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1. WSTĘP 
 

Szanowni Państwo,  

Przedstawiam Państwu Raport o stanie gminy Słupno za rok 2019. To  dokument, który 

zawiera podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację  

polityk,  programów  i  strategii  oraz  uchwał  rady  gminy.  Obowiązek  sporządzenia  

i przedstawienia Raportu wynika z obowiązujących przepisów prawnych (art.  28aa  ustawy  

z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).  

Raport jest informacją dla Rady Gminy Słupno oraz Mieszkańców gminy o prowadzonych  

w 2019 r. działaniach, w najważniejszych obszarach działalności gminy. W  naszej  gminie 

dzieje się bardzo wiele. Podejmowane i  prowadzone  w 2019 r. działania były realizacją 

celów i programów.  

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tak wiele zadań, przedsięwzięć, 

projektów i planów zostało zrealizowanych w naszej Małej Ojczyźnie, dla naszej lokalnej 

wspólnoty. Zachęcam wszystkich 

zainteresowanych sprawami naszej 

gminy, a w szczególności Mieszkańców, 

do lektury niniejszego dokumentu. 

 

Raport został opracowany na podstawie 

informacji przygotowanych przez 

pracowników merytorycznych  

z poszczególnych komórek 

organizacyjnych Urzędu Gminnego  

w Słupnie i kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy oraz 

dokumentów, będących w posiadaniu urzędu, a także informacji zamieszczonych na 

stronach internetowych, jak również danych udostępnionych przez Główny Urząd 

Statystyczny w Warszawie. 

 

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 

1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Wójt Gminy Słupno wydał 203 zarządzenia. Przez 2019 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. 
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Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Słupno w 2019 r.: 

 

 

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 2019 odbyło się piętnaście sesji Rady Gminy Słupno, na których podjęto 93 

uchwały. Ponadto w 2019 roku komisje stałe Rady Gminy Słupno spotkały się 67 razy.  

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków w 2019 roku odbywały się  

w pierwszą i trzecia środę miesiąca w godz. 15:00-16:30 w pok. 13d po wcześniejszym 

kontakcie z Biurem Rady. 

W związku z rezygnacją radnego Jarosława Szałkowskiego w dniu 24 listopada  

2019 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy w Słupnie w Okręgu  

nr 11 Cekanowo w wyniku, których nowym radnym został wybrany pan Tomasz Jarowicz. 
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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. Jarowicz Tomasz, 

7. Karpińska-Rosiak Agnieszka Beata,  

8. Mioduski Andrzej Zbigniew,  

9. Pietrzak Andrzej,  

10. Piórkowski Tomasz,  

11. Rączkowski Józef Romuald,  

12. Szenk Janusz Kazimierz,  

13. Śliwiński Jarosław, 

14. Węgliński Piotr,  

15. Zalewska Anna.  

 

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. Agnieszka Beata Karpińska-Rosiak - Przewodnicząca Komisji, 

2. Andrzej Zbigniew Mioduski – Zastępca Przewodniczącego Komisji, 

3. Romana Chirzyńska,  

4. Tomasz Jarowicz. 

 

Komisja Rewizyjna 

1. Magdalena Durniat– Przewodnicząca Komisji, 

2. Andrzej Pietrzak - Zastępca Przewodniczącego Komisji, 

3. Władysław Grabowski, 

4. Tomasz Piórkowski. 



RAPORT O STANIE GMINY SŁUPNO ZA 2019 ROK Strona 8 

 
 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

1. Piotr Węgliński - Przewodniczący Komisji, 

2. Anna Zalewska- Zastępca Przewodniczącego Komisji, 

3. Romana Chirzyńska,  

4. Janusz Szenk, 

5. Józef Rączkowski. 

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników 

orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Płocku i Sądzie 

Okręgowym w Płocku, Prezes Sądu Okręgowego w Płocku zwrócił się do Rady Gminy 

Słupno z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników w wyniku których Rada 

Gminy Słupno na XII sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2019 r., wybrała ławnika do Sądu 

Okręgowego w Płocku do orzekania z zakresu prawa pracy na kadencję 2020-2023. 

Ponadto w roku 2019 zostały zorganizowane i przeprowadzone wybory na członków 

Izb Rolniczych. W dwumandatowym Okręgu Wyborczym nr 159 w Słupnie członkami Rady 

Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu płockiego z gminy Słupno zostali: pani 

Katarzyna Garwacka zam. Bielino i pan Sylwester Wachaczyk zam. Szeligi. 

Na przełomie stycznia i lutego 2019 zorganizowane zostały wybory Sołtysów i Rad 

Sołeckich w Gminie Słupno na kadencję 2019-2023. Nowo wybranymi sołtysami zostali: 

 

 

SOŁECTWO 

 

SOŁTYS 

 

Sołectwo Słupno 
 

Paweł Baranowski - Sołtys wsi Słupno 

Sołectwo Ramutowo 
 

Renata Dembska - Sołtys wsi Ramutowo 

Sołectwo Szeligi 
 

Bogdan Falkowski - Sołtys wsi Szeligi 

Sołectwo Bielino 
 

Katarzyna Garwacka - Sołtys wsi Bielino 

Sołectwo Rydzyno 
 

Anna Głowacka -  Sołtys wsi Rydzyno 

Sołectwo Mijakowo 
 

Marcin Gorzelany - Sołtys wsi Mijakowo 

Sołectwo Sambórz 
 
 

Jerzy Gorzycki - Sołtys wsi Sambórz 

Sołectwo Miszewko Strzałkowskie Sebastian Jakubowski - Sołtys wsi Miszewko 
Strzałkowskie 
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Sołectwo Nowe Gulczewo 
 

Adam Jankowski - Sołtys wsi Nowe Gulczewo 

Sołectwo Cekanowo Andrzej Kania - Sołtys wsi Cekanowo 
 

Sołectwo Barcikowo Agnieszka Karpińska - Rosiak - Sołtys wsi Barcikowo 
 

Sołectwo Liszyno Dariusz Luśniewski - Sołtys wsi Liszyno 
 

Sołectwo Stare Gulczewo Beata Marciniak - Sołtys wsi Stare Gulczewo 
 

Sołectwo Mirosław Andrzej Pietrzak - Sołtys wsi Mirosław 
 

Sołectwo Mijakowo Tomasz Piórkowski - Sołtys wsi Miszewko-Stefany 
 

Sołectwo Wykowo Janusz Szenk- Sołtys wsi Wykowo 
 

Sołectwo Miszewko Strzałkowskie Marianna Szczypniewska - Sołtys wsi Borowiczki-
Pieńki 

 

Stan na 31 grudnia 2019 r.  
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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, 

oddzielonego 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
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Wykres: Struktura własności gruntów w gminie 

 

 

Wykres: Klasy bonitacyjne gleb gruntów ornych 

  

60% 
12% 

28% 

Struktura własności gruntów 

Osoby fizyczne Skarb Państwa Osoby prywatne

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 
 
 

Według  danych  Ewidencji  Ludności,  stan  mieszkańców  gminy  Słupno  na  dzień 

31 grudnia 2019 r. wynosił 7814 osoby, w tym (3949 osoby) stanowiły kobiety, mężczyzn 

było 3865. Dane te dotyczą wyłącznie osób zameldowanych1. Liczba  mieszkańców  gminy  

od 2015 r. stale  rośnie,  obserwowane  średnie  tempo  wzrostu  jest  na poziomie   

około 2 %.  

 

 

                                                           
1
 Stan  na 31 grudnia 2019 r., wg danych Wydziału Spraw Obywatelskich. 

7240 

7372 

7610 

7724 

7814 

31 grudzień 2015

31 grudzień 2016

31 grdzień 2017

31 grudzień 2018

31 grudzień 2019

Liczba ludności 2015-2019 rok 
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W 2019 roku odnotowano 72 urodzeń i 66 zgonów. 

 

 

 

Największymi miejscowościami gminy są siedziba gminy – Słupno, liczące 2079 

mieszkańców oraz Nowe Gulczewo 1344 mieszkańców. Natomiast najmniej mieszkańców 

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

przedstawia się następująco: 

49% 
51% 

Stosunek płci 

Mężczyźni Kobiety

67% 

51% 

Urodzenia Zgony



RAPORT O STANIE GMINY SŁUPNO ZA 2019 ROK Strona 15 

 
 

NAZWA SOŁECTWA 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH SOŁECTWO 

Stan na dzień 31.12.2018 r. Stan na dzień 31.12.2019 r. 

Barcikowo 204 201 

Bielino 215 221 

Borowiczki-Pieńki 620 629 

Cekanowo 993 1015 

Liszyno 380 366 

Mijakowo 111 106 

Mirosław 231 230 

Miszewko-Stefany 152 149 

Miszewko Strzałkowskie 214 219 

Nowe Gulczewo 1303 1344 

Ramutowo 235 155 

Rydzyno 195 270 

Sambórz 135 131 

Słupno 2035 2079 

Stare Gulczewo 215 211 

Szeligi 103 102 

Wykowo 383 381 

 

Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Słupno w roku 2019 

WIEK MĘŻCZYZN KOBIET OGÓŁEM 

0-2 117 112 229 

3-5 121 124 245 

6-7 99 98 197 

8-12 257 235 492 

13-15 168 156 324 

16-18 137 92 229 

19-65 2533 2559 5092 

66-105 433 573 1006 

OGÓŁEM 3865 3949 7814 
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W 2019 roku Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności wydał ogółem 574 dowody 

osobiste,  w  tym  także  osobom  spoza  ternu  gminy  (wniosek  o  wydanie  dowodu 

osobistego można złożyć w dowolnym USC w Polsce). Udzielono ogółem 9 ślubów, w tym  

2 w plenerze.  

W październiku 2019  r.  w  Sali Widowiskowej  w Hotelu Tim „Perła Mazowsza”  

w Cekanowie odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  

Medal  za Długoletnie  Pożycie  Małżeńskie  został  ustanowiony  w  1960  r.   

i  nadawany  jest małżeństwom, które przeżyły ze sobą 50 lat w jednym związku 

małżeńskim. Nadawany jest   przez   Prezydenta   Rzeczypospolitej   Polskiej   obywatelom   

polskim,   na   wniosek wojewody.  Medalami uhonorowano pary małżeńskie, które przeżyły 

ze sobą 50 związku  małżeńskim.  Salę  wypełniły  rodziny  i znajomi  młodych  par.   

W  imieniu Prezydenta medale oraz pamiątkowe dyplomy jubilatom wręczał Wójt gminy 

Marcin Zawadka. Złote  Gody (pięćdziesięciolecie  małżeństwa)  obchodziło  7 par.   

Po części oficjalnej i uroczystym obiedzie odbył się koncert piosenek w wykonaniu Marka 

Ravskiego. 

 

 

22% 

62% 

16% 

Ludnność w podziale na wiek przed-,po- i produkcyjny w 2019 roku 

Wiek przedprodukcyjny - 1716

Wiek produkcyjny - 4813

Wiek poprodukcyjny - 1285
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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 załącznik do uchwały budżetowej obrazujący 

wydatki majątkowe. Rada Gminy Słupno Uchwałą Nr17/II/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku 

przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupno na lata 2019 – 2029 oraz Uchwałą 

Nr 18/II/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku uchwaliła budżet Gminy na rok 2019. Zmiany  

w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały uchwałami Rady Gminy oraz 

zarządzeniami Wójta Gminy Słupno. Szczegółowa analiza budżetu przedstawiona została  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy   Słupno   za   2019   rok,   przedstawionym   

Radzie   Gminy   i   Regionalnej   Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zarządzeniem  

Nr 40 / 2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca  2020  r. w  sprawie  przedstawienia 

sprawozdania z  wykonania  Budżetu  Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu 

finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Domu Kultury w Słupno z/s  

w Cekanowie za rok 2019. Uchwałą  Nr  Pł.139.2020 Składu  Orzekającego  Regionalnej  

Izby  Obrachunkowej  w Warszawie  z  dnia  27 kwietnia  2020  r. pozytywnie  zaopiniowano 

sprawozdanie  z  wykonania budżetu Gminy Słupno za 2019 rok. 

W 2019 roku dochody budżetu gminy wyniosły 59.005.666,47 zł., więcej w stosunku 

do poprzedniego roku o 7.561.086,13 zł. (14,70%). 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 i dotacji celowych z budżetu państwa określa ustawa o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego. Dochody własne (czyli takie, na których przekazanie samorządy 

mają wpływ, m.in.: podatki i opłaty lokalne, dochody z mienia) stanowiły 38,07% dochodów 

budżetowych ogółem. Subwencje i dotacje, czyli transfery bezpośrednio z budżetu państwa, 

przyniosły budżetowi 34,32%, a 27,61% - wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób 

fizycznych i prawnych. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Słupno w 2019 roku 

według źródeł powstawania (w pln) przedstawia się następująco: 
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 Ogółem 
Wykonanie 

planu (w %) 

Udział w 

dochodach 

ogółem (w%) 

A. Dochody własne 

 
23.455.917,79 

 
22.460.676,99 

 
38,07 

I. Podatki lokalne (od nieruchomości, od 

środków transportu, rolny i leśny) 

 
18.780.580,43 

 
18.043.034,39 

 
30,58 

II. Podatki pobierane przez urzędy 

skarbowe (od czynności 

cywilnoprawnych, od spadków  

i darowizn, karta podatkowa) 

 
828.500,00 

 
834.010,31 

 
1,42 

III. Opłaty 

 
720.000,00 

 
555.944,85 

 
0,94 

IV. Dochody z mienia (m.in. najem i 

dzierżawa majątku, użytkowanie i 

zarząd, sprzedaż majątku) 

 
306.569,51 

 
298.986,72 

 

 
0,51 

 
I. Wpływy z usług 

 

 
2.568.635,00 

 
2.472.355,31 

 
4,19 

 
II. Inne dochody 

 

 
174.632,85 

 
172.799,07 

 
0,29 

III. Opłata za wydawanie zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu 

 
77.000,00 

 
83.546,34 

 
0,14 

B. Udziały w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 

 
16.865.780,00 

 
16.293.531,20 

 
27,61 

 
I. Podatek dochodowy od osób 

prawnych 
 

 
1.800.000,00 

 
1.337.696,20 

 
2,26 

 
II. Podatek dochodowy od osób 

fizycznych 
 

 
15.065.780,00 

 
14.955.835,00 

 
25,35 

 

 
C. Subwencje i dotacje 

 

 
20.314.834,36 

 
20.251.458,28 

 
34,32 

 
DOCHODY OGÓŁEM 

 

 
60.636.532,15 

 
59.005.666,47 

 
100,00 
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35% 

4% 

26% 

31% 

1% 

1% 

2% 

Subwencje i dotacje  - 20 251 458,28 zł

Wpływy z usług - 2 472 355,31 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych - 14 955
835,00 zł

Podatki lokalne (od nieruchomosci, od środków
transportu, rolny i leśny) - 18 043 034,39 zł

Inne dochody w tym opłata za wydawanie zezwoleń
na sprzedaż alkoholu - 256 345,41 zł

Dochody z mienia (m.in. najem i dzierżawa majątku,
użytkowanie i zarząd, sprzedaż majątku) - 298
986,72 zł

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe, opłaty -
1 389 955,16 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych - 1 337
696,20 zł

 

UDZIAŁ DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W BUDŻECIE GMINY SŁUPNO W 2019 

ROKU (W %)  

 

 

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Słupno  w 2019 roku według działów 

klasyfikacji dochodów budżetowych (w pln): 

 

 Ogółem 
Wykonanie 

planu (w %) 

Udział w 

dochodach 

ogółem (w%) 

 
Rolnictwo i łowiectwo 

 
425.897,81 

 
416.762,81 

 
0,71 

 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

 
1.085.257,88 

 
1.122.923,88 

 
1,90 

 
Transport i łączność 

 
1.028.585,10 

 
1.028.585,10 

 
1,74 

 
Gospodarka mieszkaniowa 

 
239.815,77 

 
236.904,91 

 
0,40 
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Informatyka 

 
49.440,00 

 
49.439,88 

 
0,08 

 
Administracja publiczna 

 
135.650,09 

 
137.554,73 

 
0,23 

 
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

 
101.654,00 

 
101.636,39 

 
0,17 

 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

 
117.061,00 

 
115.936,00 

 
0,20 

 
Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

 
36.962.360,43 

 
35.537.668,81 

 
60,23 

 
Różne rozliczenia 

 
5.924.584,35 

 
5.924.584,35 

 
10,04 

 
Oświata i wychowanie 

 
1.331.078,35 

 
1.347.880,19 

 
2,28 

 
Pomoc społeczna 

 
1.823.483,00 

 
1.813.564,11 

 
3,07 

 
Edukacyjna opieka wychowawcza 

 
28.158,00 

 
18.061,10 

 
0,04 

 
Rodzina 

 
9.869.268,00 

 
9.842.553,40 

 
16,68 

 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

 
1.104.232,84 

 
901.605,28 

 
1,54 

 
Kultura fizyczna 

 
410.005,53 

 
410.005,53 

 
0,69 

 
Dochody ogółem 

 
60.636.532,15 

 
59.005.666,47 

 
100,00 

 

 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZYPADAJĄCE NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2017 – 2019017 

 2017 2018 2019 

Dochody ogółem na mieszkańca 
 

6.264,81 
 

6.660,35 
 

7.551,27 

Dochody własne na mieszkańca 
 

2.818,28 
 

2.873,50 
 

2.874,41 
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W 2019 roku dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca wyniosły 7.551,27 zł.,  

a wydatki na 1 mieszkańca – 7.725,81 zł. 

 W 2019 roku wydatki budżetu gminy wyniosły 60.369.458,21 zł. 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 2019 rok według  działów 

klasyfikacji wydatków budżetowych (w pln): 

 

 

Ogółem 
Wykonanie 

planu (w %) 

Udział w 

wydatkach 

ogółem (w%) 

 
Rolnictwo i łowiectwo 

 
956.563,26 

 
836.952,74 

 
1,39 

 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

 
1.548.250,00 

 
1.474.916,43 

 
2,44 

 
Transport i łączność 

 
12.778.600,10 

 
12.299.262,71 

 
20,37 

 
Gospodarka mieszkaniowa 

 
592.073,50 

 
580.238,33 

 
0,96 

 
Działalność usługowa 

 
47.026,23 

 
36.777,00 

 
0,06 

 
Informatyka 

 
49.440,00 

 
49.439,88 

 
0,08 

 
Administracja publiczna 
 

 
6.796.254,10 

 
6.794.564,58 

 
11,25 

 
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

 
101.654,00 

 
101.636,39 

 
0,17 
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Bezpieczeństwo i ochrona 
przeciwpożarowa 

 
538.490,00 

 
527.969,55 

 
0,87 

 
Obsługa długu publicznego 

 
526.100,00 

 
526.001,62 

 
0,87 

 
Różne rozliczenia 

 
2.446.772,00 

 
2.310.922,00 

 
3,83 

 
Oświata i wychowanie 

 
14.037.661,55 

 
13.691.539,24 

 
22,68 

 
Ochrona zdrowia 

 
77.000,00 

 
69.700,94 

 
0,12 

 
Pomoc społeczna 

 
4.737.654,90 

 
4.323.108,70 

 
7,16 

 
Edukacyjna opieka wychowawcza 

 
121.543,00 

 
97.996,38 

 
0,16 

 
Rodzina 

 
10.602.622,22 

 
10.538.594,77 

 
17,47 

 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

 
4.429.033,75 

 
4.410.983,85 

 
7,31 

 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

 
1.372.996,25 

 
1.339.867,94 

 
2,22 

 
Kultura fizyczna 

 
359.668,12 

 
358.985,16 

 
0,59 

 
Wydatki ogółem 

 
62.119.402,98 

 
60.369.458,21 

 
100,00 
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UDZIAŁ WYBRANYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SŁUPNO 

W 2019 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 2017 – 2019 

 
2017 2018 2019 

 

Wydatki ogółem na mieszkańca  

 

 
6.538,69 

 
9.247,03 

 
7.725,81 

 

W 2019 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 48.381.696,16 zł. (98,00% 

planu) a wydatków majątkowych 11.987.762,05 zł. (94,02% planu). Największy udział  

w wydatkach bieżących miały wydatki na oświatę i wychowanie 12.603.299,38 zł. (26,05%), 

wydatki na szeroko rozumianą opiekę społeczną 14.763.737,35 zł. (30,52%) oraz bieżące 

zadania z zakresu drogownictwa 3.572.974,09 zł. (7,38%).  

Największy udział w wydatkach majątkowych miały wydatki przeznaczone na budowę 

i modernizację dróg gminnych. Wyniosły one 8.726.288,62 zł. (72,79%). Na zadania  

z zakresu budowy infrastruktury oświatowej przeznaczona została kwota 1.088.239,86 zł. 

(9,08%), na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wydatkowano  

23% 

25% 

20% 

7% 

2% 

1% 

22% 

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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w ubiegłym roku 543.995,96 zł. (4,54%) natomiast na wykupy do zasoby gminy 509.758,35 

zł. (4,25%). 
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6. INWESTYCJE 
 

W 2019 roku przeprowadzono 10 postępowań z zastosowaniem ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, w tym: 

1) 8 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego, 

2) 2 postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

Jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione                       

w całości, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, natomiast  

w dwóch przypadkach unieważnienie dotyczyło poszczególnych części zamówienia z uwagi 

na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, jaka Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W wyniku przeprowadzonych postępowań udzielono dwudziestu jeden zamówień na 

realizację robót budowlanych, dostaw i usług na łączną kwotę brutto 7 247 300,98 zł. Oprócz 

postępowań przeprowadzonych z zastosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

udzielono również zamówień poniżej 30 000 euro, w wyniku których zawarto sto dwadzieścia 

siedem umów i zleceń na łączną kwotę brutto 2 052 754,60zł brutto. 

