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Raport o stanie Gminy Rościszewo w 2018 roku. 

I. WSTĘP 
 

Szanowni Państwo! 

Oddaję w Państwa ręce Raport o stanie Gminy Rościszewo. 

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym, zgodnie z którym  Wójt co roku do 31 maja przedstawia 

radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta  

w roku 2018. 

Raport  jest zbiorem danych statystycznych oraz innych informacji pozyskanych z zasobów 

Urzędu Gminy w Rościszewie oraz zawiera sprawozdania z działalności gminnych jednostek 

organizacyjnych i realizacji programów. 

 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE. 

Charakterystyka Gminy Rościszewo: 

Gmina Rościszewo położona jest w północno-zachodniej części województwa 

mazowieckiego, w  powiecie sierpeckim. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka  

nr 541 Lubawa – Lidzbark – Żuromin - Sierpc – Dobrzyń nad Wisłą, która w Sierpcu przecina 

drogę krajową nr 10 Warszawa - Bydgoszcz. 

 

Gminę przecina górny brzeg rzeki Skrwy, która w Łukomiu tworzy malowniczą dolinę z 

dawnym młynem i stawem młyńskim. Sieć dróg lokalnych jest dość gęsta. Ważniejszy trakt 

stanowi trasa łącząca Sierpc z Bieżuniem. Gmina ma charakter typowo rolniczy, z przewagą 

produkcji zbóż, roślin okopowych oraz chowu trzody chlewnej i bydła. Podmiotów 

gospodarczych zwłaszcza generujących nowe miejsca pracy jest tutaj niewiele. 

Gmina zajmuje powierzchnię 115 km2, na której zamieszkują 4164 osoby. Średnia gęstość 

zaludnienia wynosi  36 osób na km2. 
 

 

 

Teren podzielony jest na 29 sołectw: Babiec Piaseczny, Babiec Rżały, Babiec Więczanki, 

Borowo, Bryski, Rzeszotary – Chwały, Rzeszotary – Gortaty, Komorowo, Kownatka, Kuski, 

Lipniki, Łukomie, Łukomie – Kolonia, Nowe Rościszewo, Ostrów, Polik, Pianki, Puszcza, 

Rzeszotary – Pszczele, Rościszewo, Rumunki Chwały, Rzeszotary – Stara Wieś, Stopin, 

Śniedzanowo, Topiąca, Września, Zamość, Nowy Zamość, Rzeszotary – Zawady. 
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Mapa gminy. 
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Demografia 

 
Stan ludności gminy w poszczególnych Sołectwach: 

 
Lp. Nazwa Sołectwa Stan na:  

01.01.2018 r. 31.12.2018 r. 
1 Babiec Piaseczny 168 164 

2 Babiec Rżały 49 49 

3 Babiec-Więczanki 125 124 

4 Borowo 144 142 

5 Bryski 60 58 

6 Komorowo 78 76 

7 Kownatka 89 91 

8 Kuski 125 126 

9 Lipniki 298 298 

10 Łukomie 234 225 

11 Łukomie-Kolonia 82 79 

12 Nowe Rościszewo 31 31 

13 Nowy Zamość 65 63 

14 Ostrów 47 44 

15 Pianki 62 60 

16 Polik 313 308 

17 Puszcza 115 110 

18 Rościszewo 825 831 

19 Rumunki- Chwały 76 74 

20 Rzeszotary-Gortaty 99 100 

21 Rzeszotary- Chwały 152 152 

22 Rzeszotary-Pszczele 33 32 

23 Rzeszotary- Stara Wieś 74 70 

24 Rzeszotary-Zawady 101 94 

25 Stopin 118 116 

26 Śniedzanowo 110 110 

27 Topiąca 65 64 

28 Września 223 228 

29 Zamość 243 245 

x x 4204 4164 
 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku liczba stałych mieszkanek i mieszkańców 

Gminy zmalała o 40 osób. 

 

 

 

W ostatnich latach zauważalny jest spadek liczby mieszkańców Gminy. 
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Jak widać na wykresie liczba ludności z roku na rok maleje, z 4397osób w 2010 do 4164 osoby 

w 2018 roku.  Jest to spadek o 233 osoby, czyli o 5,3%. 

 

Przyrost naturalny 
W 2018 roku urodziło się 35 dzieci, a zmarło 49 osób, czyli odnotowano przyrost 

naturalny ujemny (-14).  

 

 2017 2018 

Urodzenia 49 35 

Zgony 59 49 

 

Liczba ludności w poszczególnych przedziałach  wiekowych:  

 

Przedział wiekowy Liczba osób, 

w tym 

 Razem 

 kobiet mężczyzn  

0-17 lat 392 389 781 

18 lat 28 23 51 

19-60 lat/65 lat 1158 1454 2612 

Powyżej 60 lat 487 233 720 

Razem 2065 2099 4164 

 

Analizując powyższą tabelę daje się zauważyć nieznaczna przewagę mężczyzn nad kobietami 

(o 34 osoby).  
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY ROŚCISZEWO. 
 

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie. 

3. Szkoła Podstawowa w Rościszewie. 

4. Szkoła Podstawowa w Łukomiu. 

5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie. 

 

III. FINANSE GMINY. 

Dochody za 2018 rok wykonano w kwocie 20 681 202,07 zł, z tego: 

• dochody bieżące na plan 18 773 657,10 zł, wykonano w kwocie 18 738 307,88 zł, co 

stanowi 99,81 %. 

• dochody majątkowe na plan 1 982 978,27 zł, zostały wykonane w kwocie 1 942 894,19 

zł,co stanowi 97,98 %planu. 

DOCHODY WYKONANE ZA  2018 ROK. 

L.p. Nazwa Kwota (w zł.) 

1 Subwencje 40% 8 146 294,00 

2 
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

32 % 
6 656 872,41 

3 Dotacje na zadania własne 3% 717 072,18 

4 
Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 8 % - w tym 

środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł 

zagranicznych nie podlegające zwrotowi  

1 728 045,72 

5 Udział w dochodach budżetu państwa 6 % 1 191 185,27 

6 Pozostałe dochody 11% razem 2 241 732,49 

Razem 20 681 202,07   
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Dochody własne zrealizowano w kwocie 1 856 291,93  zł, co stanowi 8,96 % dochodów 

ogółem. 

Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2018 rok  

wynosi  598 830,00 zł. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za 2018 

rok wynoszą 616 199,19zł, co stanowi 102,90 % przyjętego planu. 

 

Planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminom za 2018 rok wynosi 6 694 602,11 zł, wykonanie 6 656 872,41 zł, co 

stanowi 99,44 % planu.  

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminom wynosi 6 694 602,11 zł, wykonanie 6 656 872,41 zł, co stanowi 99,44 % 

planowanych wydatków. 
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STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Subwencje
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Udział w dochodach budżetu państwa
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Wydatki za 2018 rok zrealizowano w kwocie 23 349 241,15 zł. Wydatki bieżące na plan 

18 074 049,79 zł, wykonane zostały w kwocie 17 236 932,78 zł, tj. 95,37 % planu i stanowią 

73,82% wykonanych wydatków ogółem. 

W planie wydatków kwota 6 306 878,39 zł stanowi plan wydatków majątkowych. Wydatki 

majątkowe zostały wykonane w kwocie 6 112 308,37 zł, tj.  96,91 % planu wydatków 

majątkowych i stanowiły 26,18% zrealizowanych wydatków ogółem. 

Fundusz sołecki. 

Gmina Rościszewo liczy 29 sołectw, wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego 

złożyły 23 sołectwa. Planowane wydatki w 2018 roku wynoszą 299 815,64 zł, wykonane 

zostały w kwocie 277 122,16 zł, tj. 92,43%. Na wykonanie w kwocie 277 122,16 zł składają 

się wydatki bieżące w kwocie 240 173,06 zł oraz majątkowe w kwocie 36 949,10 zł. 

Główne wydatki w ramach funduszu sołeckiego to:  

- zakup żwiru na remont dróg gminnych, 

- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich, remiz OSP oraz zakup wyposażenia świetlic, 

remiz OSP, 

- zakup i montaż wyposażenia placu zabaw, 

- zakup kajaków i roweru wodnego, 

- wykonanie dokumentacji projektowej konstrukcji dachu na remizie OSP, wykonanie projektu 

budowy chodnika. 

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 

Plan 39 000,00 zł, wykonanie 35 471,76 zł, tj. 90,95 % planu. Wydatki na promocję to m.in.:  

- publikacje w gazecie: Ekstra Sierpc, Nasz Płock, Mazowsze 

- współudział w organizacji Sierpeckich Dni Rolnika 

- organizacja dożynek gminnych 

- wsparcie akcji Motoserce 
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Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów  

i pożyczek wynosi 9 150 496,00 zł, co stanowi 44,25% wykonanych dochodów ogółem,  

po uwzględnieniu wyłączeń stan zobowiązań Gminy wynosi 8 182 000,00 zł, tj. 39,56% 

wykonanych dochodów ogółem. 

Rok sprawozdawczy budżetowy zamknął się deficytem w kwocie 2 668 039,08 zł.  

(jest to różnica między zrealizowanymi dochodami 20 681 202,07 zł a zrealizowanymi 

wydatkami 23 349 241,15 zł) 

 

 

 

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU 

Lp. Treść 

Plan 

wydatków   

w zł 

Wykonanie 

% 

wykona

nia 

1. 

Dotacja celowa na pomoc finansowa 

udzielana między j s t na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych, dofinansowanie dróg 

powiatowych 

520 000,00 520 000,00 100,00 
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2. 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień 

(umów)między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

10 324,38 10 324,38 100,00 

3. 
Wykonanie instalacji grzewczej poprzez 

zakup urządzeń i materiałów do remizy OSP 

w Łukomiu 

18 799,12 18 799,12 100,00 

4. 
Wykonanie wymiany konstrukcji dachu na 

remizie strażackiej w miejscowości Polik 
13 966,25 6 150,00 44,03 

5. 

Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw 

oraz zakup drzewek ozdobnych na plac 

zabaw w m. Rościszewo 

12 000,00 11 999,98 100,00 

6. 

Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup 

działki w m. Kuski o powierzchni 0,03190 

ha 

7 500,00 0,00 0,00 

7. 
Przebudowa drogi gminnej relacji Polik – 

Kownatka 
397 880,00 397 879,87 100,00 

8. Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość 228 052,00 228 051,64 100,00 

9. 
Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszotary 

Gortaty 

173 716,00 173 698,87 99,99 

10. 
Przebudowa drogi gminnej w m. Babiec 

Rżały 
285 960,00 285 958,70 100,00 

11. Przebudowa drogi gminnej w m. Pianki 203 130,00 203 129,57 100,00 

12. 

Przebudowa drogi gminnej nr 370309W – 

budowa chodnika w miejsc. Babiec 

Piaseczny, L=691 m 

213 678,00 213 668,69 100,00 

13. 
Zmiana konstrukcji dachu na budynku 

komunalnym w miejscowości Łukomie; 
10 000,00 6 457,50 64,58 

14. 
Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup 

przyczepy transportowej 
35 000,00 34 711,01 99,17 

15. 

Wyposażenie obiektów budowlanych w 

system kanalizacji zbiorczej dla ścieków 

komunalnych w miejscowości Polik i 

Lipniki, budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków, zbiorników 

retencyjnych i wyposażenie studni w 

2 144 813,00 2 035 330,15 94,90 
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miejscowości Łukomie i Rościszewo w 

infrastrukturę techniczną 

16. 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Śniedzanowo 
251 084,00 250 975,32 99,96 

17. 

Regionalne partnerstwo samorządów 

Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie e-administracji i 

geoinformacji 

24 132,00 587,31 2,43 

18. 

Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą 

konstrukcji dachu w miejscowości 

Rzeszotary – Chwały, gm. Rościszewo 

292 429,00 292 409,17 99,99 

19. 

Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez 

budowę instalacji odnawialnych źródeł 

energii 

1 464 414,64 1 422 177,09 97,12 

OGÓŁEM 6 306 878,39 6 112 308,37 96,91 

  

Odchylenia wykonania planowanych wydatków majątkowych w 2018 roku w pozycji: 

Poz. 4 Wykonanie wymiany konstrukcji dachu na remizie strażackiej w miejscowości Polik. 

Nie zachodziła potrzeba wydatkowania większych środków. Został złożony wniosek o 

przyznanie środków unijnych, a poniesione wydatki dotyczą dokumentacji. 

Poz. 6 Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w m. Kuski o powierzchni 0,03190 ha. 

Plan nie został wykonany, ponieważ zrezygnowano z zakupu działki. 

Poz. 13 Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Łukomie. Plan 

nie został urealniony. 

Poz. 17 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Urząd Marszałkowski zwrócił 

niewykorzystana w danym roku dotacje stanowiącą wkład własny Gminy Rościszewo w w/w 

projekcie, dlatego nie ma 100 % wykonania planu. 
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IV. INFORMACJE O STANIE MIENIA  KOMUNALNEGO. 

Wartość początkowa majątku Gminy Rościszewo na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosiła 

48.045.425,57 zł, natomiast na dzień 31 grudnia  2018 roku stanowiła 50.196.467,75 zł, co 

oznacza wzrost o 4,48%w skali roku. W skład majątku wchodzą środki trwałe. 

 

Zestawienie zmian wartości środków trwałych 

L.p Wyszczególnienie Stan na dzień 

01.01.2019 r. 

Zwiększenia(+) 

Zmniejszenia(-) 

Stan na dzień 

31.12.2018 r. 

1. Grunty ogółem (ha) 

W tym: 

71,1913 ha 

1.618.095,66zł 

- 71,1913 ha 

1.618.095,66zł 

 Rolne 19,1337 ha 

96.839 zł. 

- 

 

19,1337 ha 

96.839 zł. 

 Działki budowlane - -  

 Tereny rekreacyjne - -  

 Pozostałe 

 

52,0576 ha 

1.521.256,66 zł. 

- 52,0576 ha 

1.521.256,66 zł 

2. Lasy (ha) - -  

3. Parki (ha) - -  

4. Budynki – liczba 

ogółem, w tym: 

23 

14.785.405,53 

 

+350.968,53 

23 

15.136.374,06 

 Mieszkalne 4 

102.641,00 zł 

- 4 

102.641,00 zł 

 Obiekty szkolne 3 

6.775.922,55 

 

- 

3 

6.775.922,55 

 Obiekty Kulturalne 

 

1 

3.113.612,55 

- 1 

3.113.612,55 

 Obiekty służby zdrowia 1 

932.570,70 zł. 

 

- 

1 

932.570,70 zł 

 Pozostałe obiekty uż. 

Publicznej i budynki 

OSP. 

11 

601.865,74 

 

+350.968,53  

11 

952.834,27 
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 Budynki 

administracyjne 

           3 

   3.258.792,99 

 

- 

           3 

   3.258.792,99 

5. Budowle i urządzenia 

techniczne, w tym: 

 

28.971.590,08 

 

+1.765.362,64 

 

30.736.952,72 

 Wodociągi długość i 

stacje uzdatniania 

wody 

166.126,75mb 

10.802.762,72zł 

- 

- 

166.126,75mb 

10.802.762,72zł 

 Oczyszczalnie ścieków 1 

2.131.067,73 

- 

 

1 

2.131.067,73 

 Wysypiska - - - 

 Ulice i drogi (dł. w mb.) 

o nawierzchni 

asfaltowej 

21.060,11 mb 

 

7.898.425,82 

+5141 mb 

 

+1.753.362,66 

26.201,11 mb 

 

9.651.788,48 

 Obiekty sportowe 868.824,14 +11.999,98 880.824,12 

  Sieć kanalizacyjna 15.255,74mb 

7.051.857,82zł 

- 

- 

15.255,74mb 

7.051.857,82zł 

 Pozostałe narzędzia, 

przyrządy i sprzęt 

techniczny 

5 

218.651,85 

 

- 

5 

218.651,85 

6. Środki transportu, 

maszyny i urządzenia 

(szt.) 

 

Samochody OSP 

 

Pozostałe śr. 

Transportu, maszyny i 

urządzenia 

22 

2.670.334,30 

6 

989.086,20zł 

 

16 

1.681.248,10 

+1 

+34.711,01 

 

- 

 

+1 

+34.711,01 

23 

2.705.045,31 

 

6 

989.086,20zł 

17 

1.715.959,11 

7. Inwestycje stan 

zaangażowania (w zł.) 

   

8. Lokaty kapitałowe    

9. Pożyczki udziel. w zł.    

10. Obligacje własne 

sprzedaż (w zł.) 
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11. Pozostałe jednostki 

organizacyjne 

   

12. Związki komunalne i 

stowarzyszenia 

   

13. Udział w spółkach    

OGÓŁEM 48.045.425,57 +2.151.042,18 50.196.467,75 

 

 

V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW  

I STRATEGII. 

W Gminie w 2018 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 

1. „Strategia Rozwoju  Gminy Rościszewo na lata 2014-2020” 

- uchwalona przez Radę Gminy Rościszewo  - uchwałą Nr 225/XLIII/2014 z dnia 18 września 

2014 roku. 

W opracowanej w 2014 roku Strategii Rozwoju Gminy zdefiniowana została wizja rozwoju 

gminy określająca stan docelowy, do którego władze gminy będą dążyć, wykorzystując 

możliwości płynące z posiadanego potencjału własnego i szans pojawiających się w 

najbliższym otoczeniu. 

Określony w wizji stan docelowy naszej Gminy – „gmina rozwijająca się w oparciu o zasadę 

zrównoważonego rozwoju, będąca oazą godnego życia mieszkańców i bezpiecznego 

funkcjonowania rodziny, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój przedsiębiorczości 

oraz dobrze funkcjonującą infrastrukturę społeczną i techniczną”. 

Zdefiniowana wizja rozwoju Gminy realizowana jest poprzez cele strategiczne oraz 

przyporządkowane im cele operacyjne.  

 

2. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Rościszewo  

na lata 2016 – 2020” 

Programy wieloletnie: 

- „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rościszewo na lata 2017-2020 z 

perspektywą na lata 2021-2024” 

 - „Program usuwania azbestu dla Gminy Rościszewo” 

Programy roczne: 

- „Program współpracy Gminy Rościszewo z organizacjami pozarządowymi  

na 2018 r. 
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- „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Rościszewo” 

- „Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. 

-  „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomani” 

 

 

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY. 

Rada Gminy Rościszewo w roku 2018 podjęła  84 uchwały, z czego: 

- 41 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie/ Oddział  

w Płocku, 

- 15 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Organy nadzoru nie wszczęły żadnych postępowań nadzorczych i nie stwierdziły nieważności 

wobec podjętych przez Radę Gminy uchwał. 

 

 

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI 

SAMORZĄDOWYMI 
 

Gmina Rościszewo jest członkiem stowarzyszeń i związków międzygminnych: 

 

- „Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo” 

- „Lokalna Organizacja Turystyczna nad Skrwą i Sierpienicą” 

 

VIII. CZĘŚĆ ANALITYCZNA (sprawozdania z działalności 

jednostek i realizacji programów) 

 

URZĄD GMINY 

W Urzędzie Gminy w 2018 roku zatrudnionych było 25 pracowników, w tym:  

- na stanowiskach urzędniczych 18 osób, 

- na stanowiskach pomocniczych i obsługi 7 osób,  w tym: 3 konserwatorów i 4 kierowców) 

W 2018r.  zatrudnionych było również 13 osób w ramach robót publicznych oraz  

8 osób bezrobotnych odbyło staż na podstawie umów i skierowań z Powiatowego Urzędu 
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Pracy w Sierpcu.  Zorganizowano też praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich  

i studentów wyższych uczelni – ogółem dla 6 osób. 

