczas tej akcji odwiedziliśmy dzieci w placówkach gminnych 

(żłobek, przedszkole), a także zapraszaliśmy naszych milusińskich na wspólne czytanie  

w bibliotece. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na aktywność  Klubu Młodego Czytelnika, którego 

zajęcia odbywały się cyklicznie raz w miesiącu. Celem organizowanych zajęć jest przede 

wszystkim: rozwijanie zamiłowań czytelniczych, wyrabianie nawyków czytania, wdrażanie do 

samodzielnej i systematycznej pracy z książką, rozwijanie aktywności twórczej dzieci, 

rozwijanie umiejętności pracy w grupie, a także wyrabianie wśród dzieci poczucia 

odpowiedzialności za powierzone im zadania. Dzięki zajęciom w naszym Klubie maluchy 

mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać pasje.   

Nie zabrakło również oferty dla dorosłych odbiorców. W maju zorganizowaliśmy  

plenerowe spotkanie z Romanem Czejarkiem, dziennikarzem prezenterem radiowym, 

autorem książki pt. :”Kochane Lato z radiem”, które było połączone z piknikiem  i biesiadą 

przy grillu. 
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            We wrześniu Biblioteka wzięła  udział  w corocznej akcji Narodowe Czytanie któremu 

patronuje Para Prezydencka. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie wspiera i promuje lokalnych twórców.  

W ramach tych działań przygotowaliśmy promocje publikacji pt. ”Cmentarze i miejsca 

pamięci gminy Słupno” oraz najnowszy tomik  Anny Włochowskiej, lokalnej autorki.  

Aby podkreślić walory instytucji i misję jaką mamy do spełnienia, 23 czerwca 

biblioteka włączyła się w coroczną imprezę integracyjną – festyn gminny „Disco Boisko”,  

na którym Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie zaprezentowała własne stoisko połączone 

z kiermaszem książek i zabawą fantową. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie, w minionym roku  była również miejscem 

spotkań Klubu Dyskusyjnego Miłośników Historii, podczas których uczestnicy korzystali  

z publikacji dostępnych w naszej placówce. 

W roku 2018 zarejestrowano w bibliotece 641 czytelników, 6 383 odwiedzin, 

udostępniono i wypożyczono 8 618 materiałów bibliotecznych. W placówce istnieje 

możliwość korzystania z sieci Internet na pięciu stanowiskach przeznaczonych  

dla czytelników.  Na jednym z komputerów zainstalowano Cyfrową Wypożyczalnię 

Międzybiblioteczną Publikacji Naukowych: ACADEMICA. 

W roku 2018, Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie zorganizowała  

168 różnorodnych form promocji książki na terenie obiektu, a także uczestniczyła  

w 11 imprezach poza biblioteką. Wszystkie realizowane przez bibliotekę działania miały  

na celu popularyzację czytelnictwa wśród mieszkańców naszej gminy. 
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16. PROMOCJA 
 

W 2018 r. podczas grudniowej wizyty Wójt Gminy Słupno reprezentował gminę  

na międzynarodowym forum samorządowym w Kijowie pod hasłem „Inicjatywy, które 

zmieniają życie”. Włodarz Gminy Słupno był jednym z dwóch przedstawicieli polskich 

samorządów. Podczas panelu poświęconemu wprowadzanej reformy samorządowej, gmina 

Słupno była przedstawiana, jako wzór gminy samorządowej.  

 

Dokonania gminy Słupno w dziedzinie 

rozwoju i samorządności doceniła także w 

2018 roku prasa. „Dziennik Gazeta Prawna 

przyznał gminie tytuł „Perły samorządu 

2018”,  lokując gminę Słupno wśród 

pierwszej dziesiątki w rankingu najlepszych 

gmin wiejskich w Polsce, na pierwszym 

miejscu na Mazowszu. W czerwcu 2018 roku 

Słupno było obecne (w osobach zastępcy 

wójta Agnieszki Ruclak i skarbnika gminy 

Beaty Łapiak) na XVIII Kongresie Gmin 

wiejskich z udziałem Prezydenta RP 

Andrzeja Dudy. 