 

6.1 Sieć wodociągowa  

Gmina Słupno posiada doskonale rozbudowaną sieć wodociągową o długości ca 141km 

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

wodociągowa na terenie Nowego Gulczewa obsługiwana była do końca 2019 r. przez 

Wodociągi Płockie sp. z o.o. (woda dla Nowego Gulczewa jest dostarczana z Płocka), które 

były od wielu lat zarządcą tej infrastruktury. Jednak w związku z przejściem przez płocką 

spółkę na hurtową sprzedaż wody dla Nowego Gulczewa, Gmina Słupno od początku roku 

2020 przejmuje infrastrukturę wodociągową i staje się tym samym nowym operatorem sieci. 

Zmiany te nie powodują zmiany warunków korzystania z sieci oraz jakość wody a Gmina 

Słupno zapewnia ciągłość dostaw wody. 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 2019 r. wybudowano 

kolejne 1640 m sieci wodociągowych za łączną kwotę 441 242,60zł. W 2019 roku 

wybudowano następujące sieci wodociągowe: 

1) Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy w Bielinie, 
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2) Budowa II etapu sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa  

w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 166/16, 166/19), 

3) Budowa sieci wodociągowej w ul. Basztowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 

79/22), 

4) Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 209 i 550/1 (sięgacz od  

ul. Pocztowej) w Słupnie, 

5) Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Słupnie (do dz. o nr ewid. 288/86). 

6) Budowa sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Cekanowie, 

7) Budowa sieci wodociągowej w drodze – dz. nr ewid. 5 i 6/4 w Szeligach, 

8) Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/59 – sięgacz od  

ul. Rumiankowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 292/56), 

9) Budowa sieci wodociągowej – PGR Gulczewo, 

W 2019 r. wykonano dokumentacje projektowe i uzyskano pozwolenia na budowę sieci 

wodociągowych dla n/w przedsięwzięć za łączną kwotę 37 085,00zł: 

1) Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Międzylas w Borowiczkach – Pieńkach. 

2) Budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 293/8  

i 293/9), 

3) Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/59 - sięgacz od  

ul. Rumiankowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 292/56), 

4) Budowa sieci wodociągowej w ul. Rymarskiej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 145/13). 

5) Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Miszewku -  Stefany (do dz. 

o nr ewid. 54/7). 

6) Budowa sieci wodociągowej na odcinku ca 1km Ramutowo – Sambórz. 

7) Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 

73/21). 

8) Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 140/9 i 140/15 (sięgacz od  

ul. Klonowej) w Słupnie (do dz. o nr ewid. 140/11). 

 

6.2 Sieć kanalizacji sanitarnej  

Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno funkcjonuje w dziewięciu 

sołectwach a jej długość wynosi ca 107km. 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.  
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Zarządcą sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Gulczewa do końca 2019 r. 

były Wodociągi Płockie Sp. z o.o., które zajmowały się zagospodarowaniem 

odprowadzanych z tego terenu ścieków. Jednak podobnie jak w przypadku sieci 

wodociągowej, w związku z ustaleniem przez płocką spółkę hurtowych cen za odbiór 

ścieków z terenu Nowego Gulczewa, Gmina Słupno od początku roku 2020 przejęła 

infrastrukturę kanalizacyjną i stała się tym samym nowym operatorem sieci.  

W związku z przejęciem powyższej infrastruktury Gmina Słupno poniosła koszty w wysokości 

78 161,65 zł związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej  

i wykonaniem robót budowlanych polegających na dobudowie 1szt. studni rewizyjnej DN 1 

200 na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej w Nowym Gulczewie wraz  

z montażem przepływomierza zasilanego z akumulatora umieszczonego w oddzielnej 

skrzynce służącego do opomiarowania ścieków odprowadzanych z terenu Nowego 

Gulczewa. 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 2019 r. wybudowano 240 m sieci kanalizacji sanitarnej za 

łączną kwotę 123 928,44zł. Poniżej zrealizowane sieci kanalizacji sanitarnej: 

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 203/22 oraz 204/3 - ul. Leśna 

w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 204/5), 

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa  

w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 166/16, 166/19), 

3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/59 – sięgacz od  

ul. Rumiankowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 292/56. 

W 2019 r. wykonano dokumentacje projektowe i uzyskano pozwolenia na budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej dla n/w przedsięwzięć za łączną kwotę 21 252,50zł: 

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 

293/8 i 293/9), 

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/59 - sięgacz od  

ul. Rumiankowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 292/56), 

3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rymarskiej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 

145/13), 

4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do dz.  

o nr ewid. 73/21), 

5) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej i w ul. Kościelnej w Słupnie  

(z dz. o nr ewid. 65/23, 66/12), 
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6) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hiacyntowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 

118/10), 

7) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Basztowej w Nowym Gulczewie. 

W trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla: 

1) Przebudowy odcinka ca 230mb sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kasztanowa -  

ul. Topolowa w Słupnie (dz. nr ewid. 109, 153) – 4 730,00zł., 

2) Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki w Słupnie – 11 735,00zł. 

Z uwagi na różnorodność i ilość uzgodnień z instytucjami opiniującymi projekty opracowanie 

kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla w/w zadań wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowy dla każdego z nich przewidziano na 2020 roku. 

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla modernizacji 

Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie wraz z połączeniem do systemu wodociągowego 

Mijakowo - Gulczewo – Słupno. Koszt opracowania dokumentacji to 65 000,00zł. Z uwagi na 

wydłużający się proces opracowania operatu wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, Zarząd Zlewni we 

Włocławku dla przejścia projektowanej sieci wodociągowej pod rzeką Słupianką w Miszewku 

Strzałkowskim i Miszewku - Stefany oraz wydłużający się proces uzgadniania trasy 

projektowanej sieci w Zarządzie Dróg Powiatowych w Płocku opracowanie kompletnej 

dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę przewidziano na 2020 roku. 

 

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. Bardzo wyczekiwaną 

inwestycją, która przebiegać będzie m.in. przez Gminę Słupno jest przebudowa drogi 

krajowej nr 62. Według zapowiedzi GDDKiA do 2024 r. droga krajowa nr 62 na odcinku Płock 

- Wyszogród ma zostać zmodernizowana. W ramach modernizacji drogi krajowej nr 62 

planowana jest m.in. poprawa warunków technicznych trasy, a więc poprawa 

bezpieczeństwa, komfortu i szybkości podróży między Płockiem a Warszawą. Stąd też 

inwestycja będzie obejmowała przebudowę skrzyżowań, zatok autobusowych i ciągów dla 

pieszych i rowerów. Dnia 9 grudniu 2019 r. na spotkaniu informacyjnym z udziałem 

przedstawicieli GDDKiA w Warszawie oraz firmy projektowej została przedstawiona Gminie 

Słupno oraz jej mieszkańcom i przedsiębiorcom prowadzącym działalności gospodarcze 

wzdłuż drogi koncepcja przebudowy drogi krajowej nr 62. Wobec powyższego Gmina Słupno 

oraz mieszkańcy zainteresowani przebudową drogi krajowej nr 62 krytycznie odnieśli się do 

przedstawionej koncepcji programowej i negatywnie ją ocenili przede wszystkim z uwagi na 
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generowanie wysokich kosztów społecznych dotyczących mieszkańców oraz znaczne 

obciążenie budżetu Gminy Słupno. Na dowód braku akceptacji w/w koncepcji Rada Gminy 

Słupno podjęła stosowną Uchwałę Nr 117/XVII/19 z dnia 17 grudnia 2019r. oraz złożyła 

uwagi swoje a także mieszkańców do GDDKiA w Warszawie a także do innych instytucji 

państwowych. Na bieżąco Gmina Słupno monitoruje powstającą koncepcję i zgłasza swoje 

uwagi o czym świadczy prowadzona korespondencja. Wśród rozwiązań proponowanych 

przez Gminę Słupno jest budowa obwodnicy Słupna, która przejmie ruch tranzytowy bez 

uszczerbku dla codziennych użytkowników dróg oraz mieszkańców, omijając zurbanizowane 

tereny Gminy Słupno. Potrzeba budowy obwodnicy była rozważana przez GDDKiA już  

w 2000r, a Gmina Słupno od 2006r ma w planie miejscowym zaplanowała rezerwę terenu 

pod obwodnicę. Jednakże GDDKiA nie ma w planach budowy obwodnicy Słupna. Pomimo 

zabiegań Gminy Słupno, stwierdzono „brak przesłanek” do budowy obwodnicy Słupna. 

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

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

o nawierzchni z tłucznia i 20 km 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 104,80 km, w tym 25,70 km to drogi gruntowe, 1,60 km drogi z kostki 

betonowej, 46,90 km drogi o nawierzchni bitumicznej, 0,50 km drogi z półfabrykatów 

betonowych i 30,10 km drogi o nawierzchni z tłucznia. Każdego roku w budżecie gminy 

zabezpieczane są znaczne środki finansowe związane z remontem dróg gminnych. W 2019 

r. wydatkowano środki w wysokości 1 328 232,61zł na zimowe i letnie utrzymanie dróg 

gminnych. W ramach letniego utrzymania dróg: 

1) utwardzono kruszywem bitumiczno - kamiennym (destruktem) drogi o łącznej 

długości ca 2,85km: 

 w Borowiczkach – Pieńkach – ul. Liściasta; 

 w Cekanowie – ul. Rumiankowa; 

 w Liszynie – ul. Migdałowa, ul. Pogodna; 

 w Nowym Gulczewie - ul. Podbipięty, ul. Sarmacka, ul. Husarska,  

ul. Szlachecka; 

 w Słupnie - ul. Do Grodziska, ul. Cedrowa, ul. Młynarska; 

 w Wykowie. 

2) utwardzono kruszywem betonowym drogi o łącznej długości 2,15km: 

 w Cekanowie – ul. Rumiankowa, ul. Stokrotki; 
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 w Mijakowie; 

 w Słupnie – ul. Calineczki, ul. Młynarska, ul. Pocztowa; 

 w Starym Gulczewie – droga gminna – dz. nr ewid. 28/1. 

3) wyrównano drogi gruntowe oraz częściowo utwardzone równiarką wraz  

z zagęszczeniem walcem o łącznej długości 6,60 km: 

 w Barcikowie –droga gminna – dz. nr ewid. 79; 

 w Liszynie – ul. Pogodna; 

 w Mirosławiu; 

 w Starym Gulczewie i Mirosławiu – droga gminna tzw. „Trakt”; 

 w Słupnie – ul. Wiosenna; 

 w Wykowie – drogi gminne – dz. nr ewid. 39/1, 103/2 oraz tzw. „droga do 

wału”. 

4) przeprowadzono remont dróg polegający na naprawie ubytków w nawierzchniach 

asfaltowych na łącznej długości 1,16km: 

 w Szeligach – droga gminna nr 291209W; 

 w Samborzu – droga gminna nr 291207W. 

Na terenie Gminy Słupno powstaje coraz więcej dróg o nawierzchni docelowej  

z pełną infrastrukturą. Tylko w 2019r. zakończono i oddano do użytku n/w inwestycje 

drogowe: 

1) Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz  

z przebudową mostu i infrastrukturą.  

a) Etap II polegał na: 

 przebudowie ul. Pocztowej w Słupnie na odcinku o długości 230mb 

polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz  

z przykanalikami oraz uzupełnieniu nawierzchni po budowie sieci 

kanalizacji deszczowej; 

 przebudowie ul. Bocianiej na odcinku o długości 300mb wraz  

ze zjazdami publicznymi i indywidulanymi oraz budowie kanalizacji 

deszczowej wraz z przykanalikami i zespołem urządzeń 

odprowadzających wodę deszczową do rzeki Słupianki (pompownia, 

studnia rozprężna, osadnik, studnia, wylot) oraz ułożeniu rur 

osłonowych pod zjazdami i usuniecie kolizji z infrastrukturą podziemną 

(siecią gazową, telekomunikacyjną, elektroenergetyczną),  

 przebudowie ul. Orlej polegającej na budowie jezdni wraz  

z krawężnikami i usunięciu kolizji z infrastrukturą podziemną.  
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b) Etap III inwestycji obejmował przebudowę ul. Pocztowej i ul. Żurawiej w 

Słupnie.W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: 

 wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przedmiotową inwestycją; 

 sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 200mm – 500mm;  

 jezdnię o długości 170mb w ul. Pocztowej o nawierzchni z betonu 

asfaltowego wraz ze zjazdami publicznymi i indywidualnymi; 

 ścieżkę rowerową lewostronną w ul. Pocztowej na odcinku o długości 

400mb;  

 chodnik prawostronny w ul. Pocztowej na odcinku o długości 430mb o 

nawierzchni z kostki betonowej; 

 jezdnię w ul. Żurawiej na odcinku o długości 125mb o nawierzchni z 

kostki betonowej wraz ze zjazdami indywidualnymi; 

 wykonanie utwardzenia drogi w ul. Bocianiej i ul. Żurawiej warstwą 

destruktu grubości 15 cm.  

Całkowity koszt realizacji dwóch etapów to 4,4 mln zł. 

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

Liszyno wraz z infrastrukturą. Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej 

w m. Borowiczki Pieńki – Bielino – Liszyno wraz z budową sieci kanalizacji 

deszczowej oraz przebudową oświetlenia ulicznego z jego zasilaniem, przebudową 

sieci telefonicznej i sieci gazowej. Długość odcinka drogowego wyniosła 4 130,55mb.  

a) W ramach inwestycji wykonano: 

 drogę o szerokości 6mb wraz z chodnikiem jednostronnym szerokości 

1,50mb oraz ciągiem pieszo – rowerowym szerokości 2,50mb z drugiej 

strony; 

 rondo typ mały o średnicy wyspy środkowej 13mb i szerokości jezdni 

4,50mb; 

 kanalizację deszczową z rur PVC Ø 400, 315, 250 i 200 odwadniającą 

jezdnię i chodniki ze zrzutem wód opadowych poprzez 10 wylotów do 

rowów melioracyjnych o łącznej długości 4,12 km; 

 kanalizację deszczową z rur drenarskich Ø 600, 250 i 200 ze zrzutem 

wody za pomocą 7 układów do rozsączenia w gruncie o łącznej 

długości 306,80mb; 

 oświetlenie uliczne wraz z jego zasilaniem – 106 słupów stalowych 

ocynkowanych oraz 106 opraw sodowych  o mocy100W; 



RAPORT O STANIE GMINY SŁUPNO ZA 2019 ROK Strona 33 

 
 

 przebudowę sieci gazowej, sieci telefonicznej kolidującej z nowym 

układem drogowym. 

Łączna wartość inwestycji to prawie 11 mln zł. 

3) Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz  

z infrastrukturą – Etap I. Przedmiotem Etapu I inwestycji była przebudowa drogi 

gminnej w m. Płock -Rydzyno wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na 

odcinku o długości 1,56km. W ramach inwestycji wykonano: 

 jezdnię o szerokości 6mb wraz z obustronnymi poboczami; 

 chodnik o szerokości 1,5mb – strona prawa; 

 ścieżkę rowerową o szerokości 2mb – strona lewa; 

 ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3,50mb; 

 rów odwadniający na odcinku 900mb przejmujący odpływy z wpustów 

ulicznych; 

 sieć kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do istniejącego rowu 

melioracyjnego; 

 zjazdy indywidualne wraz z przepustami o szerokości minimum 3mb; 

 przepusty pod korpusem drogi  - 3szt,; 

 oświetlenie uliczne – 32 słupy aluminiowe i 32 oprawy LED; 

 przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z drogą. 

Łączna wartość inwestycji to prawie 4,3 mln zł. 

4) Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą – Etap I. 

Przedmiotem Etapu I inwestycji była przebudowa ul. Klonowej w Słupnie na odcinku 

prostym o długości 1 124,50mb od drogi powiatowej Nr 2952W w kierunku 

miejscowości Szeligi. Zakres robót obejmował: 

 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm na 

podbudowie – 2 510m2; 

 ułożenie obrzeża betonowego – 2 510mb; 

 wykonanie drogi o nawierzchni mineralno – bitumicznej (I warstwa 

wiążąca AC 16W grubości 6cm – 5 622,50m2; II warstwa ścieralna AC 

11S grubości 3cm – 5 622,50m2.); 

 wykonanie pobocza z kruszywa łamanego grubości 8cm – 1 

686,75m2. 

Łączna wartość inwestycji to prawie 1,8 mln zł. 

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

oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy).Przedmiotem 
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inwestycji była budowa odcinka drogi gminnej – ul. Stepowej w Nowym Gulczewie 

wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową. Zakres robót obejmował: 

 wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5m i długości 

265mb; 

 wykonanie obustronnych chodników z kostki betonowej; 

 wykonanie zjazdów z drogi do przyległych posesji; 

 budowę sieci kanalizacji deszczowej; 

 budowę wylotu do jaru rzeki Rosicy odprowadzającego wody 

deszczowe.  

Gmina Słupno pozyskała dofinansowanie w/w inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych 

w wysokości 994 299,00zł, przy łącznej wartości inwestycji prawie 2,5 mln zł. 

6) Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową w miejscowości Wykowo. Przedmiotem 

inwestycji była budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową w Wykowie na odcinku  

o długości 1 351mb. Zakres robót obejmował: 

 wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 1 351mb  

i szerokości 5mb; 

 wykonanie wzdłuż drogi ścieżki rowerowej o długości 1 351mb  

i szerokości 2,50mb; 

 uzupełnienie poboczy tłuczniem o szerokości 0,75mb po przeciwległej 

stronie drogi od ścieżki rowerowej; 

 wykonanie zjazdów o nawierzchni z tłucznia z drogi gminnej do 

przyległych posesji w granicach pasa drogowego; 

 wykonanie ścieku ulicznego z kostki betonowej na odcinku 181mb; 

 wykonanie połączenia ścieku ulicznego ze szczelnym zbiornikiem  

z korytek ścieków modułowych; 

 wykonanie szczelnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe; 

 zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego kolidującego z infrastrukturą 

drogową; 

 wycinka drzew kolidujących z infrastrukturą drogową. 

Gmina Słupno na w/w inwestycję otrzymała dotację ze środków finansowych budżetu 

Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 140 865,00zł, przy łącznej wartości inwestycji 

prawie 1,6 mln zł. 

W 2019 r. kontynuowane były inwestycje drogowe z terminem zakończenia w 2020 r.: 
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1) 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 – 29.05.2020 r. 

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

drogi powiatowej o długości 4,233km.Termin zakończenia – 30.06.2020 r. 

W 2019 r. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację inwestycji  

pn.: „Modernizacja infrastruktury w ul. Modrzewiowej w Słupnie ETAP IV i ETAP III”. Zakres 

prac obejmuje odcinek od ul. Miszewskiej do ul. Handlowej (ETAP IV) oraz odcinek od  

ul. Handlowej do ul. Dębowej (ETAP III). W ramach inwestycji przewidziano do realizacji: 

1) przebudowę sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy wodociągowych  

2) w granicach pasa drogowego; 

3) przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studniami  

4) i odcinkami przyłączy kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego; 

5) przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami ulicznymi  

w granicach pasa drogowego; 

6) odtworzenie nawierzchni po robotach sanitarnych. 

Łącznie na budowę dróg w 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 11 291 740,84 

zł. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic na osiedlu  

Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą. Z uwagi na 

zwiększenie zakresu zagospodarowania terenu należącego do pasa drogowego oraz  

ze względu na potrzebę przeprowadzenia postępowania administracyjnego, mającego na 

celu uregulowanie stanu prawnego dróg, opracowanie kompletnej dokumentacji i uzyskanie 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przewidziano na 2020r. Koszt to 62 000,00zł. 

W 2019 r. zakończono inwestycję i uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla 

inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie  

o salę gimnastyczną wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz parkingami i chodnikami. 

Całkowita wartość zadania 1 620 912,99 zł. Powstała sala gimnastyczna jest budynkiem 

parterowym bez podpiwniczenia. Główna bryła sali gimnastycznej budynku na planie 

prostokąta o wymiarach 14m x 26m z przykryciem dachem dwuspadowym.  

Do głównej bryły przylega niższa zawierająca pomieszczenia zaplecza sali gimnastycznej, 

kotłownię oraz łącznik z istniejącym budynkiem szkoły pokryta dachem jednospadowym. 

Konstrukcja obiektu jest szkieletowa stalowa z poszyciem ścian i dachu z płyt warstwowych. 

1) Powierzchnia zabudowy – 433,55m2, 

2) Powierzchnia użytkowa – 403,70m2, 
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3) Kubatura – 3 066,32m3.    