W dzienniku korespondencji przychodzącej i wychodzącej z urzędu zarejestrowano ogółem-  

3960 różnego rodzaju pism, wniosków, faktur. 

Zorganizowano 15  Sesji Rady Gminy, na które przygotowano projekty uchwał i inne materiały 

dla radnych gminy. 

Wpłynęły do urzędu 53 wnioski w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

 na które  udzielono odpowiedzi w ustawowym terminie. 

W Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej - na terenie Gminy 

Rościszewo zarejestrowane były 123 podmioty gospodarcze, z czego w 2018 roku 18 

podmiotów zarejestrowało działalność gospodarczą a 8 dokonało wykreślenia z ewidencji. 

W Referacie Finansowym: 

• Opracowano i  udokumentowano 22 decyzje uznaniowe dotyczące umorzeń, odroczeń, 

rozłożenia na raty podatków,  

• Wydano 369 zaświadczenia o stanie majątkowym i o niezaleganiu w podatkach, 

• Wydano 1263 decyzje wymiarowe na rok 2018.  

• Wydano 35 kopii nakazów płatniczych , 

• Wystawiono i wysłano ogółem 342 upomnienia na łączną kwotę  91.336,29 zł,  

• Wystawiono 46 tytułów wykonawczych na kwotę 15.631,69  zł.  

• Do urzędu wpłynęły 818 wniosków o zwrot podatku akcyzowego i na ich podstawie 

wydano decyzje w sprawie zwrotu akcyzy.  

• Naliczono podatek od środków transportowych na kwotę 14.670,00 zł,  

W 2018 roku Urząd Gminy prowadził rozliczenia dla  1191 odbiorców wody i kanalizacji oraz 

rozliczał 1143 deklaracji na odbiór śmieci. 

 

Wystawiono i wysłano: 

-  151 upomnień za wodę na kwotę 39.978,33 zł 

- 118 upomnień  za wywóz śmieci na kwotę 13.831,75 zł  

Wydanych zostało 46 decyzji o warunkach zabudowy, 7 decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

Komisje Przetargowe powołane zarządzeniami Wójta przeprowadziły 5 postępowań 

przetargowych, w następującym zakresie:  

1. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo  i  Zawidz z podziałem 

zamówienia na części 
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a. Część 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Polik – Kownatka” 

b. Część 2 pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość”  

c. Część 3  

− Zadanie 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszotary Gortaty” 

− Zadanie 2 pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości 

Jaworowo-Kolonia” 

d. Część 4 pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Babiec Rżały” 

e. Część 5 pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Pianki” 

f. Część 6 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 370309W – budowa chodnika w 

miejsc. Babiec Piaseczny, L=691m” 

2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa dróg gminnych na 

terenie gminy Rościszewo” 

3. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1.170.000 zł z przeznaczeniem 

na sfinansowanie  planowanego deficytu budżetu w kwocie 496.730,00 zł oraz na 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i 

kredytów w kwocie 673.270,00 zł 

4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy Rościszewo 

5. Dostawa oleju opałowego  w roku 2019 

oraz  trzy zapytania ofertowe na: 

1. Remont remizy strażackiej w miejscowości Rzeszotary – Chwały 

2. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo 

w 2018 r. 

3. Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa (sprzętu specjalistycznego) na rzecz dwóch 

jednostek ochotniczych  straży pożarnych (OSP Chwały i OSP Rościszewo) 

W 2018 r. do urzędu wpłynęło 50 wniosków dotyczących wycięcia drzew, z tego wydano  

6 decyzji zezwalających na wycięcie drzew, pozostałe nie wymagały wydania decyzji. 

• Wpłynęło 6 wniosków o wydanie  decyzji  środowiskowych, z czego  

w 2018  roku wydano 9  decyzji, a 2 są  w trakcie procedury administracyjnej. 

• Wpłynęły 24 wnioski dot. utylizacji wyrobów azbestowych 

Rozliczano również projekty z udziałem środków unijnych, wypełniając wnioski  

o płatność i sporządzając wymagane sprawozdania. 

Działalność Urząd Gminy została poddana kontroli organów nadzoru:  

Wg Książki Kontroli – w 20187 roku Kontrolę przeprowadził m.i.n.: 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja 

Sanitarna,  Państwowa Inspekcja Pracy. 

Odbyła się też certyfikacja Systemu Zarządzania  Jakością ISO, audyt przeprowadziła  włoska 

firma certyfikująca IMQ /Oddział w Krakowie. 

…………………………………………………………………………………………… 
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Oświata i edukacja. 

I. STAN ORGANIZACJI I BAZA LOKALOWA 

W roku szkolnym 20172018 Gmina Rościszewo była organem prowadzącym dla dwóch  

szkół podstawowych, w tym jedna z oddziałami gimnazjalnymi  

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba  

uczniów 

1. Szkoła Podstawowa w Rościszewie 

Oddziały gimnazjalne 

11 

  3 

195 

71 

2.  Szkoła Podstawowa w Łukomiu 6 67 

 Razem w szkołach uczyło się  333 uczniów 

 

W roku szkolnym 2018/2019 liczba uczniów przedstawia się następująco 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba  

uczniów 

1. Szkoła Podstawowa w Rościszewie 

Oddziały gimnazjalne 

12 

  1 

210 

27 

2.  Szkoła Podstawowa w Łukomiu   7 74 

 Razem w szkołach uczyło się  311 uczniów 

 

W tym 8 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, 81 uczniów z opiniami 

poradni psychologiczno –pedagogicznej  

Wychowanie przedszkolne 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 2,5–6 lat. Gmina Rościszewo zapewniła 

wszystkim chętnym dzieciom z terenu naszej Gminy miejsca w przedszkolach . Na pokrycie 

kosztów wychowania przedszkolnego otrzymujemy częściowo dotację od Wojewody. 

 Stan organizacji oddziałów przedszkolnych i przedszkoli 2017/2018 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci 
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1. Oddział przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej w Rościszewie  

2 39 

2. Oddział przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej w Łukomiu    

1 9 

3.  Zespół Wychowania przedszkolnego w 

Rościszewie  

1 25 

4.  Punkt Przedszkolny w Łukomiu  1 
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     Razem wychowaniem przedszkolnym objętych jest    93 dzieci 

Stan organizacji oddziałów przedszkolnych i przedszkoli 2018/2019 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci 

1. Oddział przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej w Rościszewie  

2 50 

2. Oddział przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej w Łukomiu    

1 10 

3.  Zespół Wychowania przedszkolnego w 

Rościszewie  

1 25 

4.  Punkt Przedszkolny w Łukomiu  1 
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     Razem wychowaniem przedszkolnym objętych jest     104  dzieci 

 

W roku szkolnym 2017/2018 w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Rościszewo pracowało łącznie  48  nauczycieli  co stanowiło 43,99 etatu nauczyciela.  

wg stopnia awansu zawodowego w ubiegłym roku szkolnym zatrudnialiśmy 

1 n-el stażysta – 1 etat 

 2 n-li kontraktowych – 1,78 etatu 

11 n-li mianowanych – 9,06 etatu 

34 n-li dyplomowanych – 32,15 etatu 

W Szkole w Rościszewie personel pomocniczy stanowi :  
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1 sekretarka, 6 sprzątaczek, 1 konserwator + 1 sprzątaczka i jednocześnie pomoc wychowawcy 

w przedszkolu 

W Szkole w Łukomiu : 

0,5 etatu sekretarki, 2 sprzątaczki, 1 konserwator + 0,5 etatu w przedszkolu 

 

W roku szkolnym 2018/2019 pracuje  łącznie 43 nauczycieli  co stanowi 42,61 etatu, liczba 

pracowników administracji i obsługi pozostaje bez zmian. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gmina ma obowiązek zapewnić wszystkim 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których jest organem prowadzącym, średnie płace 

co najmniej na poziomie określonym w Karcie Nauczyciela. W przypadku ich nieosiągnięcia 

gmina zobowiązana jest wypłacić jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli 

poszczególnych stopni awansu zawodowego, którzy nie uzyskali średnich wynagrodzeń. W 

wyniku przeprowadzonej analizy za rok 2017 stwierdzono że w grupie nauczycieli stażystów i 

n-li kontraktowych nie osiągnięto średnich wynagrodzeń i nauczycielom tym zostały 

wypłacone dodatki wyrównawcze. Od września br. podwyższono nauczycielom dodatki do 

wynagrodzeń takie jak :dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny dla dyrektorów, dodatki za 

wychowawstwo klasy i opiekuna stażu. Corocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla 

wyróżniających się nauczycieli i pracowników obsługi przyznawane są nagrody Dyrektora 

Szkoły i Nagrody Wójta. Wynagrodzenia i inne świadczenia należne pracownikom wypłacane 

są terminowo. 

Gmina corocznie zabezpiecza w budżecie środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz 

pomoc zdrowotną. 

II. Wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktycznej . 

 Dyrektorzy szkół dbają o to aby doposażać szkoły  w  sprzęt,  pomoce dydaktyczne , książki 

do bibliotek szkolnych ,  Jako organ prowadzący wystąpiliśmy  z wnioskiem do Ministerstwa 

Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej na doposażenie w pomoce 

dydaktyczne Szkoły Podstawowej w Łukomiu ponieważ szkoła stała się szkołą ośmioklasową  

brak było pomocy dydaktycznych do nauki fizyki, chemii, geografii i biologii.  Na ten cel 

Ministerstwo przyznało nam kwotę  20 086 zł.  
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W szkołach  na bieżąco dokonuje się drobnych napraw i remontów. W czasie wakacji w Szkole 

w Rościszewie pomalowano ściany i sufit na sali gimnastycznej oraz na korytarzu przy Sali. 

W celu poprawy bezpieczeństwa uczniów i pracowników w Szkole Podstawowej w Łukomiu 

przebudowano  schody i podjazd dla niepełnosprawnych przed wejściem  do budynku. 