 

W roku 2018 Gmina Słupno stawiała mocno na sport dzieci i młodzieży oraz na 

turystykę (rowerową i wodną). W gminie Słupno, (jako pierwszej gminie podmiejskiej  

w powiecie płockim) postawiono stację (wypożyczalnię) rowerową wpiętą w sieć stacji 

rowerów miejskich. W tym toku planowane jest ulokowanie dwóch kolejnych stacji 

rowerowych w Słupnie i w Liszynie we współpracy z PKN Orlen. Rozwój turystyki rowerowej 

wiąże się z budową licznych ścieżek rowerowych na ternie gminy planowanej trasie 

rowerowej do Płocka przy drodze krajowej DK 62. Samorząd gminy stawia również na 

turystykę i transport wodny. W maju 2018 roku uroczyście obchodzono jubileusz 

dziesięcioletnia istnienia stanicy wodniackie FLIS w Liszynie nad Wisłą. Czynne włączenie 

się gminy Słupno w oficjalne ogólnopolskie obchody „Roku Rzeki Wisły 2017” dały impuls do 

rozwoju stanicy w roku ubiegłym, przyciągania do Liszyna żeglarzy z całej Polski oraz 

organizacji cyklicznych imprez wodniackich taki jak: Dni Wodniackie, spływy kajakowe  

i zawody kajakowe o puchar wójta gminy Słupno oraz innych imprez o charakterze 

rekreacyjno – sportowych.  
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Dumą Słupna jest klub piłkarski Delta, która wzorowo pracuje z dziećmi. Młodzi 

piłkarze Delty są chętnie zapraszani na turnieje krajowe i zagraniczne. W listopadzie 2018 

roku zawodnicy z roczników 2005 i 2006 uczestniczyli w turnieju Kovel Cup na Ukrainie 

godnie reprezentując nie tylko gminę, ale i Mazowsze.  Warto dodać, że już w tym roku 

piłkarze z rocznika 2010 Delty Słupno wystąpili na turnieju w Niemczech z udziałem klubów – 

piłkarskich potęg, takich jak: Manchester City, Juventus Turyn, czy Inter Mediolan. Nasza 

drużyna była jedyną ekipą z Polski w tym turnieju. Każdego roku organizowany jest w gminie 

cykl turniejów dla młodzieży o Puchar Wójta Gminy Słupno, którego zwieńczeniem jest 

impreza sportowo – świąteczna „Mikołajki z Deltą”. W roku 2018 gościem specjalnym  był 

Szymon Marciniak, międzynarodowy sędzia piłkarski, arbiter meczów Ligi, Mistrzów, 

Mistrzostw Europy i Świata, mieszkaniec naszej gminy. Dla poprawy warunków do treningów 

i rozgrywania meczów piłkarskich w ubiegłym roku zmodernizowano stadion gminny  

w Wykowie. W maju 2018 zorganizowano w Liszynie cykliczny Bieg Wiosny z udziałem 

kilkuset zawodników z kilku gmin i Płocka.    

Priorytetem władz gminy jest oświata i wysoki poziom nauczania. Wójt gminy 

każdego roku przyznaje stypendia uzdolnionym uczniom gminnych szkół podstawowych. 

Począwszy od roku 2018, uczniom szkół średnich uczących się w większych ośrodkach,  

a zamieszkujących na terenie gminy. To pierwsza taka inicjatywa w powiecie płockim.  

W roku 2018 po raz pierwszy zorganizowano w gminie Słupno w okresie wakacyjnym 

darmowe półkolonie dla dzieci w wieku szkolnym o szerokim zakresie – ośmiogodzinna 
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opieka nad dziećmi, dwa posiłki, zajęcia tematyczne, wycieczki itd. Rodzice ponosili jedynie 

koszty posiłków.  

W roku ubiegłym Gmina Słupno nawiązała współprace z Fundacją dla Rodaka, 

zajmującą się młodymi Polakami z krajów wschodnich (Kazachstan, Młodawia, Białoruś, 

Ukraina), którzy chcą mieszkać i studiować w Polsce. Są to potomkowie dawnych zesłańców 

polskich na wschód z lat trzydziestych i czterdziestych. Gmina wsparła finansowo fundację  

i zorganizowała w placówkach gminnych pierwszy na Mazowszu cykl żywych „Lekcji dla 

Rodaka” z udziałem potomków polskich zesłańców. Działania Gminy Słupno na rzecz 

młodych repatriantów zostały zauważone i docenione w regionie płockim. PKN Orlen 

podopiecznym studentom Fundacji ufundował specjalne stypendia, które będą wypłacane im 

aż do zakończenia studiów.  