Sala gimnastyczna jest wyposażona w oznakowane boiska do piłki ręcznej, koszykówki  

i siatkówki oraz 2 bramki do piłki ręcznej, 2 kosze do koszykówki, słupki i siatkę do siatkówki 

oraz drabinki i piłkochwyty. Przebudowano również istniejącą infrastrukturę techniczną,  

tj. istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy 160mm, istniejące przyłącze 

elektroenergetyczne oraz usunięto kolizję istniejącego przyłącza elektroenergetycznego 

zasilającego boisko Orlik wraz z zapleczem z powstała salą gimnastyczną. Wykonano nowe 

przyłącze wodociągowe, i kanalizacyjne do zaplecza sali gimnastycznej, instalację gazową 

do nowej kotłowni oraz instalacje elektroenergetyczną. Gmina Słupno na w/w 

przedsięwzięcie uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach 

programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – GRUPA I – zadania przyszkolne. 

Wysokość dofinansowania – 400 000,00zł. 

 

6.4 Pozostałe inwestycje 

W 2019 r. podjęto wszelkie prace związane z zaprojektowaniem budynku klubu  

i żłobka wraz ze wszystkimi instalacjami i przyłączami w Nowym Gulczewie. W wyniku tych 

czynności Gmina Słupno w 2019r. uzyskała pozwolenie na budowę umożliwiające 

rozpoczęcie robót budowlanych w 2020 r. Zaprojektowany budynek jest wolnostojący, 

parterowy z poddaszem nieużytkowym w konstrukcji tradycyjnej, murowanej ze stropami 

żelbetowymi i drewnianą więźbą dachową, niepodpiwniczony, z ławami fundamentowymi 

posadowionymi bezpośrednio na gruncie nośnym, z dachem dwuspadowym o spadku 33º. 

Wymiary główne budynku to 11,62m x 36,12m. Wysokość budynku wynosi 6,94m.  

W budynku żłobka i świetlicy zastosowano: 

1) instalację wentylacji mechanicznej, 

2) instalację gazową na gaz ziemny (wraz z kotłownią), 

3) instalację c. o. zasilaną z wydzielonej kotłowni, 

4) instalację wodociągową zimnej i ciepłej wody, 

5) instalacje wody do celów przeciwpożarowych, 

6) instalację kanalizacyjną, 

7) instalację freonową, 

8) instalację elektryczną do oświetlenia oraz zasilania gniazd wtyczkowych; 

9) instalację teletechniczną, 

10) instalację odgromową, 

11) instalację sygnalizacji pożaru. 
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W 2019 r. Gmina Słupno ubiegała się o dofinansowania ze środków zewnętrznych na n/w 

zadania: 

1) Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie o salę 

gimnastyczną. Dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki budowy, przebudowy lub 

remontu obiektu sportowego w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury 

Sportowej – Grupa I – Zadania przyszkolne. Edycja 2019. Przewidywana całkowita 

wartość projektu – 1 594 478,91zł. Wnioskowana wartość dofinansowania -  

400 020,00 zł. Przewidywane środki własne – 1 194 458,91zł. W wyniku starań  

o dofinansowanie uzyskano wsparcie w wysokości 400 000,00zł., 

2) Budowa drogi gminnej w miejscowości Wykowo. Dotacja ze środków finansowych 

budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych. Przewidywany koszt realizacji inwestycji – 973 

820,11zł. Udział własny – 486 910,05 zł. Wnioskowana kwota dotacji – 486 910,06zł. 

Uzyskano dotację w wysokości 140 865,00 zł., 

3) Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie – etap II zakres 1 od ul. Szlacheckiej wraz 

z budową kanalizacji deszczowej. Dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych na rok 2019. Przewidywany koszt realizacji inwestycji – 2 365 

772,35 zł. Koszty kwalifikowane – 2 365 772,35 zł. Uzyskano dofinansowanie  

w wysokości 994 299,00zł., 

4) Budowa dróg gminnych – ul. Bajkowej na odcinku od ciągu pieszo – jezdnego do km 

0+238,15, ul. Baśniowej na odcinku od ul. Bajkowej do ul. Calineczki, ul. Calineczki 

na odcinku od km 0+002,35 do km 0+117,18 i ciągu pieszo – jezdnego od km 

0+007,15 do ul. Bajkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia 

drogowego oraz przebudową teletechniki w m. Słupno, gmina Słupno. 

Dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019. 

przewidywany koszt realizacji inwestycji – 1 871 536,31zł. Koszty kwalifikowane – 1 

860 937,00 zł. Dofinansowania nie uzyskano, 

5) Budowa dróg gminnych – ul. Bajkowej od ul. Baśniowej na długości 249mb,  

ul. Baśniowej na odcinku od ul. Bajkowej do ul. Calineczki, ul. Calineczki na odcinku 

od km 0+002,35 do km 0+117,18 wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową 

oświetlenia drogowego oraz przebudową teletechniki w m. Słupno, gmina Słupno. 

Dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020. 

Przewidywany koszt realizacji inwestycji – 1 881 936,31zł. Koszty kwalifikowane –  

1 705 046,46 zł. Możliwe dofinansowanie – od 50% do 80% kosztów 

kwalifikowanych, 
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6) Przebudowa drogi gminnej wraz z budową ścieżki rowerowej w miejscowości 

Rydzyno, gmina Słupno. Dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych na rok 2020. Przewidywany koszt realizacji inwestycji –  

907 513,06zł. Koszty kwalifikowane – 907 513,06 zł. Możliwe dofinansowanie – od 

50% do 80% kosztów kwalifikowanych. 

Gmina Słupno w 2019 r. uzyskała pomoc finansową dla sołectw z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „MIAS 

MAZOWSZE 2019”. Łączna kwota pomocy to 39 626,00zł i obejmowała n/w zadania: 

1) Zakup i montaż wiaty biesiadnej wraz ze stołami biesiadnymi – sołectwo   Barcikowo - 

6 486,00 zł., 

2) Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego – sołectwo Cekanowo -   

10 000,00 zł., 

3) Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – sołectwo Liszyno - 5 891,00 zł. 

4) Doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi – sołectwo Ramutowo -  

9 249,00 zł., 

5) Zagospodarowanie terenu na park (skwerek) – II etap – sołectwo Wykowo -  

8 000,00 zł. 

W 2019 r. złożono również wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla sołectw na 2020 

r. w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”. Wnioskowana kwota to 50 000,00 zł. po 10 000,00 

zł. dla każdego sołectwa. Poniżej zgłoszone do dofinansowania zadania: 

1) Zakup i montaż wiaty biesiadnej – sołectwo Borowiczki – Pieńki, 

2) Budowa oświetlenia ulicznego – sołectwo Stare Gulczewo, 

3) Zakup namiotu biesiadnego z wyposażeniem w stoły i ławy biesiadne – sołectwo 

Nowe Gulczewo, 

4) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – sołectwo Miszewko Stefany, 

5) Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych – sołectwo Słupno. 

 

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 

włodarzy naszej gminy. Na terenie Gminy Słupno znajduje się 2 170 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 2019 r. świadczyła Energa Oświetlenie Sp. z o. o., z siedzibą 81-855 Sopot,  

ul. Rzemieślnicza. Energię elektryczną zasilającą sieć dostarcza Energa Obrót SA.  
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Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, natomiast konserwacją i utrzymaniem  punktów 

świetlnych wchodzących w skład majątku gminy w 2019r. zajmowała się firma Energo Serwis 

Sp. z o. o. ul. Zbożowa 7/9, 09-410 Płock.  

Gmina Słupno w 2019 roku ze środków własnych wybudowała  oświetlenie uliczne na 

terenie 5 sołectw. Wybudowano 1 238mb kablowej sieci oświetleniowej, 35 sztuk słupów 

stalowych, na których zainstalowano 35 opraw oświetleniowych sodowych. Budowa 

oświetlenia ulicznego były realizowana przez firmy wyłonione w drodze przetargu 

nieograniczonego za kwotę 228 817,00 zł. Gmina Słupno w 2019 roku chcąc zapewnić 

poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców zleciła firmie Energa Oświetlenie Sp. z o. o. 

zamontowanie na istniejących słupach 19 sztuk opraw oświetlenia ulicznego.  

Ponadto dla obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej i kosztów związanych  

z budową sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy zainstalowano 23 sztuk latarni 

solarnych w 10 z 17 sołectw, z czego 12 sztuk sfinansowano z budżetu Gminy Słupno, 

natomiast pozostałe 11 sztuk zakupiono i zamontowano ze środków pochodzących  

z funduszu sołeckiego.Latarnie solarne zostały zainstalowane w miejscach oddalonych od 

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 2019 roku wyniósł  

84 480,00 zł. Budowa oświetlenia ulicznego w 2019r. na terenie gminy Słupno przedstawia 

się w sposób następujący: 

1) Bielino 

 droga gminna - dz. nr ewid. 126/7 - budowa linii kablowej o długości 59mb 

wraz z montażem 2 słupów stalowych z 2 lampami sodowymi. 

2) Borowiczki - Pieńki 

 ul. Krakowska w Borowiczkach - Pieńkach - budowa linii kablowej o długości 

97mb wraz z montażem 2 słupów stalowych z 2 lampami sodowymi; 

 ul. Głęboka w Borowiczkach - Pieńkach - budowa linii kablowej o długości 

88mb wraz z montażem 3 słupów stalowych z 3 lampami sodowymi. 

3) Cekanowo 

 ul. Św. Alberta w Cekanowie - budowa linii kablowej o długości 55mb wraz  

z montażem 2 słupów stalowych z 2 lampami sodowymi; 

 ul. Św. Huberta, Cekanowo – zamontowano 1 lampę solarną. 
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4) Liszyno 

 ul. Jagiellońska w Liszynie (plac świetlicy wiejskiej) – zamontowano 1 lampę 

solarną (Fundusz Sołecki); 

 Z uwagi na budowę oświetlenia docelowego w ul. Szyszkowej w Szeligach 

zdemontowano 1 lampę solarną i zamontowano w ul. Poprzecznej w Liszynie 

przy budynku socjalnym. 

5) Miszewko – Stefany 

 zamontowano 1 lampę solarną. 

6) Nowe Gulczewo 

 ul. Przesmyk, ul. Husarska, ul. Podbipięty, ul. Sarmacka w Nowym Gulczewie 

- budowa linii kablowej o długości 689mb wraz z montażem 21 słupów 

stalowych z 21 lampami sodowymi; 

 ul. Sarmacka w Nowym Gulczewie – zamontowano 1 lampę solarną (Fundusz 

Sołecki); 

 ul. Ruciana w Nowym Gulczewie - zamontowano 2 lampy solarne (Fundusz 

Sołecki). 

7) Słupno 

 ul. Calineczki, Słupno – zamontowano 10szt. lamp solarnych. 

8) Szeligi 

 ul. Szyszkowa w Szeligach - budowa linii kablowej o długości 250mb wraz 

z montażem 5 słupów stalowych z 5 lampami sodowymi. 

9) Wykowo  

 zamontowano 2 lampy solarne (Fundusz Sołecki). 

10) Święcieniec i Ramutowo 

 zamontowano 3 lampy solarne w Święcieńcu (Fundusz Sołecki); 

 zamontowano 2 lampy w Ramutowie (Fundusz Sołecki). 

 

6.6 Fundusz Sołecki 

W związku z wejściem w życie ustawy o funduszu sołeckim, na podstawie art. 18 ust. 

2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594  

z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Rada 

Gminy w Słupnie Uchwałą Nr 25/VI/15 z dnia 27 lutego 2015r. 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 
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poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W roku 

2019 w ramach funduszu sołeckiego wykonano w 16 sołectwach zadania na kwotę  

495 193,89zł – realizacja w 99,34%, 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 2019 przedstawia poniższa 

tabela:  

 

Lp. Sołectwo  
Nazwa zadania, 

przedsięwzięcia 

Kwota 

planowana 

Kwota 

wykonana 

% 

wykonania 

Opis 

zrealizowanego 

zadania 

1 2 3 7 8 9 10 

1. Sołectwo 

Barcikowo Zakup i montaż wiaty biesiadnej 

wraz ze stołami biesiadnymi 
18 497,00 17 969,17 97,15% 

Postawiono wiatę  

i zakupiono 2 kpl. stołów 

biesiadnych. 

Organizacja imprezy rekreacyjno - 

sportowej dla mieszkańców oraz z 

okazji Dnia Dziecka 

6 000,00 6 000,00 100,00% 
Impreza odbyła się 

13.07.2019r. 

 Razem 24 497,00 23 969,17 97,85%   

2. Sołectwo 

Bielino 
Wymiana ogrodzenia przy 

świetlicy wiejskiej 
13 900,00 13 800,00 99,28% 

Zamontowano nowe 

ogrodzenie. 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej 6 000,00 5 950,00 99,17% 

Zakupiono 70 szt. 

krzeseł i 5 stołów 

cateringowych. 

Organizacja imprezy kulturalno- 

sportowej 
5 507,00 5 507,00 100,00% 

Impreza odbyła się 

14.09.2019r.   

 Razem 25 407,00 25 257,00 99,41% 

 3. Sołectwo 

Borowiczki- 

Pieńki 

Utwardzenie ulic osiedlowych na 

terenie sołectwa 
39 237,00 39 237,00 100,00% 

Utwardzono kruszywem 

bitumiczno -betonowym 

(destruktem)  

ul. Kupiecką i Boczną. 

Zakup farby do odświeżenia 

świetlicy i zakup oświetlenia 

świątecznego 

1 152,00 1 120,40 97,26% 

Zakupiono farbę do 

odświeżenia świetlicy 

oraz oświetlenie 

świąteczne. 

Doposażenie świetlicy i węzła 

sanitarnego 
10 000,00 9 996,06 99,96% 

Doposażono węzeł 

sanitarny, zakupiono 

oraz ubezpieczono 

lodówkę zmywarkę, 

kuchenkę mikrofalową, 

drobne agd, założono 

rolety  

w sześciu oknach, 

uzupełniono zastawę 

stołową. 
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 Razem 50 389,00 50 353,46 99,93%   

4. Sołectwo 

Cekanowo Zagospodarowanie terenu 

sportowo- rekreacyjnego 
60 636,00 60 636,00 100,00% 

Postawiono konstrukcję 

tężni solankowej, 

uruchomienie  

i rozruch w roku 2020. 

 
Razem 60 636,00 60 636,00 100,00% 

  

 

5. Sołectwo 

Stare 

Gulczewo 

Dokończenie remontu drogi 

gminnej na terenie sołectwa 
25 043,00 25 043,00 100,00% 

Utwardzono drogę 

gruzem betonowym. 

 Razem 25 043,00 25 043,00 100,00%   

6. Sołectwo 

Nowe 

Gulczewo 

Piknik rodzinny z zawodami 

sportowymi- wiosna/lato 
12 000,00 11 901,10 99,18% 

Impreza odbyła się 

31.08.2019r. 

Zakup i montaż lamp drogowych - 

oświetleniowych 
12 000,00 11 070,00 92,25% 

Zamontowano  

3 lampy (1 na  

ul. Sarmackiej i 2 na ul. 

Rucianej). 

Naprawa dróg destruktem 36 636,00 36 636,00 100,00% 
Utwardzono destruktem  

ul. Sarmacką. 

 Razem 60 636,00 59 607,10 98,30%   

7. Sołectwo 

Liszyno Organizacja imprezy kulturalno- 

sportowej 
5 300,00 5 300,00 100,00% 

Impreza odbyła się 

06.07.2019r., druga 

05.10.2019r. 

Zakup wyposażenia na świetlicę 

wiejską 
870,00 869,99 100,00% 

Zakupiono moskitiery 

 i rolety po 2szt. oraz 

kuchenkę mikrofalową. 

Zakup i montaż wiat 

przystankowych 
12 500,00 12 287,70 98,30% 

Zakupiono 2 wiaty 

przystankowe. 

Zakup lampy solarnej led - 

oświetlenie terenu przy świetlicy 

wiejskiej 

3 300,00 3 300,00 100,00% 

Zakupiono  

i zamontowano jedną 

lampę solarną. 

Modernizacja instalacji 

elektrycznej 
2 512,00 2 500,00 99,52% 

Zwiększono moc - 

wymieniono część kabli, 

bezpieczniki itp. 

Zakup tablicy informacyjnej 700,00 700,00 100,00% 

Zakupiono  

i zamontowano 

drewnianą tablicę 

ogłoszeń. 

Zakup i montaż urządzeń siłowni 

zewnętrznej 
10 230,00 10 201,45 99,72% 

Wykonano projekt 

zagospodarowania, 

zamontowano 

urządzenia fitness, 

zamontowano tablicę o 

dofinansowaniu oraz 

wykonano 

inwentaryzację 

powykonawczą terenu 

 Razem 35 412,00 35 159,14 99,29%   
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8. Sołectwo 

Mirosław P.T. przebudowy drogi gminnej Nr 

291238W wraz z pełną 

infrastrukturą 

21 000,00 21 000,00 100,00% 
Wykonano koncepcję 

P.T. przebudowy drogi. 

Remont drogi na terenie sołectwa 

Mirosław 
5 134,00 5 134,00 100,00% 

Utwardzenie drogi 

gruzem betonowym. 

 Razem 26 134,00 26 134,00 100,00%   

9. Sołectwo 

Mijakowo 
Wyposażenie świetlicy wiejskiej  1 280,00 1 216,96 95,08% 

Zakupiono 2 szt. drzwi 

wewn. oraz materiały do 

odświeżenia świetlicy. 

Wykonanie szamba przy świetlicy 

wiejskiej 
5 000,00 4 987,65 99,75% 

Zakupiono  

i zamontowano szambo. 

Zakup klimatyzatorów 9 620,00 9 618,60 99,99% 
Zakupiono dwa 

klimatyzatory. 

Organizacja imprezy kulturalno- 

sportowej 
3 000,00 2 790,00 93,00% 

Impreza odbyła się 

06.07.2019r. 

 Razem 18 900,00 18 613,21 98,48%   

10. Sołectwo 

Miszewko 

Strzałkowski

e 

Organizacja imprezy kulturalno- 

sportowej 
4 000,00 4 000,00 100,00% 

Impreza odbyła się 

27.07.2019r. 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej 3 000,00 2 996,35 99,88% 

Zakupiono lodówko-

zamrażarkę, mikser  

i frytownicę. 

Remont drogi gminnej Nr 64 18 225,00 18 224,91 100,00% 

Drogę utwardzono 

gruzem betonowym  

i destruktem asfaltowym. 

 Razem 25 225,00 25 221,26 99,99%   

11. Sołectwo 

Miszewko-

Stefany 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej 3 000,00 2 968,87 98,96% 
Zakupiono drobny sprzęt 

agd. 

Zakup namiotu biesiadnego 3 000,00 2 889,00 96,30% 
Zakupiono namiot 

biesiadny. 

Wyrównanie terenu przy świetlicy 

wiejskiej 
11 405,00 11 404,99 100,00% 

Nawieziono ziemię  

i wyrównano teren. 

Piknik rodzinny  4 000,00 3 997,50 99,94% 
Impreza odbyła się 

27.07.2019r. 

 Razem 21 405,00 21 260,36 99,32%   

12. Sołectwo 

Ramutowo  

i Święcieniec 

Doposażenie świetlicy  

w Święcieńcu 
860,00 858,47 99,82% 

Zakupiono elektr. 

ogrzewacz wody wraz z 

mat. inst. do podłączenia 

oraz drobne agd. 

Wymiana drzwi wejściowych  

w świetlicy wiejskiej 
2 140,00 2 140,00 100,00% 

Wymieniono drzwi 

wejściowe do świetlicy 

wiejskiej. 

Odświeżenie świetlicy wiejskiej 1 000,00 996,00 99,60% 
Zakupiono materiały do 

odświeżenia. 
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Doświetlenie sołectwa lampami 

ledowymi solarnymi 
17 098,00 17 070,98 99,84% 

Zakupiono  

i zamontowano  

5 lamp solarnych. 

Piknik integracyjny z zawodami 

sportowymi 
4 000,00 4 000,00 100,00% 

Impreza odbyła się 

01.06.2019r. 

Andrzejkowe spotkanie 

integracyjne 
1 400,00 1 400,00 100,00% 

Zorganizowano 

tradycyjne spotkanie 

andrzejkowe 

propagujące 

staropolskie obrzędy  

i zwyczaje. 

 Razem 26 498,00 26 465,45 99,88%   

13. Sołectwo 

Rydzyno Rozbudowa kontenerowego 

budynku świetlicy 
21 000,00 21 000,00 100,00% 

Posadowiono kolejny 

segment kontenera. 

Garaż blaszany z montażem 2 891,00 2 876,67 99,50% 

Dostarczono  

i zamontowano garaż 

oraz zakupiono mat. do 

wykonania podłoża. 

 Razem 23 891,00 23 876,67 99,94%   

14. Sołectwo 

Sambórz 
Utwardzenie drogi gminnej 

tłuczniem 
20 374,00 20 374,00 100,00% 

Utwardzono drogę 

tłuczniem. 

 Razem   20 374,00 20 374,00 100,00%   

15. Sołectwo 

Słupno - - - - - 

 Razem   - - -   

16. Sołectwo 

Szeligi 

Remont drogi gminnej łączącej 

Szeligi z Miszewkiem 

Strzałkowskim 

16 500,00 16 500,00 100,00% 
Utwardzono drogę 

kruszywem betonowym. 

Organizacja imprezy kulturalno- 

sportowej 
1 994,00 1 994,00 100,00% 

Impreza odbyła się 

06.07.2019r. 