Odpowiednie służby przeprowadzają  kontrole instalacji elektrycznych, kominowych.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w trakcie oczekiwania na zajęcia zapewnia się 

opiekę świetlicową z której korzysta 229 uczniów. 

Uczniowie  mogą korzystać z opieki pedagoga, psychologa oraz logopedy.  

W szkołach odbywają się  warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców oraz szkolenia dla 

Rad Pedagogicznych mające na celu podniesienia wiedzy  na temat zagrożeń jakie niesie 

nieodpowiedzialne korzystanie z zasobów Internetu, gier komputerowych , telefonów 

komórkowych  . Działania te finansowane są ze środków  GKRPA w Rościszewie. 

W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w ub. roku organizowane były spotkania 

informacyjno- szkoleniowe dla uczniów, rodziców i nauczycieli, w celu zapoznania ich z 

zagrożeniami jakie niesie stosowanie środków psychoaktywnych w tym bardzo 

niebezpiecznych, dopalaczy. 

III. KOSZTY 

Wydatki na oświatę to ogromna część budżetu gminy. Źródłem finansowania jest subwencja 

oświatowa, dotacje, środki własne gminy. Przepisy określające zasady finansowania stanowią 

że to liczba uczniów jest podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej. Stawia to w 

niekorzystnej sytuacji gminy w których liczba uczniów w klasie jest mała a koszty utrzymania 

szkoły nie maleją . Dochodzą jeszcze dodatkowe koszty jak urlopy zdrowotne nauczycieli, 

nauczanie indywidualne uczniów, dlatego subwencja oświatowa jest niewystarczająca.  Oprócz 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w trosce o rozwój uczniów organizowane są zajęcia 

pozalekcyjne takie jak: 

- kółka zainteresowań  

- dydaktyczno-wyrównawcze 8 dzieci 

- zajęcia rewalidacyjne korzysta z nich  7 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego 
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-korekcyjno-kompensacyjne 20 dzieci są przeznaczone dla uczniów z opiniami z poradni 

psychologicznej pedagogicznej 

- logopedyczne 37 dzieci w szkole i 7 w przedszkolu 

- chór szkolny 47 dzieci 

- zajęcia świetlicowe 

IV. Pomoc materialna w formie 

Stypendium  szkolnego przysługuje uczniom spełniającym kryterium dochodowe określone w 

ustawie o pomocy społecznej, obecnie wynosi ono 528 zł. W ubiegłym roku szkolnym 

stypendium wypłacono 225  uczniom.  Uczniom którzy znaleźli się w trudnej sytuacji losowej 

wypłacono zasiłek szkolny – z tej formy pomocy skorzystało 8 uczniów. W szkole 

zorganizowane dożywianie uczniów w formie bułki, z tej formy pomocy korzysta 72 uczniów. 

Ponadto wszyscy uczniowie klas I-V objęci są programem „ szklanka mleka „ w ramach 

którego otrzymują produkty mleczne. 

V. Nagrody 

Zgodnie z regulaminem przyznawania nagród Wójta , uczniowie, którzy na koniec roku 

szkolnego uzyskali wysoką średnią ocen zostali wyróżnieni nagrodą pieniężną w wysokości 

150 zł. Nagrody otrzymało 27 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rościszewie, 8 uczniów ze 

Szkoły Podstawowej w Łukomiu. 

VI. Dowóz uczniów do szkół. 

Obowiązek dowozów dzieci  w ub. roku szkolnym realizowany był własnymi środkami 

transportu i częściowo autobusami PKS , a w bieżącym roku tylko własnymi samochodami. 

Dowozy funkcjonują sprawnie, zapewniając terminowy i bezpieczny przewóz dzieci do  szkoły 

oraz na wycieczki szkolne, zawody sportowe , wyjazdy na basen. 

 Gmina zwracała także koszty dowożenia przez rodziców 2 dzieci niepełnosprawnych do szkół 

i ośrodków szkolno-wychowawczych oraz refundowała Starostwu Powiatowemu w Sierpcu 

koszty dowożenia  4 dzieci  niepełnosprawnych do szkół w Sierpcu. 

VII. Młodociani Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu 

młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Rościszewo zgodnie z 

dyspozycją art. 70b ustawy o systemie oświaty, rozpatrzono 1 wniosek pracodawcy o zwrot 
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kosztów kształcenia. Na realizację powyższego zadania pozyskano środki od Wojewody 

Mazowieckiego. 

VIII. Realizacja obowiązku nauki  

Ustawa o systemie oświaty nakłada na gminę zadanie kontrolowania realizacji obowiązku 

nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat. W roku szkolnym 2017/2018 na terenie gminy 

Rościszewo zameldowanych byłobyło158 uczniów 

✓  45 uczniów, spełniało obowiązek nauki w klasach III  gimnazjalnych                                

✓  105  uczniów, spełniało obowiązek nauki w klasach w szkołach ponadgimnazjalnych                                

✓ Co do 7 uczniów brak informacji o spełnianiu bądź niespełnianiu obowiązku nauki , ponieważ 

ci uczniowie są tylko zameldowani ale nie zamieszkują na terenie naszej gminy. 

✓ 1 uczeń spełnia obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły w innym kraju 

IX.  Nadzór pedagogiczny 

Celem nadzoru jest bieżąca ocena stanu przestrzegania przepisów prawa, działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówek 

oświatowych. 

W  marcu br. zostało przeprowadzone badanie przez zespół wizytatorów  Kuratorium Oświaty 

w Plocku. Badaniem objęto dzieci z Punktu  Przedszkolnego w Łukomiu a także rodziców , 

nauczycieli, przeprowadzono wywiad z dyrektorem szkoły, z przedstawicielami samorządu 

lokalnego, pracownikami niepedagogicznymi szkoły a także przeprowadzono obserwację zajęć 

placówki. Ewaluacja miała na celu sprawdzenie   

1.Czy dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

2. Jak kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 

Na podstawie zebranych informacji został sporządzony  szczegółowy raport i w podsumowaniu 

wysunięto następujące wnioski: 

1. Dzieci mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, znają i 

przestrzegają ustalonych wspólnie zasad i norm, 

2. W punkcie przedszkolnym podejmowanych jest wiele działań z zakresu wychowania i 

profilaktyki, które w miarę potrzeb są modyfikowane i dostosowywane do potrzeb 

dzieci, rodziców i kadry pedagogicznej.  

Zaleceń pokontrolnych nie było. 

X. Wyniki zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego 
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Na zakończenie etapu kształcenia gimnazjalnego przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny, 

którego celem  jest obiektywne zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów  

Egzamin    przeprowadzono  w dniach 18-30 kwietnia 2018 roku 

Do egzaminu przystąpiło 44 dzieci, 43 pisało arkusz standardowy, 1 uczeń pisał arkusz 

przystosowany dla osób upośledzonych w stopniu lekkim a 4 uczniów miało wydłużony czas 

ze względu na dysleksję. 

Wyniki egzaminów zewnętrznych są podane w procentach i zostały opracowane na podstawie 

danych udostępnionych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. Uczeń mógł 

osiągnąć maksymalnie 100 %.  

…………………………………………………………………………………………….….. 

 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Rościszewie za rok 2018 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rościszewie działa 

w oparciu o przepis art 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2018 który został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Rościszewo nr 188/XXXIV/2017 z dnia 

28 grudnia 2017 r. .Gminna Komisja liczy5 osób. 

Podstawowym zadaniem tejże Komisji jest podejmowanie działań zmierzających 

do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, zapobieganie powstawaniu nowych 

problemów alkoholowych oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi 

problemami . Realizując program komisja w 2018 roku odbyła 12 posiedzeń  . 

 W 2018 roku  do Komisji wpłynęło 16 wniosków o podjęcie czynności 

zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie 

leczniczym  złożonych przez:  policję -  6 wniosków i  GOPS-  10 wniosków. Wnioski te są 

składane ze względu na nadużywanie alkoholu i występującą  przemocą w rodzinie oraz 

zaniedbywaniem  podstawowych obowiązków wobec rodziny a szczególnie małoletnich dzieci. 

Członkowie Gminnej Komisji   przeprowadzili rozmowy interwencyjno- motywujące w 

związku z nadużywaniem alkoholu z 16 osobami udzielając im informacji o możliwości 

podjęcia dobrowolnego leczenia , placówkach lecznictwa odwykowego oraz poradniach 
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uzależnień oraz 14 członkami ich rodzin. Należy stwierdzić że w wielu przypadkach spotkania 

z komisją oraz terapeutą Punktu Konsultacyjnego odniosły pozytywny skutek i osoby te  

zobowiązały się do dobrowolnej abstynencji . W 2018 roku nie skierowano do sądu żadnego 

wniosku. 

Dla wsparcia osób uzależnionych i współuzależnionych oraz doświadczających 

przemocy działał  Punkt Konsultacyjny przy GOPS w Rościszewie 3 razy w m-cu po 3 godz.  

Podczas dyżurów udzielano porad osobom zgłaszającym się z własnej inicjatywy,  oraz osobom 

kierowanym przez GKRPA.  Z pomocy terapeuty korzystali również członkowie rodzin osób 

uzależnionych. 

 

Liczba osób oraz udzielonych porad w punkcie konsultacyjno-informacyjnym w 

poszczególnych kategoriach klientów 

  Liczba osób Liczba porad 

1. Osobom z problemem alkoholowym 16 42 

2. Dorosłym członkom rodziny z 

problemem alkoholowym 

2 25 

3. Osobom doznającym przemocy w 

rodzinie 

3 16 

4. Osobom stosującym przemoc w 

rodzinie 

1 1 

 

Rynek napojów alkoholowych 

Na terenie gminy Rościszewo na łączny limit punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych w liczbie 27  działa 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych :  9 sklepów 

oraz 1 punkt gastronomiczny. Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów 

alkoholowych ważnych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 24. Komisja przeprowadziła   8 kontroli 

punktów sprzedaży alkoholu, zaleceń pokontrolnych nie wydano. 