Gmina Słupno nie zapomina o swoich korzeniach, historii i tożsamości. Staraniem 

Gminnego Ośrodka Kultury i działającym przy nim kole miłośników historii i tradycji Gminy 

Słupno, została wydana w 2018 roku książka pt. „Cmentarze i miejsca pamięci gminy 

Słupno”. Była to już druga publikacja o podobnej tematyce wydana przez GOK.  Staraniem 

placówki wydano również specjalną unikatową publikacją dla dzieci z bajkami, których 

autorami są pracownicy Urzędu Gminy i gminnych jednostek.   

W roku 2018 podjęto próbę reaktywacji gminnej orkiestry dętej. W tym celu w Słupnie 

zatrudniono doświadczonego i utytułowanego kapelmistrza Edwarda Wielgóckiego, który ma 

na swoim koncie duże sukcesy na arenie krajowej z innymi orkiestrami z regionu płockiego.   

Z okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowano w hali sportowej 

szkoły podstawowej w Słupnie wielką galę oraz wystawiono widowisko artystyczne 

POLONIA RESTITUTA w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła” z Płocka.  

 



RAPORT O STANIE GMINY SŁUPNO ZA 2018 ROK Strona 100 

 
 

 

 

Dla masowej publiczności każdego roku organizowany jest w czerwcu festyn gminny 

DISCO – BOISKO z udziałem gwiazd muzyki tanecznej, który przyciąga tłumy mieszkańców 

gminy Słupno i gmin sąsiednich.  

Gmina Słupno nie zapomina o najmłodszych mieszkańcach. Każdego roku 

organizowany jest na orliku lekkoatletycznym w Słupnie gminy Dzień Dziecka. W celu 

kształtowania postaw obywatelskich u dzieci utworzono Młodzieżową Radę Gminy, która 

zbiera się raz do roku właśnie z okazji Dnia Dziecka. Wiele z postulatów dzieci jest później 

realizowanych przez „dorosły” samorząd. W roku 2018 po raz dugi już przed Urzędem Gminy 

przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowano Gminne Mikołajki z licznymi atrakcjami 

dla najmłodszych i koncertem zespołu Arka Noego.  

Istotnym priorytetem w działaniach samorządu gminnego jest polityka senioralna.  

W gminie istnieje kilka klubów seniora oraz kilka kół gospodyń wiejskich aktywnie 

wspieranych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W roku 2018 utworzono Centrum 

Aktywizacji Seniora, które pomaga w integracji osób starszych i samotnych, wspiera leczenie 

chorób geriatrycznych, rehabilitację oraz zachęca do aktywnego spędzania czasu  

np. poprzez warsztaty kulinarne. Pod patronatem wójta odbywa się Bal karnawałowy dla 

seniorów organizowanych przez GOPS. Seniorzy zapraszani są na liczne wycieczki.  

W ubiegłym roku wspólnie z wójtem gminy seniorzy udali się do Kazimierza Dolnego.  

Z udziałem pań seniorek organizowany jest Gminny Dzień Kobiet w hali sportowej. Panie 
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obejrzały spektakl teatralny w wykonaniu zawodowych aktorów pt., „Kto otworzy drzwi?” oraz 

wysłuchały recitalu pieśniarza Marka Ravskiego ( w tym roku był koncert Alicji Majewskiej).  

Z okazji Złotych Godów, czyli 50 – lecia pożycia małżeńskiego wójt gminy 

zorganizował, jak co roku, uroczystość, podczas której wręczył jubilatom pamiątkowe 

medale, po czym zaprosił na uroczysty obiad i krótki koncert piosenek. W ubiegłym roku 

gmina dla seniorów we współpracy z Centrum Medycznym RODZINA przeprowadziła akcję 

bezpłatnych szczepień dla seniorów przeciwko grypie.   

Pamiętając o seniorach gmina dba również o nowonarodzonych mieszkańców gminy. 

pod koniec roku 2018 wójt zdecydował, że od nowego roku (tj. od 2019 r.) każdy noworodek 

zameldowany w gminie otrzymuje specjalną wyparkę dla niemowląt w postaci ubranek i listu 

gratulacyjnego.  

 

 

 