 Razem   18 494,00 18 494,00 100,00%   

17. Sołectwo 

Wykowo 
Zakup i instalacja 2 szt. lamp 

zewnętrznych (latarni) 
7 410,00 7 380,00 99,60% 

Zakupiono  

i zamontowano  

2 lampy solarne. 

Piknik rodzinny z okazji Dnia 

Dziecka 
3 490,12 3 490,12 100,00% 

Piknik odbył się 

01.06.2019r. 

Zagospodarowanie terenu na park 

(skwerek) - etap II 
20 863,63 20 090,70 96,30% 

Wyrównano teren  

i posiano trawę, 

wykonano przyłącze 

wody, posadzono 

krzewy i rośliny 

ozdobne. 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej 3 769,25 3 769,25 100,00% 

Zakupiono mat. 

oświetleniowe (wejście 

do świetlicy  

i plac zabaw), zakupiono 

szafę  

z drzwiami przesuwnymi 

Razem 35 533,00 34 730,07 97,74%   

Ogółem   498 474,00 495 193,89 99,34%   
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7. TRANSPORT 
 

W 2019 r. Gmina Słupno kontynuowała działania podjęte w 2017 i 2018 roku 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) Kontynuacja w 2019r umowy z Miastem Płock w zakresie obsługi Komunikacyjnej 

linią Komunikacji Miejskiej (130) ze Szelig do Płocka, z obsługą Słupna, Cekanowa, 

Mirosławia, Nowego i Starego Gulczewa, 

2) Wprowadzenie od 1 września 2019 dodatkowego kursu „bisowego” ze Słupna o godz 

7:01 z uwagi na zwiększoną liczbę młodzieży (podwójny rocznik klas I w szkołach 

średnich), 

3) Przygotowanie optymalizacji liczby kursów na linii 130 na rok 2020, na podstawie 

udostępnionych przez Miasto Płock wyników badań marketingowych 

przeprowadzonych w maju i czerwcu 2019r (pomiaru ilości pasażerów, oraz wielkości 

przychodów ze sprzedaży biletów), z uwzględnieniem konieczności zwiększenia 

dotacji do tej linii wynikającej z wzrostu kosztów Operatora – KM Płock sp. z o.o. 

Gmina ponownie 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 4460 osób tj. 58% mieszkańców gminy. Kanał linii 130 jest obsługiwany 

wg wyższego standardu niż przeciętny w sieci linii podmiejskich KM Płock oferując 20 par 

kursów w dniu roboczym (+1 „bisowy”).  Na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych 

przesiadkowych KM Płock mieszkańcy gminy mają możliwość korzystania z wszystkich linii 

KM Płock w strefie A i B. Niezależnie od współpracy z Gminą Płock, kontynuowano obsługę 

linii gminnych organizowanych samodzielnie przez Gminę Słupno. W okresie od początku 

2019 r. przeprowadzono: 

1) Likwidację linii P-4 na odcinku gminnym, tj. w Miszewku Strzałkowskim, 

2) Włączenie obsługi Miszewka Strzałkowskiego do linii S-2, co umożliwiło dojazd 

mieszkańców do Słupna, oraz zwiększyło liczbę połączeń z Miszewka 

Strzałkowskiego w soboty i niedziele (np. linia P-4 w niedziele nie kursowała), 

3) Kontynuację ścisłej koordynacji kursów linii S-1, S-3 z liniami 130 i 215 na przystanku 

węzłowym  Słupno Zajazd (możliwość przesiadek). 

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 
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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: 

215, 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 nadal bezpłatne na terenie 

gminy. 

 

 

 

 

Linia Organizator Porozumienie Kurs / dni 
rob. 

Kurs/sobo
ta 

Kurs/niedziela 

130 Miasto Płock z Gm. Słupno 20 11 10 

215 PKS Płock l. komercyjna 12 8 6 

S-1 Gm. Słupno - 5-6 3-4 3-4 

S-2 Gm. Słupno - 12 8 6 

S-3 Gm. Słupno - 7-8 3-4 3-4 

 

W 2019 roku uruchomiono na terenie gminy: 

1) 42 nowe przystanki (w tym 38 dedykowanych do przewozów szkolnych), 

2) 2 nowe wiaty przystankowe  

Obecnie na terenie gminy znajduje się łącznie:  54 wiat przystankowych. Łączna liczba 

przystanków autobusowych na terenie Gminy Słupno wynosi:  191, w tym: 

1) 147 przystanków zarządzanych przez Gminę Słupno,  

2) 36 przystanki w zarządzie Powiatu Płockiego, 

3) 8 przystanków w zarządzie GDDKiA. 
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Przystanek: Słupno Zajazd pełni rolę węzła komunikacyjnego dla linii: S-1, S-3, S-2, 215, 

130. 

W 2019 r. po raz drugi 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 2019 r. kontynuowano wprowadzony w 2018r 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”. Stosuje się ujednolicony 

standard wizualny rozkładów jazdy linii organizowanych przez Gminę Słupno, publikowanych 

na stronie internetowej. Autobusy linii gminnych posiadają na tablicach kierunkowych 

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

z oznakowaniem na rozkładach jazdy. 

Rozkład jazdy publikowany na stronie internetowej – przykład (ostatnie modyfikacje rozkładów 

zawsze wyróżnione są kolorem niebieskim). 

W 2019 r. w trakcie przygotowywania założeń do postępowania przetargowego, 

przeprowadzono analizę sytuacji prawnej, w tym przegląd aktów prawnych będących na 

wczesnym etapie planowania, oraz w trakcie procesów legislacyjnych.  Zapowiadana  

w I połowie roku przez rząd Ustawa o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 



RAPORT O STANIE GMINY SŁUPNO ZA 2019 ROK Strona 48 

 
 

tworzyła szansę do uzyskania dotacji do gminnych linii komunikacyjnych, w związku z tym 

proces legislacyjny był na bieżąco monitorowany w celu wykorzystania ewentualnych dopłat 

z środków zewnętrznych do komunikacji organizowanej przez Gminę. W związku z tym  

z wyprzedzeniem przeprowadzano analizy mające na celu ustalenie jaka część linii może 

być objęta potencjalnymi dopłatami ze środków z Funduszu. Zgodnie z przewidywaniami 

możliwość taka zaistniałą dla linii S-2 charakteryzującej się największą wśród innych 

wielkością pracy eksploatacyjnej (a więc potencjalnie najwyższą dopłatą). Ustawa powyższa 

została opublikowana 18 czerwca  i weszła w życie 18 lipca 2019 r. W trakcie już 

przeprowadzanego II postępowania przetargowego na komunikację zbiorową organizowaną 

samodzielnie przez Gminę. W związku z tym: przygotowano w dniu 22 lipca projekt uchwały 

Rady Gminy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy z Operatorem (nowy, nie istniejący 

wcześniej wymóg ww. ustawy warunkujący przyjęcie wniosku o dopłatę, dodatkowo  

z wymogiem przyjęcia uchwały przez zawarciem umowy z Operatorem transportu 

zbiorowego). Rada Gminy przyjęła ww. uchwałę w dniu 25 lipca 2019 r. Umowę  

z Operatorem zawarto w dniu 26 lipca 2019 r. Zachowanie chronologii ww. działań otworzyło 

drogę do złożenia wniosku do Wojewody Mazowieckiego o dopłatę do linii S-2 i uzyskanie 

dopłaty od dnia 1 września 2019 r., zgodnie z zapisami ustawy. Wniosek taki złożono w dniu 

9 sierpnia 2019 r. Po pozytywnym jego rozpatrzeniu Wójt Gminy Słupno podpisał  

z Wojewodą Mazowieckim umowę na dopłatę w roku budżetowym 2019. W dniu 27 sierpnia 

2019 r. Gmina Słupno jest jednym z niewielu samorządów gminnych w województwie 

mazowieckim organizujących własną komunikację zbiorową i jednym z niewielu 

beneficjentów Funduszu. Uzyskana dopłata wynosi 1 zł/km (ok. 16% kosztów 

funkcjonowania linii S-2) i w skali roku daje kwotę ok. 100.000 zł.  

W 2019 r. w trakcie przygotowywania założeń do postępowania przetargowego, 

przeprowadzono analizę sytuacji prawnej dotyczącej ustawowego obowiązku gminy – 

organizacji dowozu dzieci do szkół podstawowych, w tym możliwości wykorzystania dopłat 

ze środków zewnętrznych. Wnioski z tej analizy skłoniły Gminę do zmiany formy prawnej 

organizacji dowozu dzieci do szkół. W związku z tym Gmina odeszła od bezpośredniego 

zlecania przewoźnikowi usługi dowozu, natomiast wybrała metodę realizacji dowozów do 

szkół poprzez zakup biletów miesięcznicych z ulgą ustawową 49% dla uprawnionych 

uczniów szkół podstawowych w gminie Słupno, ważnych na określonych trasach dowozów. 

W ramach tych działań osiągnięto: 

1) Obniżenie kosztów usługi (gmina bezpośrednio płaci 51% wartości usługi w postaci 

zapłaty za dostarczone bilety miesięczne), 

2) Wykorzystanie dopłat ze Skarbu Państwa do biletów (49%, wypłacanych przez Urząd 

Marszałkowski bezpośrednio przewoźnikowi), 
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3) Lepsze pokrycie obszaru gminy trasami linii (uruchomiono 4 linie w miejsce 

poprzednich trzech), objęto obsługą obszar ul. Młynarskiej, oraz po południu: części 

Mirosławia, 

4) Optymalizację liczbę kursów: zmniejszono ich liczbę rano do jednego na każdej linii, 

zwiększono po południu z dwóch do trzech na liniach G2 i G4 (z obserwacji wynikało 

że liczba dzieci odwożonych jest większa o 50-60% niż dowożonych rano), 

5) Zwiększenie bezpieczeństwa przewozów przy obniżeniu ich kosztu o ok. 20% mimo 

większej liczby linii, biorąc pod uwagę obserwowany na przetargach ogólny wzrost 

kosztów usług przewozów szkolnych o ok. 18-20% (2019/2018). 

Dodatkowo przyjęto zarządzeniem Wójta Gminy Słupno jednolity Regulamin Przewozów, 

regulujący obowiązki dzieci, rodziców, opiekunów oraz kierowców. Od 1 września 2019 r. 

uprawnienie do przewozów nabywa dziecko, którego rodzic złoży w szkole deklarację 

przewozu dziecka z akceptacją warunków Regulaminu. Na potrzeby przewozów szkolnych w 

sierpniu 2019 r. uruchomiono 38 nowych przystanków. Gmina kontynuuje finansowanie 

przewozów okazjonalnych dla szkół (na zajęcia edukacyjne prowadzone poza siedzibami 

szkół i przedszkoli) w formie bezpośredniego zlecania przewozów Przewoźnikowi,  

na zasadach dotychczasowych. 

 

 

Schemat linii szkolnych. 
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W 2019 r. nawiązując do porozumienia Gminy Słupno i Miasta Płock z 2013 r. oraz 

umowy wykonawczej do porozumienia z dnia 22 czerwca 2017r. wynegocjowano i podpisano 

aneks do umowy z dnia 30.12.2019 r. (przedłużenie obowiązującej umowy na styczeń 

2020r.). Od listopada do końca stycznia trwały rozmowy i negocjacje w Miastem Płock  

w sprawie kształtu oferty przewozowej, oraz wielkości dotacji na 2020 r. 

W 2019 r. przeprowadzono postępowania przetargowe na świadczenie usługi 

publicznego transportu zbiorowego na linie komunikacyjnych organizowanych bezpośrednio 

przez Gminę Słupno:  

1) I postępowanie: ogłoszenie 12.06, rozstrzygnięcie 21.06 (nie wpłynęła żadna oferta), 

2) II postępowanie: ogłoszenie 21.06, rozstrzygnięcie 15.07 (wpłynęły dwie ważne 

oferty). 

Umowa z Operatorem wybranym w drodze przetargu nieograniczonego została zawarta  

w dniu 26 lipca 2019 r. i obowiązuje do 31 lipca 2020 r. 

W 2019 r. przeprowadzono również postępowanie przetargowe na usługę 

niepublicznego transportu zbiorowego (dowóz dzieci do szkół w ramach obowiązków 

nałożonych na gminę  przepisami Ustawy Prawo Oświatowe, prowadzony przez 

Przewoźnika. Gmina Słupno realizuje obowiązek ustawowy poprzez zakup biletów 

miesięcznych dla uprawnionych uczniów). Umowę na dostawę biletów miesięcznych, oraz na 

realizację przewozów okazjonalnych zawarto w dniu 14 sierpnia 2019 r. i obowiązuje ona do 

30 czerwca 2020 r. 
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8. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
8.1 Gospodarowanie odpadami  

Gospodarką odpadową na terenie gminy Słupno w 2019 r. zajmował się Związku 

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 wykonywał powierzone zadania związane z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie 

aktów prawa miejscowego.  

W 2019 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 zapewniał mieszkańcom: 

1) pojemniki na odpady, 

2) worki na odpady segregowane, 

3)  zbiórkę mobilną elektrośmieci, wielkogabarytów, odpadów remontowo-budowlanych. 

Wszystko to wliczone było w opłatę, którą mieszkańcy uiszczali co miesiąc do ZGRP.   

Systemem gospodarowania odpadami objęto do 31 grudnia 2019 r. ogółem 7 769 osób 

zgodnie ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości deklaracjami. W 2019 roku od 

mieszańców Gminy Słupno odebrano łącznie 2485,07 Mg odpadów w tym: 

1) 1 548,56 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych,   

2)  500,82 Mg segregowane odpady komunalne, 

3) 16,82 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

4) 388,09 Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

5) 23,64 Mg odpadów wielkogabarytowych, 

6) 1,92 Mg zużytych opon, 

7) 5,04 Mg zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 

8) 0,18 Mg – pozostałe. 

Ponadto, Gmina Słupno, w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego realizowała 

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, 
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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 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. Program określa 

cele i priorytety w obszarach dotyczących ochrony powietrza, przyrody, zieleni i środowiska, 

odwodnienia miasta, jakości  i ochrony wód powierzchniowych oraz podziemnych. 

W trosce o stan jakości powietrza gmina Słupno podpisała umowę z Mazowiecką 

Jednostką Wdrażania Programów Unijnych o przyznaniu dofinansowania na realizację 

projektu pn. ”Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy 

Słupno” w ramach działania 4.3 ”Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” poddziałanie 

4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”. Głównym celem 

projektu jest wymiana urządzeń grzewczych w 8 budynkach mieszkalnych na terenie gminy 

Słupno i tym samym redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Projekt będzie 

realizowany w 2020 r.    

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wysokość stężeń zanieczyszczeń są warunki 

meteorologiczne. Od czynników atmosferycznych w dużej mierze zależy rozprzestrzenianie  

się zanieczyszczeń w powietrzu. Warunki pogodowe różnią się w poszczególnych latach,                    

w związku z czym trend zmian stężeń pyłów występujących w powietrzu powinien być 

określany w oparciu o dane z wielolecia.  

Od 2019 roku pomiary jakości powietrza na terenie Gminy Słupno monitorowane                    

są na podstawie odczytów z sensorów do pomiaru pyłów PM 2,5 i Pm 10 temperatury, 

ciśnienia i wilgotności. Sensory zainstalowane zostały w szkołach podstawowych w Słupnie  

i Liszynie. W szkole podstawowej w Słupnie dodatkowo zainstalowano monitor wyświetlający 

dane o aktualnym stanie powietrza na terenie m. Słupno Zakupiony został również 
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internetowy system monitorowania jakości powietrza. Kolejnymi działaniami realizowanymi  

w celu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Słupno były działania wykonywane przez 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej tj.: 

1) prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie kontroli palenisk, 

2) akcja informacyjno-edukacyjna polegająca na corocznej dystrybucji ulotek                             

do wszystkich mieszkańców z informacją dotyczącą zakazu spalania odpadów                      

oraz obowiązków wynikających z Ustawy antysmogowej, 

3) zorganizowanie szkolenia dla mieszkańców gminy Słupno dot. zasad udzielania 

dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”. 

Obok realizacji zadań ukierunkowanych na ochronę powietrza, Gmina Słupno w 2019 

roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Budowa ścieżki dydaktyczno–ekologicznej                             

w miejscowości Słupno przy ul. Kościelnej 16, nr ewid. działki 72/3” za łączną kwotę                          

82 523,35zł  współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Głównym celem projektu jest zbudowanie ścieżki 

dydaktyczno-ekologicznej oraz za jej pomocą przeprowadzenia cyklu nieodpłatnych 

warsztatów mających na celu propagowanie i kształtowanie postaw i zachowań 

proekologicznych. Długość ścieżki dydaktyczno-ekologicznej wynosić będzie 403 m, oraz 

będzie zawierała w sobie 17 elementów edukacyjnych w tym: 9 gier edukacyjnych i 8 tablic 

edukacyjnych. Budowa ścieżki ma za zadanie: 

1) Budowanie postawy ekologicznej od najmłodszych lat, 

2) Propagowanie i kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych, 

3) Rozbudzenie w użytkownikach ciekawości i zainteresowania ochroną środowiska 

naturalnego, 

4) Upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego 

rozwoju, 

5) Wprowadzenie na terenie gminy alternatywnego sposobu przekazywania wiedzy                         

z zakresu ekologii, 

6) Przedstawienie użytkownikom problemów związanych z egzystencją dzikiej fauny                    

i flory, 

7) Propagowanie w społeczeństwie nowoczesnych zachowań ekologicznych, 

8) Przybliżenie użytkownikom warunków bytowania dziko żyjących gatunków i ich 

behawiorystki, 

9) Poprzez zabawę przekazanie dzieciom najnowszej wiedzy z zakresu ochrony 

środowiska, 

10) Wytwarzanie w użytkownikach poczucia współodpowiedzialności za otaczające 

środowisko naturalne, 
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11) Wykorzystanie i przekazanie społeczeństwu pod użytkowanie terenów dotychczas 

nieużytkowanych, 

12) Założenie ścieżki dydaktyczno-ekologicznej, która zawierać się będzie w tematyce 

bioróżnorodności wprowadzając użytkowników w tematykę zrównoważonego 

rozwoju. 

 

8.3 Działania w zakresie ochrony przed substancjami niebezpiecznymi 

Związek Gmin w 2019 roku realizował 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  

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 2019 zrealizowano 12 wniosków mieszkańców gminy Słupno 

unieszkodliwiając 34,450 ton wyrobów zawierających azbest. 

 

8.4 Sadzenie drzew i krzewów 

Realizowane zadania dotyczyły głównie wzmocnienia roli rekreacyjnej zieleni, 

zachowanie istniejącej zieleni urządzonej, urządzania i utrzymania terenów zieleni, 

zwiększania różnorodności biologicznej, ochrony terenów przyrodniczo cennych przed 

niewłaściwym sposobem użytkowania. Każdego roku na terenie gminy sadzone są drzewa  

i krzewy, które gmina nabywa w szkółkach. Podobnie było w roku 2019. W 2019 roku 

posadzono 23 szt. drzew i 10 szt. krzewów.  

Na terenie Gminy Słupno występują następujące formy ochrony przyrody:  

1) pomniki przyrody, 

2) obszary Natura 2000, 

3) obszary chronionego krajobrazu, 

4) rezerwaty przyrody, 

5) użytki ekologiczne, 

6) zespoły przyrodniczo – krajobrazowe.  

Ich głównym celem jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz 

zachowanie różnorodności biologicznej.  
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Na terenie gminy Słupno występują następujące pomniki przyrody: 

1) wydmy w Liszynie, 

2) grupa drzew w Liszynie, 

3) dąb szypułkowy w miejscowości Bielino, 

4) lipa drobnolistna w miejscowości Słupno. 

W gminie Słupno występują obszary NATURA 2000: 

1) Dolina Środkowej Wisły – na wysokości gminy Słupno jest częścią Obszaru 

Specjalnej Ochrony (OSO). Obszar na terenie gminy zajmuje powierzchnię ok.1212,4 

ha. Ostoja Dolina Środkowej Wisły obejmuje odcinek rzeki pomiędzy Dęblinem,  

a Płockiem. Wisła zachowała tu wyjątkowo naturalny charakter rzeki roztokowej. 

Głównym celem powołania ostoi jest występująca tu cenna z europejskiego punktu 

widzenia awifauna. W Dolinie Środkowej Wisły gniazduje około 50 gatunków ptaków 

wodno-błotnych. Występują tu co najmniej 23 gatunki ptaków ważne w skali 

europejskiej. Spośród nich lęgi odbywają tu m.in. mewa czarnogłowa i mewa mała 

oraz cztery gatunki rybitw m.in. rybitwa białoczelna i rzeczna. Występuje tu również  

9 gatunków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt m.in. ostrygojad, 

podgorzałka i podróżniczek. W okresie zimy występują tu duże koncentracje gągoła  

i bielczka. Obszar ma bardzo duże znaczenie jako szlak wędrówkowy dla ptaków 

migrujących. Spośród roślin cennych w skali Europy rośnie tu lipiennik Loesela. 

2) Kampinoska Dolina Wisły (PLH 140029) – zgodnie ze standardowym formularzem 

danych dla OSO, obszar obejmuje fragment naturalnej doliny dużej rzeki nizinnej                      

o charakterze roztokowym wraz z charakterystycznym strefowym układem zbiorowisk 

roślinnych reprezentujących pełne spektrum wilgotnościowe i siedliskowe w obrębie 

obu tarasów. Jednocześnie obszar jest fragmentem jednego z najważniejszych 

europejskich korytarzy ekologicznych. 