W roku 2018 na terenie Gminy Rościszewo zatrzymano 35 pełnoletnie osoby 

nietrzeźwe w celu wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych 
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Wysokość środków finansowych uzyskanych przez Gminę z tytułu rocznych opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 34 202,26 zł. Wysokość 

środków zaplanowanych w budżecie na realizację gminnego programu wyniosła 37 802,44 ( w 

tym pozostałość środków z roku 2017) 

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  i 

narkomanii wydatkowano kwotę  34 201,62zl. 

Działania  sfinansowane z w/w opłat to m.in.: 

- Działalność punktu konsultacyjnego – 7800 zł 

-  funkcjonowanie  Gminnej komisji  - 21 815,18 zł. w tym wynagrodzenie członków , szkolenia 

, opłaty za opinie biegłego w kwestii uzależnienia od alkoholu , zakup broszur i art. biurowych 

- Zakupiono materiały profilaktyczne dla szkół do realizacji zadań profilaktycznych i 

wychowawczych  ( filmy, plakaty, ulotki , broszury )  - 800 zł. 

- W Szkole Podstawowej w Rościszewie odbyły się warsztaty z psychologiem dla uczniów i 

rodziców na temat przeciwdziałania uzależnieniom. W warsztatach wzięło udział łącznie 55 

uczniów z klas V i VII oraz 23 rodziców . Jednym z głównych aspektów problematyki 

uzależnień, jakie stanowiły tematykę spotkania, było zagrożenie alkoholizmem stanowiącym 

jedno z największych źródeł agresji i przemocy. Spotkanie poprowadziła psycholog z 

Krakowskiego Centrum Profilaktyki Uzupełnieniem tych działań było zakupienie publikacji 

książkowej z płytą DVD na lekcje wychowawcze dla uczniów oraz materiałów związanych z 

pedagogizacją rodziców. 

- W Szkole Podstawowej w Łukomiu zorganizowano warsztaty profilaktyczne na temat 

uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród dzieci w których wzięło udział 52 uczniów 

klas od IV – VIII .  

Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla rodziców na temat uzależnień od substancji 

psychoaktywnych wśród dzieci. W zajęciach tych uczestniczyło 15 osób. 

Ogółem koszt działań profilaktycznych w szkołach  to kwota 2 450 zł. 

Komisja realizując swoje zadania współpracowała z takimi organizacjami i instytucjami jak  

policja, służba zdrowia, sąd, prokuratura . Działała zgodnie z przyjętym programem 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 

rok 2018  
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…………………………………………………………………………………………….. 

 

Pomoc Społeczna. 

Sprawozdanie  z  działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie  jest jednostką organizacyjną Gminy. 

Obszarem  działania    jest  Gmina  Rościszewo. Teren gminy  był   podzielony na 3 rejony 

pracy socjalnej.  Bieżący nadzór nad działalnością GOPS w Rościszewie  sprawuje Wójt  

Gminy. Działalnością  ośrodka    kieruje    Kierownik,    przy  pomocy  zatrudnionych   

do  realizacji  zadań pracowników.    Według  stanu  na  dzień  31  grudnia  2018  roku  w  

Gminnym  Ośrodek   Pomocy Społecznej w Rościszewie było zatrudnionych 18 osób na umowę 

o pracę. Stan zatrudnienia pracowników GOPS w Rościszewie to :  2 specjalistów  pracy 

socjalnej, starszy pracownik socjalny,  referent ds. świadczeń rodzinnych, referent ds. 

świadczenia wychowawczego ( aktualnie  jest zastępstwo  z uwagi na urlop wychowawczy 

pracownika), pracownik gospodarczy,  główny księgowy, asystent rodziny, kierownik  oraz   8 

opiekunek środowiskowych ( aktualnie 5 ). 

Wszyscy pracownicy  administracyjni posiadają wyższe wykształcenie.  

W tutejszym Ośrodku do 31 lipca 2018 roku  pracowało  3   pracowników  socjalnych i to było 

zgodne z ustawą o pomocy społecznej. Aktualnie jest zatrudnionych  2.  Dzięki  ich  

zaangażowaniu  i  dobrej  pracy    udaje  się utrzymywać stały poziom pracy. Nieustannie  

przybywa im dodatkowych obowiązków z zakresu pracy  socjalnej  np.  zmiana  ustawy  o  

przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  nałożyła  na  gminę obowiązek  utworzenia  i  

prowadzenie  zespołu interdyscyplinarnego,  który  został  powołany  zarządzeniem  Wójta. 

Jego prowadzeniem i koordynacją działań zajmuje się dodatkowo  asystent rodziny. Należy 

dodać, że oprócz zadań ustawowych, pracownicy mają w swoim zakresie obowiązków inne 

zadania takie  jak:  dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, Karty dużej rodziny,  sprawy 

kadrowe, wydawanie żywności FEAD, sprawozdania. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie  wykonuje zadania gminy oraz zadania 

zlecone przez administrację rządową, w szczególności z zakresu: 

 1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446);   

  2)  ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2016 r., poz. 930 z póź.zm.) 

3) ustawa  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r.,  poz. 487) 
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4) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 

2016 r., poz. 575) 

5) ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz.1518) 

6) ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 

2017 r., poz. 489) 

7) ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (  Dz.  U.  z  2016  

r. poz. 195) 

8) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015 poz. 

1390) 

9) ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny (Dz.U. 2016 poz. 785) 

10) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2016 r., poz.645) 

11) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawoenergetyczne (Dz.U. 2017, poz. 220) 

12) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2017, poz. 180) 

 

Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest: 

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych , których 

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

zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;  

2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych  

potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności  

człowieka; 

3) doprowadzanie do możliwie  pełnego życiowego usamodzielnienia  osób i rodzin oraz 

integracji ze środowiskiem. Wiodącą ustawą na której opiera się działalność GOPS jest ustawa  

z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz.1508).Osoby  i  rodziny  

korzystające  z  pomocy  społecznej  są  obowiązane  do  współdziałania w rozwiązywaniu ich 

trudnej sytuacji życiowej. Warunkiem ubiegania się o pomoc jest spełnienie kryterium 

dochodowego, które do końca września 2018 roku  wynosiło 514 zł. na osobę w rodzinie, i dla 

osoby  samotnej  634 zł.  Od 1 października 2018 r. kryterium zmieniło się i  wynosiło : dla 

osoby samotnie gospodarującej – 701  zł. - dla osoby w rodzinie -528 zł. Obowiązek 

zapewnienia realizacji zadań pomocy  społecznej spoczywa  na jednostkach samorządu 

terytorialnego oraz na organach administracjirządowej w zakresie ustalonym ustawą. 
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Charakterystyka osób i rodzin korzystających ze świadczeń  pomocy społecznej 

 w 2018 r. 

Dokonujące  się  zmiany  w  Polsce,  oprócz  pozytywnych  skutków  powodują  pogłębienie  

wielu negatywnych   zjawisk,   takich   jak   bezrobocie,  spadek  dochodów  ludności,  brak 

poczucia stabilizacji życiowej i zawodowej, brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego, 

poczucie  osamotnienia.  Wymienione  zjawiska  są  przyczyną  zagrożeń  dla  prawidłowego 

funkcjonowania rodziny. Czynniki te spowodowały zepchnięcie całej rzeszy osób i rodzin do 

systemu pomocy społecznej. Ta trudna  sytuacja  dotyczy także  naszej gminy. Na  31  grudnia  

2018 r.    rzeczywista    liczba  rodzin  w  okresie  sprawozdawczym  objętych  pomocą  wynosiła  

268, natomiast liczba osób w rodzinach 588, którym udzielono pomocy.  

Rodzaje świadczeń z jakich korzystali klienci GOPS w Rościszewie  w 2018r.to : 

1. Zasiłki stałe. 

2. Zasiłki okresowe. 

3. Zasiłki celowe  i specjalne zasiłki celowe. 

4.  Jako kolejne  zadanie  własne  z  zakresu  pomocy  społecznej  o  charakterze  obowiązkowym 

realizowano pomoc w formie dożywiania w postaci  kanapki z programu  Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania.  Nasza gmina po raz kolejny włączyła się do realizacji wieloletniego 

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  

  Dożywianie uczniów w szkołach zapewniło ograniczenie zjawiska niedożywienia, oraz 

poprawę poziomu życia rodzin o niskich dochodach. 

Pomoc  w  zakresie  dożywiania  była  przyznawana    uczniom,  jeżeli dochód  w  rodzinie  nie  

przekraczał  150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o 

pomocy społecznej: dlaosoby w rodzinie -514 zł x 150% = 771zł. 

Dożywianiem    objęto    ogółem  92  uczniów,  wydano 14 920  posiłków.  Zadanie powyższe 

realizowane było zarówno ze środków własnychjak  i dotacji  celowejbudżetu państwa. 

5. Kolejnym zadaniem obligatoryjnym  realizowanym przez GOPS to  usługi opiekuńcze,  z 

tej formy pomocy  skorzystało  19  osób.   

6. Praca socjalna,  w myśl art.119, ust.1 pkt.1 jednym z głównych zadań pracowników 

socjalnych w zakresie pomocy społecznej jest wykonywanie pracy socjalnej, która dotyczy 

niemal każdej rodziny zgłaszającej się do  ośrodka po pomoc .  Obecnie  każdy  dzieńprzynosi  
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nowe  wyzwanie,  ciągle  wzrasta  liczba  osób  i rodzin, które na swej drodze napotykają  

różnorodne problemy. Rozwiązanie problemów tej grupy osób  wymaga  dużego  

zaangażowania,  fachowości  i  współdziałania  z  różnymi  instytucjami, , oraz stałego kontaktu 

z ich rodzinami. W  związku  z  powyższym,  tutejszy  ośrodek  pomocy    w    2018  roku  poza  

przyznawaniem  i wypłacaniem zasiłków pieniężnych oraz pomocy rzeczowej udzielał szeroko 

rozumianej pomocy w postaci pracy socjalnej, zmierzającej do poprawienia sytuacji osób i 

rodzin zamieszkałych na terenie gminy. 