Ponadto w gminie Słupno występuje obszar chronionego krajobrazu. Prawie cała 

gmina Słupno, z wyjątkiem miejscowości Nowe Gulczewo, Gulczewo, Stare Gulczewo, 

Mirosław, wchodzi w skład systemu obszarów chronionych o najwyższych walorach 

przyrodniczo - krajobrazowych o znaczeniu ponadregionalnym - Nadwiślański Obszar 

Chronionego Krajobrazu związany z doliną rzeki Wisły. Nadwiślański Obszar Chronionego 

Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz  

o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania 

potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy 

ekologicznych. Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu, o całkowitej powierzchni 

44504 ha, położony jest na terenie powiatu płońskiego w gminie Czerwińsk, powiatu 
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płockiego w gminach: Wyszogród, Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Radzanowo, Stara Biała, 

Brudzeń Duży, miasto Płock, Słubice i powiatu sochaczewskiego w gminie Iłów. 

 

 

 

Na terenie gminy Słupno występują następujące rezerwaty przyrody: 

1) Rezerwat Kępa Wykowska – nr w rejestrze WKP 58/496, utworzony w 1994 roku, 

2) Rezerwat Ławice Troszyńskie – nr w rejestrze WKP 58/496, utworzony w 1994 roku. 

Są to rezerwaty faunistyczne, gdzie przedmiotem ochrony są ostoje lęgowe rzadkich                        

i ginących w Polsce ptaków siewkowatych (rybitwy, mewy, sieweczki). 

Ponadto na terenie gminy Słupno zlokalizowany jest zespół przyrodniczo – krajobrazowy 

Jar Rzeki Rosicy, którego celem jest ochrona cennego krajobrazu naturalnego dla 

zachowania jego wartości estetycznych, rekreacyjnych oraz funkcji korytarza ekologicznego. 

 

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 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności 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.: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku, 
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5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) usypianie ślepych miotów, 

7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym 

gospodarstwie rolnym, 

8) 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 2019 roku umowę realizowało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DANIEL” 

Zielaskowski Artur z siedzibą w Węgrowie 28G 86-302 Węgrowo. 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.   

Ponadto gmina zapewniała zwierzętom opiekę weterynaryjną. Pomocą ofiarom 

poszkodowanym  w wypadkach komunikacyjnych zajmowała się na zlecenie gminy lecznica 

z Cekanowa. Również zajmowała się chorymi zwierzakami znalezionymi przez mieszkańców 

oraz zwierzakami w „Hotelu dla bezdomnych psów” w Małej Wsi. Na te cele wydano  

ok. 40 000 zł. ramach Programu w 2019 r. zrealizowano: 

1) 33 sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów, 

2) 23 sterylizacje zwierząt właścicielskich,  

3) zakupiono 400kg karmy przeznaczonej na dokarmianie wolno żyjących kotów, 

4) przekazano do adopcji 7 psów, 

5) łącznie do schroniska i „Hotelu” przyjęto 19 psów, 

6) liczba opiekunów kotów wolno żyjących obecnie wynosi 18.  

W Programie ujęto też zalecany przez ustawę plan sterylizacji zwierząt 

właścicielskich. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, które pomaga utrzymać populację 

zwierząt na zrównoważonym poziomie i zapobiega wzrostowi liczby bezdomnych psów  

i kotów. Sterylizacja wykonana po okresie dojrzewania zwierzęcia i w czasie, gdy nie jest ono 

w okresie godowym, niesie ze sobą minimalne ryzyko powikłań i chroni przed wieloma 

chorobami. Nie ma górnej granicy wieku, w którym sterylizacja jest niemożliwa. Jedynie stan 

zdrowia może być przeszkodą. Akcja obejmuje dofinansowanie do sterylizacji i jest 

prowadzona przez lecznicę – Gabinet Weterynaryjny „Zwierzak” znajdujący się w Cekanowie 
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przy ul. Wiejskiej. W roku 2019 zabiegowi zostało poddanych 11 suczek i 12 kotek  

co kosztowało gminę 5,6 tyś zł.  

Osobną kategorią wyróżnioną w Programie są koty wolno żyjące. Program 

dokarmiania bezdomnych kotów na terenie gminy Słupno funkcjonuje już trzeci rok.  

To swego rodzaju ewenement, bowiem niewiele gmin w ogóle podejmuje tego typu 

inicjatywy. W roku 2019 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej 

wydał 400 kg karmy opiekunom kotów wolnożyjących, którzy się zgłosili i zadeklarowali,  

że dokarmiają bezdomne koty. Ponadto gmina od 2017 roku finansuje akcje sterylizacji –  

w 2019 roku poddano  jej 33 kotów wolnożyjących.  

W 2019 r. gmina przeznaczyła na realizację zadań Programu blisko 95 000 zł, w tym                      

na bieżące utrzymanie zwierząt w schronisku i w „Hotelu dla psów” w Małej Wsi ok. 34 000 

zł. W ubiegłym roku w schronisku i Hotelu przebywało łącznie 19 psów. Dla 7 udało się 

znaleźć nowe domy. Prawie 6 500 zł. przeznaczono na dokarmianie i ograniczanie populacji 

zwierząt bezdomnych poprzez ich sterylizację i kastrację. Odbiór i utylizacja zwłok 

bezdomnych zwierząt, powstałych w wyniku zdarzeń drogowych kosztował gminę ok. 4 500 

zł. i był realizowany przez firmę PPH Hetman z Florianowa.  

 

8.6 Rolnictwo  

W lipcu 2019 roku Zespół Komisji powołanej zarządzeniem nr 97 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. 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 

229 wniosków o oszacowanie strat. Z zebranych danych wynika, iż uprawami, które 

ucierpiały najbardziej był rzepak ozimy, kukurydza oraz burak cukrowy. Ogłoszone były trzy 

nabory wniosków ze względu na duże zainteresowanie ze strony producentów rolnych oraz 

dużą skalę zjawiska suszy. W pierwszym naborze wpłynęło 212 wniosków, w drugim 15,  

a w trzecim już tylko 2. W sierpniu 2019 roku dokonano doszacowania upraw: warzywa 

gruntowe, drzewa owocowe, ziemniaki oraz buraki cukrowe, na co zezwolił raport  

nr 7 Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Dzięki starannej pracy 

komisji, 229 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. 

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 
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jakość prezentowanych wyników co przekłada się na wyznaczanie suszy rolniczej                         

na danym terenie. 

 

8.7 Gospodarka wodno – ściekowa   

Zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków prowadzone jest przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie. Obowiązek ten Wydział wypełnia w trybie 

bieżącej eksploatacji posiadanych urządzeń:  

1) w zakresie poboru i uzdatniania wody: 

 Stacji Uzdatniania Wody Słupno wraz z ujęciem wody podziemnej, 

 Stacji Uzdatniania Wody Mijakowo wraz z ujęciem wody podziemnej, 

 Stacji Uzdatniania Wody Bielino wraz z ujęciem wody podziemnej, 

 Stacji Uzdatniania Wody Gulczewo wraz z ujęciem wody podziemnej. 

2) w zakresie dystrybucji wody: 

 sieć wodociągowa - 157,09 km 

 przepompownia wody - 1 obiekt 

3) w zakresie oczyszczania ścieków: 

 Oczyszczalnia Ścieków w Słupnie – oczyszczalnia została uruchomiona  

w 1994 roku. Oczyszczalnia została rozbudowana i zmodernizowana 

trzykrotnie w roku 2005, w latach 2009-2010 oraz w 2019 roku.  

Do oczyszczalni dowożone są również ścieki ze zbiorników bezodpływowych 

z terenu gminy. 

4) w zakresie odbioru ścieków:  

 sieć kanalizacyjna - 125,63 km 

w tym: 

 kanalizacja sanitarna - 103,05 km 

 kanalizacja deszczowa - 22,58 km 

 przepompownie ścieków - 56 obiektów. 

Zadanie dla miejscowości Nowe Gulczewo z zakresu zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Gmina Słupno przekazała „Wodociągom 

Płockim” Sp. z o. o.  z siedzibą w Płocku przy ul. Antolka Gradowskiego 11. Miejscowość 

Nowe Gulczewo zasilana jest w wodę z ujęć eksploatowanych przez Miasto Płock – 

Wodociągi Płockie, natomiast ścieki odprowadzane z miejscowości Nowe Gulczewo 

przyjmowane są do Oczyszczalni Ścieków w Płocku. 
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Dla części wsi Wykowo-Budy w celu prowadzenia zadania z zakresu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę Gmina Słupno podpisała porozumienie na zakup hurtowy wody  

z wodociągu Gminy Bodzanów. Rozliczenie odbywa się na podstawie odczytu wodomierza 

zainstalowanego w studni wodomierzowej położonej w granicy gmin w pasie drogi 

powiatowej.  

W latach 2015 – 2019 Gmina Słupno inwestowała w rozwój i modernizację sieci 

celem objęcia możliwością korzystania z usług przez jak największą liczbę mieszkańców 

gminy. Z usług w zakresie dostawy wody korzysta 99% ludności, a z usług w zakresie 

odbioru ścieków 72% ludności. W 2019 roku całkowita długość sieci wodociągowej 

zwiększyła się o 1,98km. Natomiast sieć kanalizacji sanitarnej zwiększyła się o 237mb.  

W zakresie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 

nadrzędnym celem jest zapewnienie niezawodności dostawy wody oraz odprowadzania 

ścieków a także podwyższenie jakości świadczonych usług. W 2019 roku na bieżącą 

eksploatację, prace remontowe oraz usuwanie awarii przeznaczone zostały środki  

w wysokości:  

1) gospodarka wodna – 883 285,82 zł., 

2) gospodarka ściekowa – 1 214 167,03 zł.  

W 2019 roku, poza bieżącą eksploatacją, naprawami i usuwaniem awarii wykonano między 

innymi:  

1) czyszczenie mechaniczno – chemiczne studni głębinowej IVc na Stacji Uzdatniania 

Wody w Bielinie,  

2) czyszczenie aeratora na Stacji Uzdatniania Wody w Gulczewie, 

3) zakup sprężarek śrubowych na SUW Mijakowo, Gulczewo i Bielino, 

4) zakupiono sprzęt do pomiaru wydajności sieci wodociągowej,  

5) wymieniono awaryjny odcinek sieci wodociągowej z żeliwa położony w ulicy Wspólnej 

w Borowiczkach – Pieńkach, 

6) wymieniono 20 hydrantów na sieci wodociągowej zasilanej przez SUW Mijakowo – 

zadanie wykonano zgodnie z nałożoną na gminę decyzją Państwowej Straży 

Pożarnej. Obecnie na wodociągu SUW Mijakowo wszystkie hydranty są sprawne, 

7) opracowano dokument pn. "Analiza ryzyka dla stacji uzdatniania wody na terenie 

gminy Słupno strefy ochrony pośredniej", 

8) częściowy remont systemu napowietrzania na Oczyszczalni Ścieków w Słupnie, 

9) wymiana awaryjnego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Piaski                               

i Modrzewiowej w Słupnie, 

10) remont pomp w przepompowniach ścieków: Wykowo; Słupno ul. Warszawska, 

Bociania; Liszyno ul. Jagiellońska, 
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11) montaż filtrów antyodorowych, włazowych i kominkowych na przepompowniach 

ścieków: ul Pocztowa w Słupnie i ul. Jagiellońska w Liszynie. 

Rozpoczęto również wymianę wodomierzy głównych u odbiorców usług między innymi  

w celu wdrożenia radiowego systemu odczytywania stanów wodomierzy. Tego typu 

rozwiązanie będzie stanowiło ogromne udogodnienie dla wszystkich odbiorców wody.  

W 2019 roku zakończono wymianę wodomierzy głównych u mieszkańców Liszyna.  

Na bieżąco są również montowane nakładki radiowe na podwodomierzach u mieszkańców 

Borowiczek – Pieniek i Liszyna.   

  



RAPORT O STANIE GMINY SŁUPNO ZA 2019 ROK Strona 62 

 
 

9. MIENIE KOMUNALNE 
 

9.1 Mienie komunalne 

 
Wartość mienia komunalnego Gminy Słupno wraz z wartością gruntów oddanych  

w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 27 grudnia 2019 roku wyniosła 15 407 

294,65 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost 

wartości majątku o kwotę 509 659,35 zł co stanowi ok. 3,3%. Gmina Słupno jest 

posiadaczem samoistnym lub władającym wielu dróg. Trwają prace zmierzające do 

uregulowania stanu prawnego części tych dróg. 

W roku 2019 dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw wyniosły łącznie  

227 688,65 zł, w tym z tytułu umów za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 

oraz służebności: 29 597,77 zł a z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz 

umów dzierżaw: 198 090,88 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 właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej: 173,9288 ha (w tym grunty oddane 

w trwały zarząd: 6,1325 ha). Na ogólną powierzchnię składają się tereny : 

1) orne - 21,8520 ha, 

2) budowlane niezabudowane - 8,0165 ha, 

3) budowlane zabudowane - 13,6212 ha, 

4) drogi – 130,2591 ha, 

5) 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 8,0171 
 

929 386 

Cekanowo 20,0806 
 

1 229 667 

Nowe Gulczewo 20,6365 
 

2 094 105 

Liszyno 13,0169 
 

925 716 

Mijakowo 1,0893 
 

16 753 

Miszewko-Stefany 3,0319 
 

26 355 

12% 

5% 

8% 

75% 

0% 

Mienie komunalne 2019 

  

grunty orne

grunty budowlane niezabudowane

grunty budowlane zabudowane

drogi

nieużytki
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Mirosław 4,9191 
 

418 004 

Miszewko Strzałkowskie 4,6194 
 

116 859 

Gulczewo 7,1783 
 

3 162 420 

Stare Gulczewo 3,3479 
 

230 985 

Ramutowo 0,9551 
 

22 580 

Rydzyno 1,7783 
 

197 226 

Sambórz 0,1225 
 

587 

Święcieniec 0,1423 
 

6 933 

Szeligi 3,3871 
 

166 507 

Słupno 49,3608 
 

3 689 821 

Wykowo 21,3765 
 

738 575 
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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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9.2. Opłata adiacencka i planistyczna 

Opłata adiacencka to opłata ustalona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości 

spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu 

Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego albo scaleniem i podziałem nieruchomości, 

a także podziałem nieruchomości.  

W 2019 roku wydano łącznie 37 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej oraz opłaty 

planistycznej na łączną kwotę 58 542 zł. W tym opłata adiacencka od wybudowania 

kanalizacji sanitarnej wyniosła 12 647 zł, wodociągu – 22 558 zł, od podziału – 22 748 zł., 

 a opłata planistyczna to 589 zł. 

Każda z wydanych decyzji poprzedzona jest procedurą administracyjną przewidzianą 

przepisami prawa tzn.:  

1) zlecenie wyceny rzeczoznawcy majątkowemu, 

2) postanowienie o powołaniu biegłego, 

3) zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty – ustalenie 

daty i godziny oględzin nieruchomości, 

4)  operat szacunkowy – sprawdzenie sporządzenia operatu, 

5) zawiadomienie o wykonanej wycenie nieruchomości i możliwości zapoznania się 

stron postępowania z zebranym materiałem dowodowym, w tym operatem 

szacunkowym, 

6) decyzja o naliczeniu opłaty adiacenckiej, planistycznej. 
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10. ZASOBY MATERIALNE 
 

10.1 Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy 

 

Wielkość mieszkaniowego zasobu Gminy Słupno w 2019 r. przedstawiała się 

następująco: 

 

LP. LOKALIZACJA LICZBA LOKALI POWIERZCHNIA 
UŻYTKOWA (M2) 

1 Słupno, ul. Topolowa 10 5 133,00 

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 2019 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 m.in. w oparciu  wytyczne 

corocznych przeglądów technicznych wykonywanych zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. – Prawo budowlane. 

W roku 2019 wykonano kompleksowy remont lokalu znajdującego się przy ulicy 

Wawrzyńca Sikory 19a w Liszynie. Na remont złożyła się: 

1) przebudowa centralnego ogrzewania wraz z zakupem pieca, 

2) wymiana okien, 

3) prace naprawcze: wyrównanie ścian, sufitów oraz renowacja posadzek, 

4) prace montażowe. 

 



RAPORT O STANIE GMINY SŁUPNO ZA 2019 ROK Strona 68 

 
 

10.2 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 2019 

podjęto dalsze działania zmierzające do opracowania nowego programu opieki nad 

zabytkami oraz aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków. W 2019 r. dalej trwały prace nad 

opracowaniem programu opieki nad zabytkami dla Gminy Słupno. Zostały wydłużone  

w czasie z uwagi na fakt włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków, zabytków włączonych 

do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Nieruchomych, a co za tym idzie i do gminnej  

i ponowną aktualizację gminnej ewidencji.  

W roku 2019 stan ewidencyjny zabytków nieruchomych i ruchomych przedstawia się 

następująco: 

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 
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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. 

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.  
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11. OŚWIATA 
 

11.1 Sieć szkolno – przedszkolna 

 

Samorządowe Przedszkole w Słupnie oraz oddziały zamiejscowe przedszkola            

w Liszynie i w Święcieńcu 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) 4 oddziałach zamiejscowych przedszkola w szkołach podstawowych, 

3) 1 przedszkolu niepublicznym z 1 oddziałem przedszkolnym. 

 

 
L.p. 

 
Placówka 

 
l. dzieci 

 
l. oddziałów 

śr. liczba 
dzieci            

w oddziale 

1  Samorządowe Przedszkole „Niezapominajka”  
w Słupnie 

236 11 21,45 

w
 t
y
m

 

Oddział zamiejscowy przedszkola                         
w Szkole Podstawowej w Liszynie 

44 2 22 

Oddział zamiejscowy przedszkola w  Szkole 
Podstawowej w Święcieńcu 

24 2 12 

2  Niepubliczne „Domowe Przedszkole”              
w Nowym Gulczewie

* 
30 2 15 

 Razem 266 13 ------ 

 

Szkoły podstawowe  

W Gminie Słupno funkcjonują 3 szkoły podstawowe dla których, gmina jest organem 

prowadzącym.                          

 
L.p. 

 
Placówka 

 
l. dzieci 

 
l. oddziałów 

śr. liczba 
dzieci       w 

oddziale 

1 Szkoła Podstawowa im. abp. A.J. Nowowiejskiego    
w Słupnie  

337 17 20 

2 Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej             
w Liszynie 

92 8 12 

3 Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca             
w Święcieńcu 

67 7 10 

             Razem 496 32 --------- 

 



RAPORT O STANIE GMINY SŁUPNO ZA 2019 ROK Strona 71 

 
 

 

11.2 Baza lokalowa placówek oświatowych 

Stan techniczny i funkcjonalność  budynków oświatowych  oraz urządzeń sportowo-

rekreacyjnych podlega ciągłej modernizacji. Działania w tym zakresie powodują, że baza 

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. 

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. 

Obecnie 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 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). W 2019 roku w Szkole Podstawowej w Słupnie między innymi zmodernizowano 

sieć internetową, zamontowano ledowe oświetlenie nocne na orliku szkolnym i w sposób 

znaczący ulepszono zewnętrzną bazę sportową.  

Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Liszynie odbywają się w piętrowym 

budynku liczącym 56 lat, który na przestrzeni półwiecza przechodził kolejne modernizacje 

dostosowujące go do potrzeb społeczności. W 2019 roku zakończono budowę nowej sali 

gimnastycznej, wymieniono jej ogrodzenie oraz zaadaptowano starą salą gimnastyczną na 

salę lekcyjną wraz z zapleczem. Do dyspozycji przedszkolaków i uczniów jest plac zabaw  

z piaszczystą nawierzchnią, na której usytuowano urządzenia do zabawy. Uczniowie, a także 

wszyscy zwolennicy aktywności sportowej mogą skorzystać z kompleksu boisk Orlik 2012  

z zapleczem szatniowym. W budynku szkoły znajduje się 8 sal lekcyjnych, sala 

gimnastyczna, niewielkie pomieszczenie na zajęcia specjalistyczne, 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.  
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Budynek, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Święcieńcu jest 

dwukondygnacyjny, w połowie podpiwniczony z poddaszem oraz salą gimnastyczną. Szkoła 

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 

humanistycznych, przyrodniczych i matematyczno-fizycznych), sekretariat oraz gabinet 

dyrektora, pokój pedagoga, biblioteka, stołówka z kuchnią oraz pokój woźnych  

i konserwatora. Wyposażenie klas na parterze pozwala na naukę osób niepełnosprawnych. 

Dwa duże pomieszczenia oraz jedno mniejsze socjalne, są dostosowane i wykorzystywane 

przez Samorządowe Przedszkole "Niezapominajka" w Słupnie. W piwnicy budynku znajdują 

się pomieszczenia socjalne oraz kuchnia z jadalnią, gdzie dzieci spożywają posiłki. 

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 doposażane 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 czynimy, 

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.  

Szkoły podstawowe z terenu gminy Słupno od września 2019 roku uczestniczą          

w projekcie „Kreatywnie i interaktywnie” realizowanym  w ramach Osi Priorytetowej X: 

Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 

Poddziałania 10.1.1. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zrealizowane zostanie doposażenie 

trzech szkół podstawowych z terenu gminy Słupno w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK,  

a także pomoce do nauczania przedmiotów przyrodniczych. Zakupienie powyższego sprzętu 

stworzy warunki do realizacji nowoczesnego procesu kształcenia ukierunkowanego na 

rozwijanie i kształtowanie wśród uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw                

i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.  
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Wyposażenie szkół w nowoczesne środki dydaktyczne w roku 2019 

Nazwa szkoły Ilość 

komputery projektory 

multimedialne 

tablice 

interaktywne 

odtwarzacze 

DVD 

kamery telewizory 

ogółem z 

dostępem 

do 

internetu 

Szkoła 

Podstawowa 

w Słupnie 

94 94 23 14 7 2 8 

Szkoła 

Podstawowa 

w Liszynie 

27 27 6 8 1 1 1 

Szkoła 

Podstawowa 

w Święcieńcu 

45 45 8 7 1 1 2 

Samorządowe 

Przedszkole 

w Słupnie 

7 7 1 1 1 0 2 

 

 

11.3 Realizowane zadania oświatowe 

Zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki,  

w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Rozpoczynając w 2019 roku 

realizację wspomnianego już projektu „Kreatywnie i interaktywnie” postawiono sobie za cel 

poprawę jakości kształcenia w 3 gminnych szkołach poprzez programy rozszerzające  

i uatrakcyjniające ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz programy doskonalące kompetencje. 

Uczniowie szkół podstawowych od września 2019 roku uczestniczą w zajęciach 

rozwijających zainteresowania językowe, matematyczne, przyrodnicze z wykorzystaniem 

TIK, a także w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz warsztatach obejmujących 

trening mentalny, motywacyjny i socjoterapeutyczny.  

Poniższe dane tabelaryczne obrazują liczby godzin jakie przydzielono 

poszczególnym placówkom poza planem nauczania tzw. siatką godzin,  finansowanych 

całkowicie z budżetu gminy. Przydział dodatkowych zajęć w ramach godzin organu 

prowadzącego, poprzedzony jest dokładną analizą potrzeb i uzasadnieniem merytorycznym, 

jak również wynika z przepisów prawa i samorząd zobowiązany jest zarówno do ich 

przydzielenia jak i finansowania. 
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Dodatkowe zajęcia organizowane w Samorządowym Przedszkolu w Słupnie 

finansowane przez organ prowadzący: 

L.P. RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZ. 

TYGODNIOWO 

1. Logopedia 10 

2. Gimnastyka korekcyjna 4 

3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 5 

4. Terapia psychologiczna 5 

5. Religia 4 

6. Język angielski 8,30 

7. Rytmika 4,15 

 

Dodatkowe zajęcia organizowane w 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 

4. Koło zainteresowań – językowe ang/niem 3 

5. Koło zainteresowań - matematyczne 1 

6. Koło zainteresowań - wokalne 1 

7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 4 

8. Logopedia 5 

9. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 3 

10. Gimnastyka korekcyjna 1 

11. Rewalidacja 6 

12. Świetlica  - czynna do godz. 16.30 dla 1 grupy świetlicowej 22 
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Dodatkowe zajęcia organizowane w Szkole Podstawowej w Słupnie                     

finansowane przez organ prowadzący: 

L.P. RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZ. 

TYGODNIOWO 

1. Koło zainteresowań - muzyczne 2 

2. Koło zainteresowań – językowe ang/niem 11 

3. Zajęcia sportowe/SKS 5 

4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 15 

5. Logopedia 7 

6. Pedagog szkolny 10 

7. Psycholog szkolny 20 

8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 7 

9. Gimnastyka korekcyjna 6 

10. Języki: francuski, niemiecki 11 

11. Zajęcia rewalidacyjne 10 

12. Świetlica – czynna do godz. 16.30 dla 5 grup świetlicowych 54 

 

Dodatkowe zajęcia organizowane w Szkole Podstawowej w Święcieńcu finansowane 

przez organ prowadzący: 

L.P. RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZ. 

TYGODNIOWO 

1. Robotyka 1 

2. Koło zainteresowań – zajęcia kreatywne 1 

3. Koło zainteresowań – Mali Odkrywcy 1 

4. Koło zainteresowań – język angielski 2 

5. Koło zainteresowań – język niemiecki 1 

6. Zajęcia sportowe/SKS 2 

7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 3 

8. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 1 

9. Basen 3 
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10. Chór 2 

11. Świetlica – czynna do godz. 16.30 dla 1 grupy świetlicowej 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.  

Po raz pierwszy w roku 2019 w szkołach podstawowych na terenie gminy Słupno 

został przeprowadzony egzamin ósmoklasisty w formie pisemnej. Egzamin ten obejmował 

wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej  w odniesieniu do wybranych 

przedmiotów nauczanych w klasach I-VIII. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu  

z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki oraz języka obcego 

nowożytnego, którego uczeń uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy 

uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Nie jest określony 

minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można 

nie zdać. 

 

Średnie wyniki z Egzaminu Ósmoklasisty w 2019 roku w szkołach podstawowych 

gminy Słupno 
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Średnie wyniki z Egzaminu Ósmoklasisty w 2019 roku w porównaniu z powiatem  

i województwem 

 

Po raz ostatni z kolei w roku 2019 na terenie gminy Słupno został przeprowadzony 

egzamin gimnazjalny. 

W 2019 roku już po raz drugi przyznano stypendia Wójta Gminy Słupno dla 

szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych. O stypendium ubiegać się mogli 

uczniowie klas IV-VIII zamieszkujący na terenie gminy Słupno oraz po raz pierwszy także 

uczniowie zamieszkujący poza jej terenem ale uczęszczający do szkół z terenu gminy. 

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

inne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, przyznano stypendia dla 56 uczniów,  

co stanowi wzrost o 100% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Stypendium było wypłacane  

w wysokości 150,00 zł dwa razy w roku szkolnym 2019/2020 (do 30 września 2019r. i do 31 

stycznia 2020r.). Po raz kolejny przyznano stypendia Wójta Gminy Słupno dla uczniów  

ze szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Słupno. Stypendium 

otrzymało 3 uczniów, którzy uzyskali średnią ocen uzyskaną 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 2019/2020 (od września 

2019 r.  do czerwca 2020 r.). 

Szkoła Podstawowa w Liszynie oraz Szkoła Podstawowa w Słupnie w 2019 roku były 

beneficjentami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego zakupiono 

do bibliotek nowe pozycje książkowe oraz zorganizowano akcje i projekty czytelnicze dla 
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szkolnej społeczności. Już od kilku lat Szkoła Podstawowa w Liszynie uczestniczy  

w projekcie Lokalny Animator Sportu, którego głównym celem jest upowszechnianie 

aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału  

w sportowych zajęciach pozalekcyjnych. Zajęcia te realizowane są przez lokalnych 

animatorów sportu na kompleksie boisk Orlik 2012 i dofinansowane ze środków Ministerstwa 

Sportu. Profilaktyce zdrowotnej i rozwijaniu aktywności fizycznej uczniów służyła również  

w 2019 roku ogólnopolska akcja Rowerowy Maj. Przez cały miesiąc uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Liszynie przyjeżdżali do szkoły na rowerach. Organizowano także rajdy 

rowerowe po okolicy, spotkania na temat bezpieczeństwa ruchu rowerowego na drogach 

publicznych oraz praktyczne warsztaty dotyczące eksploatacji rowerów. 

W 2019 roku uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Słupno zostali objęci 

profesjonalną opieką stomatologiczną. We wrześniu 2019 roku Wójt gminy Słupno podpisał 

porozumienie z firmą, która dysponuje samochodem tzw. Dentobusem nowocześnie 

wyposażonym w sprzęt stomatologiczny. Dentobus dwukrotnie w ciągu 2019 roku świadczył 

usługi stomatologiczne i służył nieodpłatnie uczniom. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Słupno podpisano również 

porozumienie z Centrum Medycznym Borowiczki Sp. z o.o. na sprawowanie opieki 

stomatologicznej nad uczniami szkół podstawowych w gabinecie dentystycznym przy               

ul. Borowickiej 3b w Płocku. Nowocześnie wyposażony Dentobus oraz gabinet dentystyczny 

służą uczniom z naszej gminy nieodpłatnie, dzięki czemu rodzice nie ponoszą dodatkowych 

kosztów związanych z leczeniem zębów swoich pociech. Koszty świadczeń zdrowotnych  

z zakresu stomatologii pokrywane są w całości ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.  

 

11.4 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. 

W trakcie realizacji w trzech szkołach podstawowych projektu „Kreatywnie                   

i interaktywnie” również nauczyciele otrzymali możliwość uczestnictwa w szkoleniach 

doskonalących metody i formy kształcenia kompetencji kluczowych, także  z wykorzystaniem 

TIK i metody eksperymentu. 
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W Gminie Słupno nieprzerwanie rosną 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. 

 

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli na dzień 31 grudnia 2019 roku  

w poszczególnych placówkach w przeliczeniu na etaty: 
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Szkoła Podstawowa         

w Słupnie 

 

- 24,28 4,17 11,50 1,00 40,95 

Szkoła Podstawowa       

 w Liszynie 

 

- 12,05 1,00 3,32 1,39 17,76 

Szkoła Podstawowa        

w Święcieńcu - 7,33 2,97 1,50 1,28 13,08 

Samorządowe Przedszkole 

w Słupnie - 4,42 9,00 4,00 1,00 18,42 

 

Razem - 48,08 17,14 20,32 4,67 90,21 
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Poziom wykształcenia nauczycieli w placówkach na dzień 31 grudnia 2019 roku: 

 Placówki 

 

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

 

37 

 

6  

 

 

 

- 

 

- 

 

43 

 

Szkoła Podstawowa w Liszynie 

 

 

 

14 

 

8 

 

- 

 

1 

 

23 

 

Szkoła Podstawowa w Święcieńcu 

 

9 

 

9  

 

 

1 

 

- 

 

 

19 

 

Samorządowe Przedszkole w Słupnie 

 

17 

 

4 

 

 

1 

 

- 

 

22 

Razem 

 

     77 27 

 

2 1 

   

107 

*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 na dzień 31 grudnia 2019 roku  

to 90,21 etatów. Liczba ta z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego  

w przeliczeniu na liczbę etatów wynosi: 

 

 

Jak widać z powyższego zestawienia 53,30% 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. W budżecie 

gminy Słupno na 2019 rok wyodrębniono kwotę 43 300,00 zł na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

W 2019 roku do organu prowadzącego wpłynęły 4 wnioski o przeprowadzenie  

postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego. W sierpniu 2019 roku awans 

zawodowy na nauczyciela mianowanego otrzymał 1 nauczyciel z Samorządowego 

Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie oraz 2 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. abp. 

Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie. W grudniu 2019 roku przeprowadzono jeszcze 

jedno postępowanie egzaminacyjne. Awansem zawodowym na nauczyciela mianowanego 

może pochwalić się nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie.  

W 2019 roku przeprowadzono ponadto konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie. Na dyrektora tej placówki oświatowej 

został ponownie wybrany P. Waldemar Kaczorowski. 
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11.5 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 2019 roku w wysokości 5 508 308,00 

zł stanowi 40,23% wydatków oświatowych poniesionych ogółem w wysokości 13 691 538,24 

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 2019 roku wydatkowano kwotę 351 690,68 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 

przeznaczyła w 2019 roku 382 769,36 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 w 2019 roku była to kwota  w wysokości 197 939,48 zł. 

 

Koszty utrzymania ucznia: 

 

l.p. 

 

Placówka 

 

Liczba 

dzieci 

 

Koszt roczny  

 

Koszt 

miesięczny 

 

Razem koszty płacowe 

plus rzeczowe [zł] 

 

1 Samorządowe 

Przedszkole 

„Niezapominajka”   w 

Słupnie 

236 13 687,22 1 140,60 3 230 183,64 

Razem 236 ----------- ------------- ------------------ 
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l.p. 

 
Placówka 

Liczba 
uczniów 

     Koszt     
  roczny 

Koszt  
miesięczny 

  Razem koszty płacowe               

plus rzeczowe [zł] 

 

1 Szkoła Podstawowa w 
Słupnie 

337 
 

14 679,07 1 223,26  4 946 847,40 

2 Szkoła Podstawowa w 
Liszynie  

92 19 754,91 1 646,24 1 817 451,92 

3 Szkoła Podstawowa w 
Święcieńcu  

67 24 846,89 2 070,57 1 664 741,49 

Razem 496 ----------- ------------- ----------------------- 

    

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 w 2019 roku przeznaczyła 

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 6% rocznych środków zaplanowanych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli 

Wyszogród 

 

6% rocznych środków zaplanowanych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli 
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Radzanowo 5,5% rocznych środków zaplanowanych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli 

Bulkowo 5% rocznych środków zaplanowanych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli 

 

Ponadto w 2019 roku wynagrodzenia kadry nauczycielskiej wzrosły dwukrotnie:  

w styczniu i wrześniu. Również od września 2019 roku Minister Edukacji przyznał 

wychowawcom klas w szkołach dodatek funkcyjny w stałej kwocie 300,00 zł. Nie chcąc 

dopuścić do nierównego traktowania nauczycieli, Rada Gminy w Słupnie dnia 4 września 

2019 roku podjęła decyzję o przyznaniu także wychowawcom oddziałów przedszkolnych 

dodatku funkcyjnego w takiej samej kwocie. Od kwietnia 2019 roku również pracownicy 

niepedagogiczni w placówkach oświatowych otrzymali dziesięcioprocentową podwyżkę 

wynagrodzeń. 

Z dniem 31 grudnia 2018 roku uchwałą Rady Gminy w Słupnie zlikwidowano 

jednostkę budżetową pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych w Słupnie”. Zadania 

zlikwidowanej jednostki organizacyjnej gminy Słupno od dnia 1 stycznia 2019 r. przejęło 

Biuro do spraw oświaty w Urzędzie Gminy Słupno.  
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12. 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) Zapobieganie 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 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 145 konsultacji. Działania punktu sfinansowane były ze środków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie. 

 

SENIORZY WYDARZENIA KULTURALNE 

W dniu 11 października 2019 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. abp. 

Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie odbyła się cykliczna impreza tj. Bal z okazji 

Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Zaproszenie skierowane zostało do wszystkich 

seniorów z terenu gminy Słupno. Uroczystość była okazją do integracji osób starszych jak 

również do spotkania i wspólnej zabawy.  

W dniu 13 grudnia 2019 roku odbyła się Gminna Wigilia skierowana do wszystkich 

mieszkańców Gminy Słupno. Wydarzenie zostało zorganizowane w Szkole  Podstawowej  

w Słupnie. Program świątecznego spotkania obejmował występy dzieci ze żłobka, 

przedszkola oraz szkół z terenu gminy Słupno, a także wspólne śpiewanie kolęd  

i poczęstunek. 
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W roku 2019 kontynuowano 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. 

 

KLUB WOLONTARIATU 

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 2019 roku - 64 

wolontariuszy. Działania wolontariuszy to m.in.                                                                  

1) udział wolontariuszy w WOŚP, 

2) realizacja projektu „Historia zapisana na muralu Słupna”. 

14 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku została podpisana umowa 

pomiędzy Ośrodkiem Działaj Lokalnie Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi 

Razem” a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupnie działającym w imieniu Grupy 

nieformalnej Wolontariat działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie. 

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej 

Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 

Ośrodka DL Fundacji FLZP „Młodzi Razem”  i Powiatu Płockiego.  

19 października 2019 r. odbyła się gra terenowa dla młodzieży z Gminy Słupno  

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii. Zasadniczym celem było zrealizowanie programu 

profilaktycznego, którego zadaniem było zapobieganie sięgania przez dzieci                         

i młodzież po różnego rodzaju używki.  

W dniach od 2 - 13 grudnia 2019 r. Wolontariusze przeprowadzili świąteczną zbiórkę 

żywności w GRAM Market w Słupnie dla rodzin najbardziej potrzebujących z terenu gminy 

Słupno.  
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PROJEKT „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE SŁUPNO” 

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie  był 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. Od 01.05.2019r. rozpoczęto realizację II edycji projektu 

skierowanej do kolejnych 20 osób zamieszkałych na terenie gminy Słupno.  W ramach 

projektu odbył się  "Trening budżetowy" oraz „Trening kompetencji życiowych”. Ponadto 

uczestnicy Klubu Integracji Społecznej mieli możliwość skorzystania z indywidualnego 

poradnictwa prawnego. 

 

PROJEKT „SMARTCARE – wsparcie osób niepełnosprawnych 

Gmina Słupno w roku 2019 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 

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 zostały 

również kursy edukacyjne – celem zwiększenia szans na rynku pracy. W ramach działań 

projektowych została wdrożona usługa teleopieki. Liderem projektu jest Gmina Miasto Płock, 

a realizatorem projektu ze strony Lidera jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.  
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ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

1) Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

w miejscu zamieszkania  

 W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykonano dla 12 osób; 

 W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykonano dla 3 osób; 

 W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykonano dla  4 osób. 

 

 
 

w latach w tym: 

 
2017 

Stan na dzień 
31.12.2017 r. 

 
2018 

Stan na dzień 
31.12.2018 r. 

 
2019 

Stan na dzień 
31.12.2019 r. 

 
Środki Wojewody 

 
111.943 zł 

 
89.160 zł 104.940 zł 

 
Środki Gminy  

0,00 zł 

 
0,00 zł 

 0,00 zł 

 
ŁĄCZNIE 111.943 zł 

 
89.160 zł 

 
104.940 zł 

 

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. Średnia cena za godzinę 

usługi wynosi 60,00 zł. 

 

2) Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 

 W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykonano dla 20 osób; 

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

 W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykonano dla 15 osób. 

 

 
w latach w tym: 

 
2017 

Stan n dzień  
31.12.2017 r. 

 
2018 

Stan na dzień 
31.12.2018 r. 

 
2019  

Stan n dzień  
31.12.2019 r. 

 
Środki Gminy  

122.428 zł 84.514 zł   57.315 zł 

 
ŁĄCZNIE 

122.428 zł 
84.514 zł   57.315 zł 
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3) Zasiłki stałe: 

 W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wypłacono dla 20 osób; 

 W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wypłacono dla 19 osób; 

 W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wypłacono dla 19 osób. 

 

 
w latach w tym: 

 
2017 

Stan na dzień 
31.12.2017 r. 

 
2018 

Stan na dzień 
31.12.2018 r. 

 
2019 

Stan na dzień 
31.12.2019 r. 

 
Środki Wojewody 

95.214 zł 99.900 zł 98.758 zł 

 
Środki Gminy  

23.804 zł 24.975 zł 24.690 zł 

 
ŁĄCZNIE 

119.018 zł 124.875 zł 123.448 zł 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne do zasiłków stałych w okresie od 01.01.2019 r.  

do 31.12.2019 r. opłacono składki za 19 osób pobierających zasiłek stały w łącznej kwocie 

11219,02 zł  z tego wydatki poniesione ze środków Gminy – 2243,78 zł., natomiast wydatki 

poniesione ze środków Wojewody – 8975,24 zł. 

 

4) Zasiłki okresowe 

 W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wypłacono dla 5 osób; 

 W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wypłacono dla 8 osób; 

 W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wypłacono dla 2 osób. 

 

 
w latach w tym: 

 
2017 

Stan na dzień 
31.12.2017 r. 

 
2018 

Stan na dzień 
31.12.2018 r. 

 
2019 

Stan na dzień 
31.12.2019 r. 

 
Środki Wojewody 

 
4.696 zł 5.752 zł 3.851 zł 

 
Środki Gminy  

193 zł 0 zł 0 zł 

 
ŁĄCZNIE 

 
4.889 zł 5.752 zł 3.851 zł 

 

5) Domy pomocy społecznej 

 W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. opłacono pobyt dla 5 osób; 

 W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. opłacono pobyt dla 4 osób; 

 W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. opłacono pobyt dla 4 osób. 
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w latach w tym: 

 
2017 

Stan na dzień 
31.12.2017 r. 

 
2018 

Stan na dzień 
31.12.2018 r. 

 
2019 

Stan na dzień 
31.12.2019 r. 

Środki Gminy 
116.415 zł 121.457 zł 

125.128 zł 
 

 

 Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie – dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie – 3.707,00 zł.; 

 Dom Pomocy Społecznej w Goślicach – dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie – 3.983,00 zł.; 

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

przewlekle somatycznie chorych – 3.649,00 zł.; 

 Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie – dla osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie z oddziałem dla osób przewlekle psychicznie 

chorych – 4.032,00 zł.; 

 Dom Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie – dla osób przewlekle somatycznie 

chorych – 4.169,00 zł.; 

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

4.045,00 zł. 

 

6) Zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne 

 W roku 2017 wypłacono 105 zasiłków celowych; 

 W roku  2018 wypłacono 187 zasiłków celowych; 

 W roku 2019 wypłacono 132 zasiłków celowych. 

 

 
w latach w tym: 

 
2017 

Stan na dzień 
31.12.2017 r. 

 
2018 

Stan na dzień 
31.12.2018 r. 

 
2019 

Stan na dzień 
31.12.2019 r. 

 
Środki Gminy  

64.060,37 zł 69.947 zł 57.905 zł 

 

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie sprawił pogrzeb osobie 

niezidentyfikowanej, której zwłoki odnaleziono w miejscowości Rydzyno na koszt gminy                  

w wysokości 2730 zł. 