Najczęstszą  przyczyną korzystania ze świadczeń pomocy społecznej są problemy związane z  

ubóstwem i bezrobociem. Problem ten występuje na pierwszym miejscu  dlatego, że jest 

najłatwiejszy do zdiagnozowania, z nim utożsamiają się klienci, potwierdzają go także 

dokumenty z Powiatowego Urzędu Pracy. Brak pracy powoduje stałe obniżenie się standardu 

życia środowisk rodzinnych i w rezultacie nierzadko  pojawiają się takie problemy jak : 

uzależnienia i  często przemoc. 

 

Od 1 lipca  2017 roku gmina nasza uczestniczy w   projekcie „Zainwestuj w siebie”, który 

jest realizowany w partnerstwie z wszystkimi gminami z powiatu sierpeckiego. Liderem 

projektu jest MOPS w Sierpcu.  

Celem głównym projektu jest zwiększenie szansy na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym osób zamieszkujących powiat sierpecki. 

Projekt podzielony jest na dwie edycje.  

Pierwsza edycja trwała od 01.07.2017 r. do 31.07.2018 r. 

W edycji tej z gminy Rościszewo wzięło udział 12 osób w tym 9 kobiet i 3 mężczyzn oraz  2 

osoby niepełnosprawne. Dwie osoby ukończyły kursy zawodowe, 1 osoba ukończyła „kurs 

pracownika gospodarczego z uprawnieniami elektrycznymi”,  druga osoba „kurs wózka 

jezdniowego z wymianą butli gazowej”. 

W/w osoby po odbytym kursie odbyły 3 miesięczny staż, jedna z tych osób odbyła staż w 

Urzędzie Gminy w Rościszewie na stanowisku robotnik gospodarczy, druga osoba w  

„AGROMIS” w Łukomie 32, na stanowisku pracownika gospodarczego. Następnie 

pracodawca zatrudnił tę osobę na okres 3 miesięcy  na pół etatu. 

Dla uczestników projektu odbyły się następujące  działania: 

- indywidualne spotkanie z psychologiem i doradcą zawodowym 
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- trening pracy 

- trening kompetencji społecznych  

- trening kompetencji życiowych 

- indywidualne wsparcie trenera 

- coaching rodzicielski 

- wyjazdowa forma szkoleniowa 

Druga edycja  trwa od 01 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. 

W edycji tej z naszej gminy wzięło udział 12 osób  w tym 10 kobiet i 2 mężczyzn i dwie osoby 

niepełnosprawne. Dwie osoby ukończyły już kurs. Jedna osoba „kurs komputerowy” i druga 

„kurs kelnerski”. Osoby te muszą odbyć 3 miesięczny  staż i po stażu muszą podjąć zatrudnienie 

minimum 3 miesiące   w ramach umowy o pracę.  

Działania drugiej edycji: 

- - indywidualne spotkanie z psychologiem i doradcą zawodowym 

- trening pracy 

- trening kompetencji społecznych  

- trening kompetencji życiowych 

- indywidualne wsparcie trenera 

- trening kompetencji osobistych z komponentem antydyskryminacyjnym 

- warsztaty usprawniające 

I . Świadczenia rodzinne: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie od 1 maja 

2004 roku realizuje zadania Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych 

(Dz.  U.  2016,  poz.  1518),. Z tej formy pomocy korzystają 272 rodziny, od 1 października 

2008 roku realizuje zadania Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów. W 2018 roku z  tej formy pomocy skorzystało  17 osób. Od 2016 

roku realizujemy  świadczenie wychowawcze  (Dz.U. z 2016 r., poz.195) z późniejszymi 

zmianami zm.), z którego skorzystało 328 rodzin. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie  realizuje  również Program  Operacyjny  

Pomoc  Żywnościowa  2014-2020  (PO  PŻ),  który  jest  krajowym programem  operacyjnym  

współfinansowanym  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Najbardziej Potrzebującym, 

zwanego dalej  FEAD. Pomoc w ramach FEAD kierowana jest do tych osób i rodzin, które z 

powodu niskich dochodów nie są w stanie zakupić  odpowiednich  produktów  żywnościowych  
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i  dlatego  też  trafiała    do ograniczonej liczby osób znajdujących się  w najtrudniejszej sytuacji 

(określonej przesłankami z art. 7 ustawo  pomocy  społecznej). 

Kryterium dochodowe dla korzystających z żywności wynosi odpowiednio dla osoby samotnej  

tj. 1402 zł. a dla osób  w  rodzinie  1056 zł. 

W 2018 roku z  w/w pomocy  skorzystało 530 osób. Wartość  otrzymanej żywności wyniosła 

112,566,33 zł. Natomiast tonaż  wyniósł 21,762,67 kg. Udział środków własnych  to 3 165 zł. 

Piecza zastępcza Ustawa  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej nałożyła na 

Gminę zadania mające na celu stworzenie i realizowanie spójnego systemu pomocy dziecku i 

rodzinie. Gminny  Program  Wspierania  Rodziny na lata 2017 – 2020 w  Gminie  Rościszewo  

został przyjęty  uchwałą  Rady  Gminy  Rościszewo  Nr  160/XXIX/2017 z dnia 16 czerwca 

2017 r.  Jego koordynowanie   i   monitorowanie powierzono  Gminnemu  Ośrodkowi  Pomocy  

Społecznej  w Rościszewie. Głównym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 

Gminie Rościszewo  jest budowa zintegrowanego  systemu  wsparcia  rodzin,  polegającego  na  

pomocy  i  wspieraniu  rodzin  które wykazują trudności  opiekuńczo-wychowawcze  i  

zagrożone  są  umieszczeniem  dzieci  w  pieczy zastępczej. Adresatami zaś są rodziny 

wykazujące trudności opiekuńczo-wychowawcze, zagrożone umieszczeniem  dzieci  w  pieczy  

zastępczej  bądź  też  takie,  którym  została  ograniczona  władza rodzicielska  poprzez  

umieszczenie  dzieci w pieczy zastępczej, oraz rodziny dotknięte przemocą, problemami 

uzależnień, niepełnosprawnością, jak również zagrożone ubóstwem. Na dzień 31 grudnia 2018 

r. opieką asystenta rodziny objętych było  12  rodzin 

 W 2018 roku  w rodzinach zastępczych  przebywało dwoje dzieci z dwóch rodzin. 

 

ZREALIZOWANE WYDATKI BUDŻETOWE W 2018 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie w 2018 roku realizował zadania zarówno 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, jak również 

własne zadania bieżące gmin. Plan na pomoc społeczną w 2018 roku wynosił 7 319 293,40 zł, 

wykonanie 7 098 713,67 zł, tj. 96,99 %. 

Od Wojewody na pokrycie w/w wydatków otrzymano dotację w wysokości 6 316 987,30 zł, tj. 

88 99 % wszystkich wydatków zrealizowanych przez GOPS. Udział środków własnych Gminy 

wynosi 781 726,37 zł, tj. 11,01 % wszystkich wydatków poniesionych przez GOPS w 2018 

roku. 

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: 
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Dział 852 ,,Pomoc społeczna” 

Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % 

852 85213 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej 

52 582,00 51 451,62 97,85 

852 85214 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

 

176 111,00 148 247,50 84,18 

852 85215 Dodatki mieszkaniowe 40 056,00 35 460,59 88,53 

852 85216 Zasiłki stałe 137 115,00 135 695,41 98,96 

852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 885 674,00 748 094,51 84,47 

852 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 47 000,00 34 042,16 72,43 

852  85295 

 

Pozostała działalność 

 

72 809,40 72 809,40 100,00 

  RAZEM 1 411 347,40 1 225 801,19 86,85 

1. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 

Plan w 2018 roku wynosił łącznie 52 582,00 zł, wykonanie 51 451,62 zł, tj. 97,85%. Od 

Wojewody otrzymano dotację w wysokości 51 451,62 zł, tj. 100% zrealizowanych wydatków. 

W ramach w/w wydatków ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były 34 osoby pobierające 

niektóre zasiłki rodzinne tj. świadczenie pielęgnacyjne oraz 23 osób pobierających niektóre 

zasiłki z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe. 

2. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe. 
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Zasiłki okresowe 

Plan na wypłatę zasiłków okresowych w 2018 roku wynosił 118 111,00 zł. Wykonanie  

92 551,78 zł, tj. 78,36% wykonania planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 

92 111,00 zł, co stanowi 99,52% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w 

wysokości 440,78 zł co stanowi 0,48 % zrealizowanych wydatków. Z tej formy pomocy 

skorzystało 40 osób, w tym przyznane z powodu:  - bezrobocia 24 osób, - długotrwałej choroby 

7 osób, - inne powody niż wyżej wymienione 9 osób. 

Łącznie wydano 100 decyzji administracyjnych. 

Zasiłki celowe 

Plan na wypłatę zasiłków celowych w 2018 roku wynosił 58 000,00 zł, wykonanie 55 692,72 

zł, tj. 96,02% realizacji planu. W/w wydatki w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. 

Z tej formy pomocy skorzystało 90 osób, w kwocie 52 530,72 zł, co stanowi 94,32% 

zrealizowanych wydatków. Łącznie wydano 183 decyzji administracyjnych. W ramach 

zasiłków i pomocy w naturze przekazywane były również środki na Bank Żywności w Płocku 

3 165,00 zł, co stanowi 5,68 % zrealizowanych wydatków. 

3. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny 

Plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego w 2018 roku wynosił 

40 056,00 zł, wykonanie 35 460,59 zł, tj. 88,53% realizacji planu. Wydatki dodatków 

mieszkaniowych w 100% pokryte są ze środków własnych gminy( kwota: 35 423,19 zł) . Z tej 

formy wsparcia skorzystało31 rodzin. Łącznie wydano 46 decyzji administracyjnych. 

Natomiast dodatek energetyczny (kwota: 37,40 zł) w 100% pokrywa dotacja od Wojewody. 