 

7) Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

 W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z programu skorzystało 165 

osób; 
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 W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z programu skorzystało 172 

osób; 

 W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z programu skorzystało 147 

osób. 

 
  w latach w tym: 

 
2017 

Stan na dzień 
31.12.2017 r. 

 
2018 

Stan na dzień 
31.12.2018 r. 

 
2019 

Stan na dzień 
31.12.2019 r. 

 
Środki Wojewody 

 
58.464 zł 51.889 zł 51.000 zł 

 
Środki Gminy  

38.975 zł 39.200 zł 35.183 zł 

 
ŁĄCZNIE 

 
97.439 zł 91.089 zł 86.183 zł 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o świadczenia rodzinne                  

w 2019 r. wynosiło 674 zł. na osobę, natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny było 

dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem  

o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosiło 

764 zł. na osobę. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przyznano ogółem  świadczeń 

rodzinnych o łącznej wartości  1 447 315,04 w tym : 

 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – w łącznej kwocie 375 267,00 zł, co 

stanowi  3266 wypłaconych świadczeń; 

 świadczenia opiekuńcze o łącznej wartości 860 029,00 zł, co stanowi 2079  

wypłaconych świadczeń,  w tym : 

 

Rodzaj świadczenia Kwota świadczenia Liczba świadczeń 

 
1 

 
Zasiłki pielęgnacyjne  
 

 
320 212 zł. 

 
1 691 

 
2 
 

 
Świadczenia pielęgnacyjne 

 
493 028 zł. 

 
312 

 
3 

 
Specjalny zasiłek opiekuńczy 
 

 
46 789 zł. 

 
76 

 

Należy zauważyć, ze spośród osób otrzymujących świadczenia opiekuńcze – 6 

rodzin uprawnionych było do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Są to osoby, na których 

zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy  

ciąży obowiązek alimentacyjny, a także nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy 
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zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem  

o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz spełniają kryterium dochodowe rodzin.  

Do powyższych osób należy wnuczka (3os.), opiekująca się niepełnosprawną 

babcią/dziadkiem, córka/syn (3 os.)  opiekujący się niepełnosprawną matką/ojcem. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka finansowana z budżetu państwa,  

w wysokości 1000 zł, przy miesięcznym kryterium dochodowym rodziny w przeliczeniu na 

osobę 1922 zł. - w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wypłacono 36 świadczeń  

o łącznej wartości 36 000 zł. Świadczenie rodzicielskie - w okresie od 01.01.2019r.  

do 31.12.2019r. wypłacono 171  świadczeń o łącznej wartości 151 039 zł. 

 

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zasiłek dla opiekuna wypłacono                 

5 osobom (48 świadczeń) o łącznej wartości 29 760 zł. Z pomocy w postaci świadczeń 

rodzinnych skorzystało łącznie około 310 rodzin. 

L.p. Wyszczególnienie Liczba rodzin pobierających 
świadczenia 

1. zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego 137 

2. Zasiłek pielęgnacyjny 144 

3. Świadczenie pielęgnacyjne 29 

4. Specjalny zasiłek opiekuńczy 7 

5. Świadczenie rodzicielskie 23 

6. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 36 

 

Należy zauważyć, że niektóre rodziny korzystają jednocześnie z kilku rodzajów 

świadczeń. 

 

ANALIZA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń 
Kwota wypłaconych  

świadczeń 

Procentowy % 
udział wszystkich 

świadczeń 

Zasiłek rodzinny 

 
2206 260 298zł 18,30 

Dodatki do zasiłków 

rodzinnych 
1060 114 969zł 8,08 

Zasiłki pielęgnacyjne 1 691 320 212 zł 22,51 

Świadczenia pielęgnacyjne 312 493 028 zł 34,66 
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Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 
76 46 789 zł 3,30 

Jednorazowa zapomoga  
z tytułu urodzenia się dziecka 

36 36 000 zł 2,53 

Świadczenie rodzicielskie 171 151 039 zł 10,62 

Łącznie 5552 1 422 335 zł 100 

 

 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w okresie od 

01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

ogółem w kwocie  111 580 zł, w tym : 

 221 składek za 21 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie 

96 038 zł.; 

 78 składek za 7 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy w łącznej kwocie 

12 130 zł.; 

 20 składek za 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w łącznej kwocie 3 412 zł. 

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

W ramach funduszu alimentacyjnego w 2019 r. wydano łącznie 42 decyzje, w tym : 

 25 decyzji przyznających świadczenia: 

 7 decyzji uchylających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 

 4 decyzje odmawiająca przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

(przekroczenie kryterium dochodowego uprawniające do wypłaty świadczeń); 

 2 decyzje stwierdzające nienależnie pobrane świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego; 

 4 decyzje zmieniające (w tym dwie zmieniające wysokość świadczenia). 

 

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wypłacono ogółem 395 świadczeń                  

 z funduszu alimentacyjnego o łącznej wartości 1552 00,00 zł, w tym na osobę uprawnioną  

w wieku: 

  0 - 17 lat – 252 świadczenia w łącznej kwocie 104 200 zł.; 

 18 - 24 lata – 143 świadczeń w łącznej kwocie  51 000 zł. 

Liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego – stan na dzień:  

31.12.2019 r. – 16 rodziny (26 osób uprawnionych). 
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ANALIZA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

Wypłacone świadczenia  

z funduszu 

alimentacyjnego,   z tego 

na osobę uprawnioną w 

wieku: 

Liczba świadczeń w latach  

2016 2017 2018 2019 

0 - 17 lat 459 428 348 252 

18 - 24 lat 244 224 168 143 

25 lat i więcej 0 0 0 0 

Razem 703 652 516 395 

 

Wypłacone 

świadczenia  

z funduszu 

alimentacyjnego,  z 

tego na osobę 

uprawnioną w wieku: 

Kwota świadczeń w latach  

2016 2017 2018 2019 

0 - 17 lat 175 490 zł  165 680 zł 139 770 zł 104 200 zł 

18 - 24 lat 89 050 zł 78 540 zł 60 710 zł 51 000 zł 

25 lat i więcej 0 0 0 0 

Razem 264 540 zł 244 220 zł 200 480 zł 155 200 zł 

 

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w 2019 r. z tytułu wypłaconych świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego – stan na dzień 31.12.2019 r. – 102 271,48 zł z tego: 

 przekazane na dochody budżetu państwa – 82 762,05 zł.; 

 przekazane na dochody własne gminy wierzyciela – 19 509,43 zł. 

 

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH 

Na terenie Gminy Słupno na dzień 31.12.2019 r. zamieszkuje 16 dłużników 

alimentacyjnych. 37 osób z 22 rodzin uprawnionych jest do pobierania świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. 

Liczba dłużników alimentacyjnych  w Gminie Słupno w poszczególnych 

 latach /stan na koniec roku 

2016 2017 2018 2019 

13 16 16 15 
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SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OD NIEKTÓRYCH ŚWIADCZEŃ 

RODZINNYCH 

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne 

ogółem w kwocie  19 501 zł, w tym : 

 105 składek za 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w łącznej 

kwocie 14 814 zł.; 

 60 składek za 5 osób pobierające specjalny zasiłek dla opiekuna w łącznej 

kwocie  3 348 zł.; 

 24 składek za 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w łącznej kwocie 

1339 zł. 

 

ŚWIADCZENIE  WYCHOWAWCZE  500+ 

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze na każde dziecko w wieku do 

ukończenia 18 roku życia, ma charakter powszechny i przysługuje niezależnie od dochodu 

rodziny. 

Realizacja świadczenia wychowawczego  

Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych w okresie od 01.01.2019 r. do 

31.12.2019 r.  -  7 234 904,08 zł.  (co stanowi 14549 wypłaconych świadczeń). Kwota 

spłaconych i przekazanych do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń 

wychowawczych w 2019 r. wynosi  500,00 zł. Liczba rodzin pobierających świadczenie 

wychowawcze na dziecko/dzieci, stan na dzień 31.12.2019r. - 1042 rodziny. 

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW (stypendium i zasiłek szkolny) 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 365/XXXIX/14 z dnia 05.09.2014 r. 

miesięczna wysokość stypendium od 01.10.2018 r. wynosi odpowiednio: 

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie Miesięczna wysokość stypendium 

szkolnego 

     0 zł. do 211,20 zł. 124,00 zł. 

powyżej 211,20 zł. do 369,60 zł. 112,00 zł. 

powyżej 369,60 zł. do 528,00  zł. 100,00 zł. 

 

W roku szkolnym 2018/2019 w okresie I – VI/2019r. wypłacono stypendium szkolne  

w łącznej kwocie 12 686,94 zł. dla 31 osób w tym : 
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L.p. Rodzaj szkoły Liczba osób uprawnionych do stypendium szkolnego 
 

1 Szkoła podstawowa 
 

20 

2 Gimnazjum 
 

4 

3 Szkoła ponadgimnazjalna 
 

7 

Razem : 
 

31 

 

W roku szkolnym 2019/2020 w okresie IX – XII/2019 r. wypłacono stypendium 

szkolne w łącznej kwocie 6 489,44 zł.  dla 23 osób w tym : 

L.p. Rodzaj szkoły 
 

Liczba osób uprawnionych do stypendium szkolnego 

1 Szkoła podstawowa 
 

14 

2 Szkoła ponadgimnazjalna / 
ponadpodstawowa 
 

9 

Razem : 
 

23 

 

W okresie I – XII / 2019 r. wypłacono 1 zasiłek szkolny ze środków własnych gminy,              

w kwocie 620,00 zł. 

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wypłacono 4 rodzinom dodatek 

mieszkaniowy w łącznej wysokości  7 618,80 zł. 

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wypłacono 4 rodzinom dodatek 

energetyczny w łącznej wysokości 601,82 zł. Dodatek energetyczny łącznie z koszkami 

obsługi wyniósł 613,86 zł.  

 

PROGRAM RZĄDOWY DLA RODZIN WIELODZIETNYCH (KARTA DUŻEJ RODZINY) 

Realizacja programu rządowego przez Gminę Słupno w okresie od 01.01.2019 r. do 

31.12.2019 r.: 

 liczba wniosków o przyznanie KDR : 44, w tym 32 wnioski złożone po raz 

pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców; 

 liczba osób, którym wydano KDR: 152, w tym: 92 rodziców, 60 dzieci; 

 liczba przyznanych duplikatów kart: 1; 

 liczba rodzin wielodzietnych, którym wydano KDR: 53. 

 

PROGRAM DOBRY START „300+” 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń dobry start w okresie od 01.01.2019r. do 

31.12.2019r.  -  365 100,00 zł   (co oznacza, że wypłaciliśmy świadczenie dla 1218 uczniów, 
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w tym 2 świadczenia wypłacone w związku z opieką naprzemienną rodziców).  

Ze świadczenia Dobry start skorzystało 868 rodzin zamieszkujących Gminę Słupno. 

 

ASYSTA RODZINNA 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej 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. 

 

Liczba rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny  
w 2019 r.  

I kwartał  
18 

II kwartał  
17 

III kwartał  
17 

IV kwartał  
19 

 

12.1 Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie działał w strukturach Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie, realizującego zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej do 31 grudnia 2019 roku. Obecnie jest jednostką organizacyjną 

Gminy Słupno i podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Słupno. Placówka jest dziennym 

ośrodkiem wsparcia, który zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym „obejmuje swoim 

wsparciem osoby z zaburzeniami psychicznymi tj. dorosłe osoby przewlekle psychicznie 

chore (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.  
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13. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

W 2019 r. Wójt Gminy Słupno w porozumieniu z Komendantem Miejskim Policji  

w Płocku jak co roku 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 35 000 zł., oraz na dofinansowanie zakupu paliwa kwotę 5 000 zł. 

W 2019 roku w ramach dzięki środkom przekazanym przez gminę na służby 

ponadnormatywne przeprowadzono 115 dodatkowych patroli na terenie gminy Słupno.  

W trakcie tych służb policjanci Komisariatu Policji na Podolszycach podjęli 35 interwencji, 

wylegitymowali 187 osób, przeprowadzili 110 kontroli drogowych, zastosowali 67 pouczeń za 

wykroczenia. 

W trakcie ubiegłego roku policjanci przeprowadzili również interwencje dzięki którym 

zostało wdrożonych 12 procedur Niebieskiej Kart.  

 

Na terenie gminy Słupno funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: 

1) OSP Słupno – Prezes Dariusz Orłowski, 

2) OSP Cekanowo – Prezes Antoni Rajewski, 

3) OSP Stare Gulczewo  – Prezes Michał Drajkowski, 

4) OSP Miszewko Strzałkowskie – Prezes Andrzej Kozieł, 

5) OSP Mijakowo – Prezes Marcin Gorzelany, 

6) OSP Święcieniec – Prezes Hubert Grzybowski. 

 

Obecnie tylko jedna jednostka włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo 

Gaśniczego. Jednostki łącznie liczą 87 czynnych członków biorących bezpośredni udział  

w akcjach ratowniczych i pożarach. 

Budżet na rok 2019 na Ochotnicze Straże Pożarne został zaplanowany na  kwotę 

197 350,00 zł, zaś plan na 12/2019 – wyniósł 467 690,00 zł. Zwiększenie planu miało między 

innymi na celu zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem 

napędowym 4x4 dla jednostki OSP Słupno. Potrzeba zakupu w/w samochodu ze sprzętem 

ratowniczo-gaśniczym wynikała z potrzeby unowocześnienia i doposażenia OSP, a także 

pozwoliła na udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w większym składzie.  

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego usprawnił działania podejmowane przez  

OSP Słupno. Całkowity koszt zakupu samochodu  wyniósł 760 140,00 zł w tym: 

1) Gmina Słupno dofinansowała  kwotę  150 140,00 zł; 
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2) Województwo Mazowieckie dofinansowało  kwotę  100 000,00 zł; 

3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

dofinansował  kwotę  279 000,00 zł; 

4) Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy  dofinansował  kwotę  231 000,00 zł. 

Dla OSP Słupno została również  zakupiona stacja obiektowa zintegrowanego systemu 

alarmowania i ochrony ludności DSP52L. Koszt dostawy i montażu stacji wyniósł 9 993,53 zł.  

System służy do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych oraz do alarmowania 

osób posiadających telefony komórkowe i pagery. 

Wydatki poniesione z budżetu gminy na OSP w roku 2019r. wyniosły 462 162,51 zł.       

 i kształtowały się następująco: 

1) ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach - 

2) 73 293,50 zł,; 

3) nagrody w konkursach pożarniczych -1 169,94zł 

4) zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo – 41 585,13 zł;. 

5) zakup środków żywności -800,00zł 

6) zakup energii i paliwa gazowego-12 227,04zł 

7) zakup usług remontowych – 5 600,00 zł.; 

8) zakup usług pozostałych w tym opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, badania 

lekarskie  - 43 853,40 zł.; 

9) różne opłaty i składki / ubezpieczenia osobowe i majątkowe - 18 618,50 zł.; 

10) dofinansowanie do zakupu  samochodu -150 140,00 zł. 
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14. KULTURA 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie jest instytucją kultury, 

finansowaną z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej.  Prowadzi wielokierunkową 

działalność rozwijającą i zaspakajającą  potrzeby kulturalne i sportowo- rekreacyjne 

mieszkańców. Zajmuje się również  promocją i upowszechnianiem kultury, sztuki i  sportu. 

 Gminny Ośrodek Kultury realizując swoje statutowe założenia w 2019 roku  

podejmował szereg działań związanych  z rozbudzaniem oraz zaspakajaniem potrzeb 

kulturalnych i rekreacyjnych mieszkańców Gminy Słupno. W ramach działań promujących  

i upowszechniających kulturę i rekreację Gminny Ośrodek Kultury współpracuje   

z  placówkami i instytucjami działającymi na terenie naszej gminy organizując np.: wycieczki, 

konkursy, zajęcia związane z organizowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 

Prowadził różnorodne zajęcia stacjonarne dla dzieci i młodzieży z tereny gminy Słupno. 

Proponowane przez Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie zajęcia to: 

1) język angielski dla dzieci klas I - III oraz IV - VI- dwie grupy warsztatowe, 

2) muzyczne, z zakresu nauki gry na gitarze – dwie grupy warsztatowe, 

3) muzyczne, z zakresu nauki gry na keyboardzie – zajęcia indywidualne, 

4) nauka gry na pianinie – zajęcia indywidualne, 

5) muzyczne, z zakresu nauki gry na perkusji – zajęcia indywidualne, 

6) taniec nowoczesny – jedna grupa warsztatowa, 

7) wokalne – zajęcia indywidualne, 

8) zabawy językiem angielskim dla dzieci w wieku przedszkolnym – jedna grupa 

warsztatowa, 

Oprócz zajęć stacjonarnych Gminny Ośrodek Kultury był również organizatorem  zajęć  

aerobiku, oraz zajęć „zdrowy kręgosłup z elementami jogi”, które cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem mieszkańców. 

 Od stycznia do grudnia 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie 

organizował zajęcia z zakresu nauki języka angielskiego dla dorosłych mieszkańców gminy 

Słupno na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym oraz zaawansowanym. Celem 

organizowanych, przez Ośrodek, zajęć jest uaktywnienie młodych mieszkańców  poprzez 

zaprezentowanie im takiej formy aktywności, dzięki której w sposób efektywny i twórczy 

spędzą wolny  czas. Mając na uwadze potrzeby mieszkańców naszej gminy, Gminny 

Ośrodek Kultury był organizatorem różnego rodzaju spotkań oraz imprez promujących  

i upowszechniających kulturę i rekreację. 13 stycznia  2019 r. w Hali Sportowej przy Szkole 

Podstawowej im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie odbył się 27 finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy.  Podczas finału trwały licytacje zgromadzonych przedmiotów oraz 
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voucherów. Łączna kwota zebrana wyniosła ponad 41 000 zł. z czego 10 500 zł podczas 

licytacji fantów. Finał wzbogacały występy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, oraz 

przedszkola. Gwiazdą wieczoru była Magda Femme, która zaprezentowała swoje utwory. 

 8 marca 2019 r. z okazji Dnia Kobiet, Gminny Ośrodek Kultury zorganizował na hali 

sportowej  Szkoły  Podstawowej  w Słupnie,   koncert dla mieszkańców gminy Słupno  

pt. ”Być kobietą..”. Atrakcją tego wieczoru był niewątpliwie występ Alicji Majewskiej  oraz 

Włodzimierza Korcza z towarzyszeniem Warsaw Opera Quartet. 

 

 

 

 

W maju 2019 r. został zorganizowany EKO-BIEG-u WIOSNY. Zawodnicy startowali 

na trzech dystansach: 10 km,  3 km, oraz najmłodsi uczestnicy w Biegu Juniora na 300 m. 

Najlepsi otrzymali nagrody, a każdy z biegaczy miał szansę na zdobycie nagród rzeczowych. 

Podczas imprezy propagowano zdrowy tryb życia, ekologię, sadzono sadzonki oraz 

rozdawano jabłka. Po raz pierwszy wsparła nas Fundacja „ORLEN – DAR SERCA. 

 



RAPORT O STANIE GMINY SŁUPNO ZA 2019 ROK Strona 102 

 
 

 

 

 Na początku czerwca 2019r. zorganizowany został piknik rodzinny „ŚWIĘTUJ  

Z MAMĄ”.  Podczas pikniku można było zakupić książkę pt. ”BAJKI ZNAD SŁUPIANKI” 

wydaną przez Gminny Ośrodek Kultury Słupno w 2019 roku. Dzieciom zapewniono wiele 

atrakcji w postaci różnych konkursów i zawodów, malowania buziek, baniek mydlanych oraz 

dmuchańców. Dodatkową atrakcją był koncert Piotra Kwiatkowskiego uczestnika The Voice 

of Poland. 

 6 czerwca 2019 r. został zorganizowany dla mieszkańców Gminy Słupno wyjazd  

do jednego z teatrów warszawskich - Studio Buffo na ponadczasowy musical pt  ”Metro”. 

 Jak co roku w czerwcu odbył się festyn w Wykowie DISCO BOISKO. Imprezę 

rozpoczął występ artystyczny dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury. Na dzieci czekało wiele 

atrakcji, między innymi konkursy z nagrodami, gry i zabawy, zajęcia z rękodzieła. Koncerty 

rozpoczął występ grupy dla dzieci Tulinki, następnie na scenie pojawił się zespół Bayera,  

a po nim niezwykle popularny w latach 90-tychzespół Fanatic. Niewątpliwą gwiazdą tego 

wieczoru był Zenek Martyniuk z zespołem Akcent Ostatnim wykonawcą był  Piotr 

Kwiatkowski. Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem,  przyciągnął wielu mieszkańców  

gminy i okolic. 
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8 listopada Gminny Ośrodek Kultury zorganizował obchody 101-lecia odzyskania 

Niepodległości przez Polskę. Podczas wieczornicy wystąpili m.in. harcerze z drużyny 

działającej przy Szkole Podstawowej w Liszynie oraz zespół Qlturalni działający w Gminnym 

Ośrodku Kultury. 