Skorzystała z niego 1 rodzina. 

4. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 

Plan na zasiłki stałe w 2018 roku wynosił 137 115,00 zł, wykonanie  135 695,41 zł, tj. 98,96% 

realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 135 695,41 zł, co stanowi 100 

%  zrealizowanych wydatków. Z tej formy pomocy skorzystało 27 osób, w tym: 

− 21 osób samotnie gospodarujących, 

− 6 osób pozostających w rodzinie. 

Łącznie w 2018 roku wydano 33 decyzje administracyjne.  
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5. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. 

Plan w 2018 roku wynosił 885 674,00 zł, wykonanie 748 094,51 zł, tj. 84,47% realizacji planu. 

Od Wojewody na wynagrodzenia pracowników otrzymano dotację  w wysokości 129 600,00 

zł, tj. 17,32 % zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 618 494,51 

zł, tj.  82,68% zrealizowanych wydatków, z czego na utrzymanie budynku,  remont budynku, 

energię będącego własnością Gminy oraz na bieżące potrzeby GOPS wydano 53 332,45 zł. W 

rozdziale tym ujmowane są także wydatki na usługi opiekuńcze. Plan w 2018 roku wynosił 

224 930,44 zł, wykonanie 196 166,44 zł , tj. 87,21 % realizacji planu. Wydatki związane z 

usługami opiekuńczymi w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. W ramach 

wykonywanego zadania zatrudnionych było łącznie 8 opiekunek środowiskowych, które 

sprawowały opiekę nad osobami starszymi bądź chorymi w domu. Łącznie w 2018 roku 

wsparciem objętych było 19 środowisk. 

6.Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania 

Plan na dożywianie w 2018 roku wynosił 47 000,00 zł, wykonanie 34 042,16 zł, tj. 72,43% 

realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 27 000,00 zł, co stanowi 

79,31% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała na ten cel środki w wysokości 7 042,16 

zł, co stanowi 20,69% zrealizowanych wydatków. Programem dożywiania objętych było 92 

osób, w tym: 

− Osoby korzystające z posiłku – 92, 

Łącznie wydano 101 decyzji administracyjnych. 

7.Rozdział 85295 – Pozostała działalność. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie jest partnerem projektu „Zainwestuj w 

siebie!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. W 2018 roku plan wynosił 72 809,40 zł. Gmina na realizację tego projektu 

otrzymała dofinansowanie w wysokości  47 365,12 zł, tj. 65,05 % planu, wkład własny Gminy 

wynosi 25 444,28 zł, tj. 34,95% planu. Łączne wydatki na realizację projektu wynoszą 

72 809,40 zł, tj. 100% planu. W ramach projektu wsparciem objęto 24 osoby korzystające ze 

świadczeń z pomocy społecznej.  

Dział 855 ,,Rodzina” 

Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % 
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855 85501 Świadczenia wychowawcze 3 425 205,00 3 425 205,00 100,00 

855 85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego oraz Za 

życiem 

2 270 078,00 2 241 225,51 98,73 

855 85503 Karta Dużej Rodziny 144,00 81,75 56,77 

855 85504 
Wspieranie rodziny i program 

Dobry Start 
198 519,00 194 028,96 97,74 

855 85508 Rodziny zastępcze 14 000,00 12 371,26 88,37 

  RAZEM 5 907 946,00 5 872 912,48 99,41 

 

1.Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze 

Plan wyniósł w 2018 roku 3 425 205,00 zł, wykonanie 3 425 205,00, tj. 100,00%.  Dotacja w 

100% otrzymana od Wojewody. W ciągu roku wydano 398 decyzji administracyjnych. 

Łącznie wypłacono 6 797 świadczeń. Kwota w/w wydatków przeznaczona była na 

świadczenia wychowawcze  w kwocie 3 383 600,10 zł, oraz koszty obsługi 41 604,90 zł. 

 

2.Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 

Plan w 2018 roku wynosił 2 270 078,00 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody w wysokości 

2 241 225,51 zł została wykorzystana w 98,73%. W ciągu roku wydano 514 decyzji 

administracyjnych, w tym na: świadczenia rodzinne 348, świadczenia rodzicielskie 18, fundusz 

alimentacyjny 23, zasiłek dla opiekuna 1, zasiłek pielęgnacyjny 69, świadczenie pielęgnacyjne 

10, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 29, specjalny zasiłek opiekuńczy 15, za 

życiem 1. Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia rodzinne w kwocie 

1 792 089,31 zł, na fundusz alimentacyjny w kwocie 95 700,00 zł,  na świadczenia rodzicielskie 

200 931,67 zł, świadczenie „ Za życiem” 4 000,00 zł, na składki emerytalne - rentowe od osób 
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pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 89 074,93 zł oraz na koszty obsługi w 

kwocie  59 429,60 zł.  

3.Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny  

Plan wynosił 144,00 zł, natomiast wykonanie 81,75 zł, tj. 56,77% realizacji planu. Jest to 

zadanie zlecone, finansowane ze środków Wojewody. Z tej formy skorzystało 6 rodzin. 

 4.Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny i program „Dobry Start” 

Plan w 2018 roku wynosił 198 519,00 zł. Wykonanie wyniosło 194 028,96, tj. 97,74% planu. 

Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości  167 214,49 zł, co stanowi 86,18% 

poniesionych wydatków oraz środki z Funduszu Pracy 5 100,00 zł, tj. 2,63%. Gmina przekazała 

21 714,47 zł, czyli 11,19% wydatków.  Wsparciem asystenta rodziny objętych jest 13 rodzin, a 

z programu „Dobry Start” skorzystało 320 rodzin. 

5.Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 

Plan w 2018 roku wynosił 14 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 12 371,26 zł, tj. 88,37% planu. 

W/w wydatki pokryte są w 100% ze środków własnych gminy. Z tej formy skorzystały 3 osoby 

w pieczy zastępczej. 

Dział 851 ,,Ochrona zdrowia”  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie jest realizatorem Programu Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2018 roku plan wynosił 37 802,44 zł, 

wykonanie 34 201,62 zł, tj. 90,47%. Całość Programu finansowana jest z tytułu rocznych opłat 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: 

Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % 

851 85153 Zwalczanie narkomanii     1 000,00 798,00 79,80 

851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36 802,44 33 403,62 90,76 

  RAZEM 37 802,44 34 201,62 90,47 

 

 

…………………………..………………………………………………………………… 
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Ochrona zdrowia. 

Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rościszewie za 2018 rok 

I. Wprowadzenie do sprawozdania  
1. Przedmiotem działalności w roku obrotowym było świadczenie usług medycznych 

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

2. SP ZOZ w Rościszewie został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000020282 Jest jednostką podległą pod Urząd Gminy, który jest organem 

założycielskim.  

Ponadto firma jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność 

Leczniczą w Organie Rejestrowym: Wojewoda Mazowiecki -  pod numerem 

000000007156. 

3. Sprawozdanie finansowe zawiera dane SPZOZ w Rościszewie za okres 01.01.2018r 

do 31.12.2018r. SPZOZ obejmuje obsługą medyczną około 3050 zapisanych 

pacjentów. 

4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej 

kontynuacji działalności w oparciu o zawartą umowę z Narodowym Funduszem 

Zdrowia. 

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych 

prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad 

rachunkowości ustaloną zarządzeniem Kierownika SPZOZ. Zakładowe zasady, metody 

i wzory wybrano spośród możliwych zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą o 

rachunkowości i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni. 

II. Działania w 2018roku 

1. W 2018 roku Zakład miał podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia: 
a. w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (w zakres umowy wchodziły 

programy profilaktyczne) 
b. przez cały 2018 rok w SPZOZ w Rościszewie jest realizowany kontrakt na 

ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne ginekologiczno-położnicze 
2. W 2018 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 

Rościszewie zatrudnionych było 5 osób na umowę o pracę: w tym 1 lekarz na 
pełen etat, 3 pielęgniarki,  1 osoba personelu pomocniczego. Badania 
laboratoryjne wykonywane są w Samodzielnym Zespole Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu (w Szpitalu) oraz w Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Sp. 
z o.o.. i VITALABO Laboratoria Medyczne. Zatrudnionych było również 4 lekarzy 
na podstawie umów cywilno-prawnych. 
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3. W zakładzie zatrudniona w oparciu o umowę cywilno-prawną jest położna, która 
głównie sprawuje opiekę patronażową nad noworodkami i ich matkami. 

4. Pracownicy Zakładu systematycznie dokształcają się na kursach kwalifikacyjnych. 
5. Zakład utrzymuje płynność finansową – wszystkie zobowiązania są rozliczane na 

bieżąco. Z uzyskiwanych środków dokonywane są na bieżąco zakupy materiałów 
medycznych i pomocniczych, leków oraz drobnego sprzętu medycznego. 