 Mając na uwadze potrzeby najmłodszych mieszkańców naszej gminy, GOK  

zorganizował od 28 stycznia do 8 lutego ferie zimowe pt. „Odkrywamy talenty – mali 

geniusze”. W ramach zimowisk dzieci mogły skorzystać z zajęć: 

1) plastycznych, 

2) warsztatów z gliną, 

3) warsztatów muzycznych, 

4) warsztatów tanecznych, 

5) warsztatów kulinarnych w Zajeździe Mazowsze. 

Dodatkową atrakcją był wyjazd do teatru, kina oraz do kręgielni. 

 W styczniu Gminny Ośrodek Kultury wydał kolejną, trzecią już publikacje,  tym razem 

adresowaną dla dzieci pt. ”Bajki znad Słupianki”. Książka stanowi zbiór uczących opowiadań 

dla najmłodszych . 

 W okresie wakacyjnym od od 1 do 26 lipca  Gminny Ośrodek Kultury zorganizował 

Półkolonie letnie dla dzieci z terenu gminy Słupno ”Cztery żywioły. Organizatorzy zapewnili 

8-godzinną opiekę wychowawców, II śniadanie, obiad oraz mnóstwo atrakcji. Najmłodsi 

mogli zwiedzić wiele ciekawych miejsc takich jak:  Manufaktura czekolady, Muzeum 

Pożarnictwa  



RAPORT O STANIE GMINY SŁUPNO ZA 2019 ROK Strona 104 

 
 

w Wolborzu,  Jura Park w Solcu Kujawskim, Młyn Wiedzy w Toruniu, Aeroklub Ziemi 

Mazowieckiej, Aquapark Kutno i wiele innych. 

 

 

 

Od 29 lipca do 8 sierpnia Gminny Ośrodek Kultury zorganizowała dla dzieci i młodzieży 

ćwiczącej w Gminnej Orkiestrze Dętej, obóz szkoleniowo-wypoczynkowy na Mazurach. 

 Na zakończenie wakacji został zorganizowany festiwal kolorów połączony  

z piknikiem rodzinnym.  Atrakcją wieczoru było „Kino pod chmurką”  i ekranizacja kultowego 

filmu pt. „Cudowny chłopak”, który zgromadził bardzo dużą publiczność z gminy i okolic. 

 W dniu 6 grudnia  przed Urzędem Gminy w Słupnie odbyła się impreza pt. „Mikołajki 

na Góralską Nutę”. Wydarzeniu towarzyszył kiermasz bożonarodzeniowy, gorący posiłek, 

wspólne kolędowanie z dziećmi ze szkół i uczestnikami zajęć w GOK Słupno. Dla 

najmłodszych stworzono wioskę świętego Mikołaja udostępniono skrzynkę na listy  

do świętego Mikołaja, była też gorąca czekolada i inne słodycze. Atrakcją wieczoru było 

przedstawienie pt. „Gdzie jest Mikołaj” oraz występ zespołu „Góralska Hora”. 

 Wszystkie realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, działania miały na celu 

upowszechnianie kultury oraz rozwijanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych i sportowo-

rekreacyjnych mieszkańców Gminy Słupno. 
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Gminna Biblioteka Publiczna w  Słupnie jest publiczną instytucją kultury, której 

głównym celem jest upowszechnianie literatury i promocja czytelnictwa  oraz wspieranie  

i rozwój edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców gminy Słupno. W roku 

sprawozdawczym zarejestrowano w bibliotece 631 czytelników, 9 922 odwiedzin, 

udostępniono i wypożyczono 8 725 materiałów bibliotecznych. Najliczniejszą grupę 

czytelników biblioteki stanowiły osoby aktywnie  pracujące, co stanowi około 42 % ogółu 

czytelników.  

W placówce istnieje możliwość korzystania z sieci Internet na pięciu stanowiskach 

przeznaczonych dla czytelników.  Na jednym z komputerów, w sierpniu 2018 roku, 

zainstalowano Cyfrową Wypożyczalnię Międzybiblioteczną Publikacji Naukowych: 

ACADEMICA. Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna  jest innowacyjnym narzędziem 

pozwalającym na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego 

kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń 

międzybibliotecznych  użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu  

do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów 

prawa autorskiego. 

 Biblioteka  realizując swoje statutowe  założenia w okresie sprawozdawczym   

podejmowała szereg działań związanych  z promocją książki i czytelnictwa. Mając na 

uwadze potrzeby dzieci,  w okresie sprawozdawczym, biblioteka była organizatorem różnego 

rodzaju spotkań oraz imprez promujących czytelnictwo wśród młodych odbiorców. 

W marcu zorganizowane zostało spotkanie autorskie, dla dzieci przedszkolnych,  

z Tomaszem Samojlikiem, autorem komiksów i książek dla dzieci. 

W maju na spotkanie autorskie z Zofią Stanecką, autorką książek dla dzieci, 

zaprosiliśmy  uczniów  z klas II i III  SP w Słupnie. 

Z okazji Dnia Dziecka zorganizowany został na terenie Szkoły Podstawowej  

w Słupnie, spektakl teatralny dla dzieci klas I – III wszystkich szkół podstawowych z terenu 

Gminy Słupno, mający na celu promocję czytelnictwa wśród najmłodszych. Przedstawienie  

pt. „Prastara Książnica – Skarb i Tajemnica”…bo mądrość tkwi nie tylko w WiFi, 

zaprezentowali aktorzy Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. 

 Z okazji Mikołajek,  Biblioteka zorganizowała plenerowy spektakl dla najmłodszych 

pt.: „Gdzie jest Mikołaj?”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. We wrześniu 2019 

r. odbyło się spotkanie autorskie z Martą Fox, autorka wielu książek młodzieży, w spotkaniu  

brali udział uczniowie starszych klas wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno. 
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W październiku odbyło się spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą, na temat 

uzależnień współczesnego świata; w spotkaniu uczestniczyli uczniowie starszych klas ze 

Szkoły Podstawowej w Liszynie. „Warto marzyć i spełniać swoje pragnienia” to motto 

spotkania listopadowego  z Martiną Zawadzką, autorką i podróżniczką która zaprezentowała 

młodzieży, że warto marzyć i spełniać swoje pragnienia; spotkanie zorganizowane zostało na 

terenie Szkoły Podstawowej w Święcieńcu. 

Z okazji Mikołajek, Biblioteka zorganizowała dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej  

w Słupnie, spotkanie z Ewą Nowak, autorką bardzo popularnych wśród młodzieży publikacji. 

Dla dorosłych mieszkańców naszej społeczności Biblioteka również  zorganizowała szereg 

imprez literackich. Już w  styczniu odbyło się spotkanie autorskie z niezwykle popularną 

polską pisarką, Joanną Jax, autorką sagi „Zanim nadejdzie jutro”.  Spotkanie było 

adresowane dla dorosłych mieszkańców naszej gminy i cieszyło się dużym 

zainteresowaniem. Od 10 czerwca zaprezentowana została  wystawa planszowa 

poświęconą życiu i twórczości Stanisława Moniuszko, w 200. rocznicę urodzin kompozytora.  
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We wrześniu gmina włączyła się w coroczną akcję Narodowego Czytania, któremu patronuje 

Para Prezydencka. W 2019 roku czytaliśmy Nowele Polskie. Czytanie uświetnił występ 

Warszawskiego Kataryniarza przyjętego z ogromnym entuzjazmem przez zaproszonych 

gości.  
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W październiku,  z okazji 10-lecia twórczości literackiej, lokalnej autorki  Anny 

Włochowskiej,  zorganizowany został  wieczór autorski, podczas którego pisarka promowała 

również swoją najnowszą książkę pt. „Po prostu pamiętam…”.  

 

 

 

W czerwcu została ogłoszona kolejna edycja konkursu literackiego pt. „ Pocztówka  

z wakacji”, któremu patronuje Wójt Gminy Słupno. Z pośród nadesłanych prac, wyłoniono 11, 

które nagrodzono. Raz w miesiącu odbywały się cykliczne zajęcia z dziećmi  w ramach  

Klubu   Młodego  Czytelnika. Proponowane przez nas zajęcia cieszyły się dużym 

zainteresowaniem, w 2019 roku  w spotkaniach uczestniczyło ok. 130 dzieci.  Celem zajęć 

było: 

1) rozwijanie zamiłowań czytelniczych, 

2) wyrabianie nawyków czytania, 

3) wdrażanie do samodzielnej i systematycznej pracy z książką, 

4) rozwijanie aktywności twórczej dzieci, 

5) rozwijanie umiejętności pracy w grupie, 

6) wyrabianie wśród dzieci poczucia odpowiedzialności za powierzone im zadania.  
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Dzięki zajęciom w naszym klubie maluchy mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać 

pasje. Działalność   plastyczna   zawsze   połączona   jest   z   czytaniem  książek, oraz   

z  zabawami integracyjnymi.  Każde spotkanie jest przygotowane zgodnie z tematyką zajęć 

obowiązującą w danym miesiącu, w I półroczu były to najpopularniejsze zawody, natomiast  
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od września prowadzimy zajęcia o najważniejszych wartościach człowieka. W ramach 

współpracy z placówkami  działającymi na terenie naszej gminy, biblioteka: 

1) wspólnie ze Szkołą Podstawową  im.  abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego  

w Słupnie zorganizowała 31 maja obchody Dnia Dziecka, 

2) przy współpracy z Gminnym  Żłobkiem, zorganizowała dla maluchów czytanie, oraz 

przygotowała na terenie biblioteki zajęcia połączone z zabawą. 

W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziły przedszkolaki i dzieci ze żłobka 

między innymi z grup: „Szafirki”, „Promyczki”, „Jeżyki”, „Tygryski”, „Bystrzaki”, „Słoneczka”, 

„Wesołe nutki”, „Jagódki”, „Króliczki”, „Żuczki” oraz „Zuchy”, którym zaprezentowano  bogaty  

księgozbiór  oraz przedstawiono  bibliotekę jako przyjazną przestrzeń, w której w sposób 

kreatywny i twórczy można spędzić wolny czas. Prowadzone, poprzez zabawę, zajęcia  

z książką podsumowane były warsztatami  plastycznymi, a wykonywane przez dzieci prace 

były eksponowane w bibliotece w formie  wystawy. Biblioteka stała się nieodłącznym  

i istotnym elementem  krajobrazu kulturalnego naszej małej społeczności, której celem jest  

w szczególności : 

1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu 

czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i samokształcenia 

mieszkańców,  

2) gromadzenie , opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,  

w tym materiałów dotyczących własnego regionu,  

3) pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, udostępnianie zbiorów na miejscu, 

wypożyczanie na zewnątrz,  

4) prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa,  

5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom 

chorym i niepełnosprawnym,   

6) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, 

bibliograficznych i faktograficznych,  

7) opracowywanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu 

sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego regionu.  

W roku 2019, Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie zorganizowała 190 

różnorodnych form promocji książki na terenie obiektu, a także uczestniczyła w 7 imprezach 

poza biblioteką. Wszystkie realizowane przez bibliotekę działania miały na celu 

popularyzację czytelnictwa wśród mieszkańców naszej gminy. 
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15. PROMOCJA 
 

Promocja Gminy Słupno polega przede wszystkim na tworzeniu komunikacji 

wewnątrz gminy a także poza jej obszarem. Celem jest stworzenie i funkcjonowanie 

odpowiedniej ścieżki informacyjnej pomiędzy mieszkańcami, reprezentacja gminy w regionie 

oraz na terenie całego kraju. Do realizacji zamierzonych celów służą przede wszystkim 

media ale również współorganizacja i organizacja przedsięwzięć związanych z promocją 

gminy.  

Najpopularniejszym środkiem informacyjnym w Gminie Słupno jest wydawany 

Biuletyn Informacyjny Gminy Słupno „Głos Słupna” w wersji papierowej. Jest to czasopismo 

bezpłatne, w którym zawarte są wszystkie niezbędne informacje z gminy: wydarzenia, 

informacje, planowane działania itp. W 2019 roku czytelnicy otrzymali czasopismo 

pięciokrotnie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom biuletyn jest również dostępny w wersji 

elektronicznej na stronie Urzędu Gminy Słupno: www.slupno.eu. Powyższa strona jest 

dodatkowym środkiem informacyjnym, gdzie zamieszczone są wszelkie informacje 

dotyczące Gminy Słupno i Urzędu Gminy Słupno, jego struktura, funkcjonowanie, ogłoszenia 

Wydziałów oraz Wójta, Uchwały Rady Gminy Słupno itp. Prowadzona jest również transmisja 

online z obrad sesji Rady Gminy. Pomocniczym środkiem komunikacyjnym jest strona 

facebook-owa Urzędu Gminy Słupno oraz serwis informacyjny udostępniany dwa razy  

w miesiącu dotyczący najważniejszych wydarzeń gminnych.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocja wydarzeń organizowanych w gminie prowadzona jest poprzez plakaty 

zamieszczane na tablicach informacyjnych i jednostkach oświatowych. Działania promocyjne 

prowadzone są przede wszystkim podczas organizowanych wydarzeń w gminie oraz poza jej 

granicami. W tym celu ogromne znaczenie mają działania sportowe organizowane przez 

organizacje pozarządowe działające w gminie Słupno. W związku z tym w roku 2019 Gmina 
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Słupno stawiała bardzo mocno na aktywizację sportową dzieci i młodzieży oraz dorosłych.  

W tym celu na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przeznaczono środki  

w wysokości 210.000,00 zł. W porównaniu z innymi gminami w naszym regionie to 

największa kwota przeznaczona na kulturę fizyczną: 

1) Gmina Słupno 210.000,00 zł., 

2) Gmina Bielsk 185.000,00 zł., 

3) Gmina Brudzeń Duży 132.945,00 zł., 

4) Gmina Bodzanów 80.000,00 zł., 

5) Gmina Mała Wieś 72.300,00 zł., 

6) Gmina Radzanowo 27.000,00 zł. 

 

W wyniku konkursu otwartego wsparcie otrzymało aż siedem organizacji 

pozarządowych przy czym Wójt Gminy Słupno na ten cel przeznaczył kwotę 200 tys. zł. 

Ofertę można było złożyć na realizację następującego rodzaju zadania: organizację 

szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, organizację zajęć  

z zakresu kultury fizycznej dla dzieci z terenu gminy Słupno, organizację imprez sportowych 

 i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Słupno, kompleksową organizację udziału 

reprezentantów z terenu gminy Słupno w turniejach na terenie województwa mazowieckiego 

jak i całego kraju, propagowanie aktywnych form kultury fizycznej. Na terenie gminy Słupno 

bardzo aktywnie działają kluby sportowe, które integrują dzieci, młodzież a także dorosłych 

zawodników. W roku 2019 Wójt Gminy Słupno przeznaczył kwotę 10tys. zł na działania 

sportowe organizowane poza konkursem otwartym. Największą kwotę dotacji otrzymał  

w poprzednim roku Gminny Klub Sportowy „Delta Słupno”, który działa najdłużej na naszym 

terenie i zrzesza największą (ponad 150) liczbę zawodników piłki nożnej z terenu gminy 

Słupno. Wszyscy zawodnicy biorą udział w rozgrywkach organizowanych przez Mazowiecki 

Związek Piłki Nożnej i odnoszą tam znaczące sukcesy. Swoją otrzymaną dotacje przeznacza 

m.in. na opłaty sędziowskie i regulaminowe, organizacje obozu sportowego, meczów  

i treningów, zakup sprzętu sportowego, udział w turniejach, badania zawodników, utrzymanie 

biska sportowego. Klub przeznacza również największe środki na wkład własny, z którego 

sfinansowane zostały stypendia dla zawodników, wynagrodzenie trenerów, organizacje 

meczów i dofinansowanie obozu sportowego. Młodzi piłkarze Delty są chętnie zapraszani na 

turnieje krajowe i zagraniczne. Dodatkowo grupa starsza w 2019 roku osiągnęła cel 

szczególny jakim jest udział w Pucharze Polski. Mecz Finałowy odbył się na Boisku 

Sportowym „Victoria” w Wykowie w październiku 2019r. Pomimo wielkiego wsparcia kibiców 

emocje naszych piłkarzy wygrały z ich możliwościami sportowymi.  
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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 2019 połączona została impreza z Gminnymi Mikołajkami na góralską nutę 

podczas której młodzi zawodnicy otrzymali stroje sportowe. Dla poprawy warunków do 

treningów i rozgrywania meczów piłkarskich w ubiegłym roku zmodernizowano stadion 

gminny w Wykowie.  

  

 

 

Z początkiem roku 2019 powstał nowy klub sportowy pod nazwą „Wilki Słupno”  

i przez ten rok rozwinął się bardzo imponująco. Znacząca tutaj była dotacja, która pozwoliła  

zakupić stroje i sprzęt sportowy dla zawodników. Sam klub organizował zajęcia na basenie, 

HydroMoc, treningi piłki nożnej.  

Do jednych z najbardziej aktywnych klubów działających od 2015 roku należy 

„Greens Słupno”, który organizuje i prowadzi zajęcia z koszykówki, uczestniczy  

w rozgrywkach ligowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno. Stowarzyszenie 

skupia około 70 osób uczniów. W ramach dotacji klub co roku zapewnia uczestnikom: 

transport na mecze, obsługę sędziowską, obsługę medyczną, zakup strojów sportowych, 

opłaty za zawodników wynikające z udziału w zawodach ligowych oraz licencji trenera i hali 

sportowej. W ostatnich latach powstał również Klub Sportowy „Hoopers Słupno”, który 

zrzesza najmłodszych miłośników koszykówki. 
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Gmina Słupno wspiera nie tylko piłkę nożną i koszykową ale również inne formy 

aktywnego spędzania czasu, szczególnie na świeżym powietrzu. Wychodząc naprzeciw 

potrzebom naszym mieszkańców powstała nowa organizacja: „TKKF Wiślanie Słupno”.  

W 2019 roku biegacze otrzymali dotację na zakup strojów sportowych do biegania i promocje 

gminy w maratonach. Grupa zrzesza 19 biegaczy ze Słupna i bierze udział w licznych 

biegach organizowanych na terenie całego kraju. Dodatkowo wiele uczestników może 

pochwalić się największymi osiągnieciami maratońskimi. W ten sposób promują naszą gminę 

w całym regionie krajowym.  

 

 

 

W okresie wiosenno-letnim Gmina Słupno promuje również turystykę i transport wodny.   

Od maja włączyła się do wydarzeń wodniackich organizowanych w Stanicy FLIS w Liszynie. 

Konkursy i zawody o Puchar Wójta Gminy Słupno oraz Prezesa Stowarzyszenia w ubiegłym 

roku przyciągnęły do Liszyna żeglarzy z całej Polski. Gmina Słupno włączyła się do 
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organizacji cyklicznych imprez wodniackich taki jak: Dni Wodniackie, spływy kajakowe  

i zawody kajakowe, zawody wędkarskie oraz innych imprez o charakterze rekreacyjno – 

sportowym. Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno „FLIS” otrzymało dotację na ten cel 

od Wójta Gminy Słupno, którą przeznaczono na promocję wydarzeń, zakup sprzętu 

wodniackiego, zakup pucharów i naród dla uczestników wyścigów kajakowych.  

 

 

 

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 2019 po raz trzeci już przed Urzędem 

Gminy przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowano Gminne Mikołajki z licznymi 

atrakcjami dla najmłodszych. Tym razem wydarzenie miało charakter góralski.  

Istotnym priorytetem w działaniach samorządu gminnego jest polityka senioralna.  

W gminie istnieje kilka klubów seniora wspieranych przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Słupnie oraz siedem kół gospodyń wiejskich aktywnie działających na terenie 

sołectw: w Borowiczkach-Pieńkach, w Miszewku Strzałkowskim, w Nowym Gulczewie,  

w Barcikowie, w Słupnie, w Cekanowie, w Liszynie. KGW organizują spotkania 

okolicznościowe i  warsztaty angażując przy tym całą społeczność lokalną. Gmina dba 

również o nowonarodzonych mieszkańców gminy. Każdy noworodek zameldowany w gminie 

otrzymuje specjalną wyprawkę dla niemowląt w postaci ubranek i listu gratulacyjnego  

od Wójta Gminy Słupno 
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W 2019 roku Gmina Słupno przystąpiła do realizacji projektu „Kreatywnie  

i interaktywnie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Od września 279 uczniów z trzech szkół 

uczestniczy w zajęciach rozwijających, w kołach zainteresowań z języka obcego,  

z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych. W tym celu w ramach projektu sfinansowano i  doposażono pracownie 

przyrodnicze, biologiczne, fizyczne, chemiczne oraz geograficzne. Na zakupionym sprzęcie 

komputerowym uczniowie zdobywali umiejętności informatyczno-komunikacyjne. Aby móc 

przeprowadzać tego typu zajęcia 25 nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu gminy 

Słupno zostało przeszkolonych w ramach doskonalenia umiejętności i kompetencji. Dzieci 

wykorzystują na zajęciach wiedzę nauczycieli, wyposażenie pracowni a także telefony 

komórkowe wyposażone w specjalne aplikacje do nauki. Projekt zakłada również program 

dla 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tym celu od września 

prowadzone są w szkołach zajęcia logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, 

terapeutyczno-motywacyjne, terapia pedagogiczna oraz zajęcia socjoterapeutyczne  

i korekcyjno-kompensacyjne. Wszystkie działania odbywają się zgodnie z planem. 

  



RAPORT O STANIE GMINY SŁUPNO ZA 2019 ROK Strona 117 

 
 

 


	Blank Page