III. Ogółem w 2018 roku udzielono i wykonano: 
1. BADANIE WZROKU - 115 osób 

2. BADANIE USG TARCZYCY, Doppler TĘTNIC, ECHO SERCA - 10 osób 

3. ILOŚĆ PRZYJĘTYCH OSÓB OGÓŁEM – 15151 osób 

•  Ilość przyjętych dzieci – 1740 osób 

• Ilość przyjętych osób po 65 r.ż. – 4747 osób 

• Ilość przyjętych kobiet – 8713 osób 

• Ilość przyjętych mężczyzn – 6438 osób 

4. ILOŚĆ UDZIELONYCH PORAD KOBIETOM W CIĄŻY - 54 

5. ILOŚĆ KOBIET ZBADANYCH CYTOLOGICZNIE - 57 

6. ILOŚĆ KOBIET PRZEBADANYCH GINEKOLOGICZNIE - 563 

•  W tym po 65 r.ż. - 44 

•  W tym do 18 r. ż. - 7 

7. ILOŚĆ BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH U DZIECI - 171 

8. ILOŚĆ URODZONYCH DZIECI - 30 

9. ILOŚĆ PATRONAŻY LEKARSKICH - 25 

10. ILOŚĆ PATRONAŻY POŁOŻNEJ U DZIECI DO 6 tyg. życia - 113 

11. ILOŚĆ PATRONAŻY PIELĘGNIARSKICH U DZIECI w 4 m.ż. - 28 

12. ILOŚĆ WIZYT DOMOWYCH OGÓŁEM - 89 

•  Wizyty domowe u dzieci - 1 

• Wizyty domowe u osób po 65 r.ż. - 92 

• Wizyty domowe u kobiet - 57 

• Wizyty domowe u mężczyzn - 32 

13. BILANS 2 LATKA - 24 

14. BILANS 4 LATKA - 25 

15. BILANS 5-LATKA NIEODBYWAJĄC. PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO- 31 

16. BILANS UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE - 48 

17. BILANS 14 LATKA - 43 
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18. BILANS UCZNIA KL. I SZKOŁY ŚREDNIEJ - 20 

19. BILANS UCZNIA KL. III SZKOŁY ŚREDNIEJ - 16 

20. ILOŚĆ UCZNIÓW, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY DORAŹNEJ - 435 

21. ILOŚĆ UCZNIÓW, U KTÓRYCH PRZEPROWADZONO TESTY PRZESIEWOWE - 196 

22. LICZBA TESTÓW PRZESIEWOWYCH WYKONANYCH U UCZNIÓW W ŚRODOWISKU 

NAUCZANIA I WYCHOWANIA - 1104 

23. ILOŚĆ ROZMÓW INDYWIDUALNYCH LEKARSKICH - 229 

24. ILOŚĆ ROZMÓW INDYWIDUALNYCH PIELĘGNIARSKICH - 2391 

25. POGADANKI PIELĘGNIARSKIE W MEDYCYNIE SZKOLNEJ - w których udział wzięli 

uczniowie Szkoły Podstawowej w Rościszewie, Łukomiu oraz Gimnazjum  

26. ŚWIADCZENIA WYKONANE PRZEZ POŁOŻNĄ W DOMU PACJENTA - 111 

27. ŚWIADCZENIA WYKONANE PRZEZ POŁOŻNĄ W GABINECIE - 412 

28. ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH PRZEZ POŁOŻNĄ EDUKACJI PRZEDPORODOWYCH - 178 

29. WYKONANO: 

•  Pomiar glukozy - 322 

• Pomiar EKG - 485 

• Badanie USG jamy brzusznej - 220 

• Badanie USG tarczycy - 14 

• Pomiar ciśnienia tętniczego - 1586 

• Pomiar masy ciała, wzrostu, IBM - 630 

30. Liczba INIEKCJI I ZABIEGÓW NA ZLECENIE LEKARZA - 1735 

31. ŚWIADCZENIA WYKONANE PRZEZ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO - RODZINNE W 

DOMU PACJENTA - 662 

32. ŚWIADCZENIA WYKONANE PRZEZ PIELĘGNIARKI W GABINECIE - 3897 

•  Świadczenia profilaktyczne - 3283 

• Świadczenia diagnostyczne - 3238 

• Świadczenia pielęgnacyjne - 162 

• Świadczenia lecznicze - 1721 

33. WYKONANE SZCZEPIENIA OCHRONNE DO 6 r.ż. - 229 dzieci - 330 szczepień 

34. WYKONANE SZCZEPIENIE PO 6 r.ż. - 55 dzieci - 55 szczepień 

35. WYKONANE SZCZEPIENIE U OSÓB DOROSŁYCH - 62 osoby 
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36. ILOŚĆ DZIECI ZBADANYCH PROFILAKTYCZNIE - do 6 m.ż. - 65  

•  W tym karmione piersią - 29 

37. ILOŚĆ DZIECI ZBADANYCH PROFILAKTYCZNIE w 9 m.ż. - 26  

•  W tym karmione piersią - 7 

38. ILOŚĆ DZIECI ZBADANYCH PROFILAKTYCZNIE w 12 m.ż. - 29 

•  W tym karmione piersią - 6 

39. ILOŚĆ OSÓB PRZEBADANYCH LABORATORYJNIE - 1553 

40. WYKONANE SZCZEPIENIA ZALECANE: 

•  SZCZEPIENIE WZW - 18 szczepień 

• SZCZEPIENIE p/pneumokokom - 6 szczepień 

• SZCZEPIENIE p/grypie - 67 szczepień 

• SZCZEPIENIE szczepionką skojarzoną- 51 dzieci - 82 szczepienia 

• SZCZEPIENIE Rotavirus - 5 dzieci - 9 szczepień 

• SZCZEPIENIE tężec - 20 szczepień 

• SZCZEPIENIE meningokoki - 4 dzieci - 7 szczepień 

• SZCZEPIENIE ospa wietrzna - 5 dzieci - 9 szczepień 

 

IV. Wyposażenie, środki trwałe 

 

W 2018 roku poczyniono również kilka niezbędnych zakupów środków trwałych: 

sprzęt komputerowy, aktualizacje  oprogramowania oraz drobnych narzędzi 

medycznych  i drobnego wyposażenia Ośrodka Zdrowia.  

Całość działań zmierza w kierunku dostosowania Przychodni do wymagań 

Narodowego Funduszu Zdrowia jak również w kierunku poprawy opieki nad 

pacjentami. 

V. Plany inwestycyjne na rok 2019: 
        W zamierzeniach SP ZOZ w Rościszewie w roku 2019 jest zakup kolejnych sprzętów i 

aparatury medycznej. Wszystkie te inwestycje poprawią i udogodnią jakość świadczonych 

usług medycznych oraz zapewnią pacjentom lepszą opiekę medyczną oraz jej szerszy zakres. 

Zakup sprzętów medycznych ma na celu podniesienie  standardu oferowanych usług. 

           Przeznaczyć  na  to chcemy głównie zysk wypracowany w roku 2019 z bieżących środków 

działalności oraz przeznaczyć część kapitału zapasowego wypracowanego z zysku w latach 

poprzednich. 

………………………………………………………………………………………………. 



42 

 

Raport o stanie Gminy Rościszewo w 2018 roku. 

 

 

Instytucje Kultury:  

 Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie. 

W gminie w 2018 r. funkcjonowały 2 biblioteki – Gminna Biblioteka Publiczna  

w Rościszewie i Filia w Łukomiu.  

Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dopasowano jeden budynek biblioteki, 

znajdujący się przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 2 w Rościszewie. 

 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił: 

- GBP w Rościszewie    11 120 wol. 

- Filia w Łukomiu            7 885 wol. 

Łącznie księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 19 005 wol. 

 

Na koniec 2018 r. księgozbiór wynosił: 

- GBP w Rościszewie   11 547 wol. 

- Filia w Łukomiu          7 454 wol. 

Łącznie księgozbiór na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 19 001 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca łączna liczba woluminów wynosiła 22.  

W 2018 r. Biblioteki nie posiadały płyt CD i DVD.  Zbiory audiowizualne (audiobooki) 

w 2018 r. – 12 sztuk z czego skorzystało 56 mieszkańców.  

Na początku roku zarejestrowano 174 czytelników (108 GBP w Rościszewie, 66 Filia 

w Łukomiu), zaś na koniec roku liczba ta wyniosła 668  (433 GBP w Rościszewie, 

235 Filia w Łukomiu).W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 668 

czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie z 10 950 woluminów.  

W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o m.in. następujące pozycje: literaturę 

piękną, literaturę popularno-naukową, literaturę faktu, poezję, literaturę dla dzieci i 

młodzieży, literaturę fachową, najnowsze nowości książkowe w tym bestselery 2018 

roku.  

W bibliotekach zatrudnione są 4 osoby, w tym  

- GBP w Rościszewie – 2 bibliotekarzy i główny księgowy 

- Filia w Łukomiu – 1 bibliotekarz  
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W GBP w Rościszewie użytkowano 15 komputerów, w tym 11 przeznaczonych dla 

użytkowników, 4 komputery dla pracowników z dostępem do szerokopasmowego 

Internetu. Filia w Łukomiu – 1 komputer dla pracownika z dostępem do Internetu. 

Katalog on-line zapewniła biblioteka główna. W 2018 r. możliwość zdalnego, 

internetowego składania zamówień zapewniła GBP w Rościszewie.  

 

W 2018 r. biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia: 

- Wernisaż wystawy obrazów prac Wojciecha Adama Witkowskiego; 

- Koncert akordeonowy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Sierpcu pod 

kierunkiem Pana Grzegorza Domańskiego; 

- Wystawa prac artysty plastyka Wojciecha Adama Witkowskiego; 

- Spotkanie autorskie artysty plastyka Wojciecha Adama Witkowskiego z klasami 

Szkoły Podstawowej w Rościszewie 

- Dzień Babci i Dziadka  

- Zajęcia plastyczne z artystą Bogumiłem Burdalskim; 

- Ferie w Bibliotece 

- Walentynki 

- Pierwszy Dzień Wiosny w Bibliotece  

- Konkurs na ozdobę wielkanocną 

- Koncert z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w wykonaniu 

Antoniego Tolka Jabłońskiego; 

- Dzień książki – propagowanie czytelnictwa w Gminie Rościszewo  

- Dzień Matki w Bibliotece  

- Spotkania aktywizujące seniorów z Gminy Rościszewo 

- Akcja Narodowe Czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego; 

- Andrzejki w Bibliotece; 

- Mikołajkowe przedstawienie teatralne dla dzieci  

- Spotkanie wigilijne dla bibliotekarzy z terenu powiatu sierpeckiego. 

Zajęcia cykliczne w Bibliotekach: 

- lekcje biblioteczne 

- nauka gry w szachy; 
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- zajęcia komputerowe; 

- akcja „Cała Polska czyta dzieciom” 

W wydarzeniach tych wzięło udział ok. 2 000 mieszkańców. Biblioteki poniosły w 

związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 2000 zł.,  W 2018 r. na prowadzenie 

biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 259 000 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt 

(-) Jan Sugajski 


