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Raport o stanie Gminy Rościszewo w 2019 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 2019. 

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 zamieszkuje 4155 osób. 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: 

01.01.2019 r. 31.12.2019 r. 

1 Babiec Piaseczny 164 164 

2 Babiec Rżały 49 42 

3 Babiec-Więczanki 124 127 

4 Borowo 143 137 

5 Bryski 58 59 

6 Komorowo 76 76 

7 Kownatka 91 88 

8 Kuski 127 124 

9 Lipniki 298 308 

10 Łukomie 225 227 

11 Łukomie-Kolonia 79 80 

12 Nowe Rościszewo 31 31 

13 Nowy Zamość 63 63 

14 Ostrów 44 49 

15 Pianki 60 58 

16 Polik 308 307 

17 Puszcza 110 105 

18 Rościszewo 831 831 

19 Rumunki-Chwały 74 76 

20 Rzeszotary -Gortaty 100 100 

21 Rzeszotary-Chwały 152 149 

22 Rzeszotary-Pszczele 32 31 

23 Rzeszotary-Stara Wieś 70 70 

24 Rzeszotary-Zawady 94 91 

25 Stopin 116 117 

26 Śniedzanowo 109 109 

27 Topiąca 64 67 

28 Września 227 229 

29 Zamość 245 240 

x x 4164 4155 

 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku liczba stałych mieszkanek i 

mieszkańców Gminy zmalała o  9 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 4155 osoby 

w 2019 roku.  Jest to spadek o 242 osoby, czyli o 5,5%. 

 

Przyrost naturalny 
W 2019 roku urodziło się 53 dzieci, a zmarło 41 osób, czyli odnotowano przyrost 

naturalny dodatni (+12).  

 

 2018 2019 

Urodzenia 35 53 

Zgony 49 41 

 

Liczba ludności w poszczególnych przedziałach  wiekowych:  

 

Przedział wiekowy Liczba osób, 

w tym 

 Razem 

 kobiet mężczyzn  

0-17 lat 396 392 788 

18 lat 29 29 58 

19-60 lat/65 lat 1145 1438 2583 

Powyżej 60 lat 486 240 726 

Razem 2056 2099 4155 

 

Analizując powyższą tabelę daje się zauważyć nieznaczna przewagę mężczyzn nad kobietami 

(o 43 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 2019 rok wykonano w kwocie 22.122.678,07 zł, z tego: 

 dochody bieżące na plan 20.804.793,24 zł, wykonano w kwocie 20.670.604,58 zł, co stanowi 

99,36 %. 

 dochody majątkowe na plan 1.476.395,98 zł, zostały wykonane w kwocie 1.452.073,49 zł, 

      co stanowi 98,35 % planu. 

DOCHODY WYKONANE ZA  2019 ROK. 

L.p. Nazwa Kwota (w zł.) 

1 Subwencje 39% 8.655.725,00 

2 Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 32 % 7.103.130,02 

3 Dotacje na zadania własne 4% 854.126,26 

4 
Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 7 % - w tym środki 

europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie 

podlegające zwrotowi  

1.452.073,49 

5 Udział w dochodach budżetu państwa 7 % 1.541.078,25 

6 Pozostałe dochody 11% razem 2.516.545,05 

Razem 22.122.678,07   
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Dochody podatkowe wykonano w kwocie 2.343.937,25 zł, co stanowi 10,60% wykonanych dochodów 

ogółem. 

Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2019 rok wynosi  

820.430,00 zł. 

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za 2019 rok wynoszą 804.318,33 

zł, co stanowi 98,04 % przyjętego planu. 

 

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

zadań zleconych gminom za 2019 rok wynosi 7.187.005,64 zł, wykonanie 7.103.130,02 zł, co 

stanowi 98,83 % planu.  

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

zleconych gminom wynosi 7.187.005,64 zł, wykonanie 7.103.130,02.zł, co stanowi 98,83 % 

planowanych wydatków. 
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Wydatki za 2019 rok zrealizowano w kwocie 20.987.430,83 zł, co stanowi 95,07% planu. 

W planie wydatków kwota 2.889.935,92 zł stanowi plan wydatków majątkowych tj.  13,09 % 

ogólnego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.828.174,55 zł, tj.  97,86 % 

planu wydatków majątkowych i stanowiły 13,48% zrealizowanych wydatków ogółem. 

Wydatki bieżące na plan 19.185.157,03 zł, wykonane zostały w kwocie 18.159.256,28 zł, tj. 

94,65 % planu i stanowią 86,52% wykonanych wydatków ogółem. 

 

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

złożyły 24 sołectwa. Planowane wydatki w 2019 roku wynoszą 334.586,14 zł, wykonane 

zostały w kwocie 310.639,19 zł, tj. 92,84%. Na wykonanie w kwocie 310.639,19 zł składają 

się wydatki bieżące w kwocie 273.887,68 zł oraz majątkowe w kwocie 36.751,51 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, doposażenie placu zabaw 

- wykonanie projektów dróg gminnych. 

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 

Plan 42.500,00 zł, wykonanie 34.479,71 zł, tj. 81,13 % planu. Wydatki na promocję to m.in.:  

- publikacje w gazecie: Ekstra Sierpc, Nasz Płock 

- współudział w organizacji Sierpeckich Dni Rolnika 

- organizacji dożynek powiatowo - gminnych 

- wsparcie akcji Motoserce. 

 

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów i 

pożyczek wynosi 7.988.146,00 zł, co stanowi 36,11% wykonanych dochodów ogółem, po 
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uwzględnieniu wyłączeń stan zobowiązań wynosi 7.432.000,00 zł, tj. 33,59% wykonanych 

dochodów ogółem. 

 

Rok sprawozdawczy budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 1.135.247,24 zł.  

(jest to różnica między zrealizowanymi dochodami 22.122.678,07 zł a zrealizowanymi 

wydatkami 20.987.430,83 zł) 

        

 

 

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 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 

350.000,00 329.520,49 94,15 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w 

miejsc. Polik i Kownatka, gm. Rościszewo 
180.500,00 166.667,10 92,34 

3. Przebudowa drogi ul. Piłsudskiego w 

Rościszewie o l=304 mb 
165.286,00 164.639,32 99,61 
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4. 
Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w 

Rościszewo – Ostrów gm. Rościszewo odcinek 

od 0+750 do 1+900=1,150 km 
460.618,00 460.129,94 99,89 

5. 
Przebudowa drogi gminnej nr 370303W w 

miejsc. Września, gm. Rościszewo l=821,65 m 320.254,00 320.086,23 99,95 

6. 
Przebudowa konstrukcji dachu remizy 

strażackiej w miejscowości Polik 99.300,00 99.300,00 100,00 

7. Przebudowa podłogi w budynku OSP Łukomie 48.904,48 48.904,48 100,00 

8. Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Zamość 124.500,00 124.450,74 99,96 

9. 
Przebudowa i modernizacja boiska szkolnego 

wielofunkcyjnego w miejscowości Rościszewo, 

gm. Rościszewo 

403.011,00 396.447,41 98,37 

10. 

Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa 

jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń 

grzewczych w indywidualnych gospodarstwach 

domowych na terenie gminy Rościszewo 

21.000,00 21.000,00 100,00 

11. 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Nowy Zamość o l=700 mb; 
126.137,03 126.136,50 100,00 

12. 

Wykonanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej budowy 50 szt. przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy 

Rościszewo 

36.070,00 36.070,00 100,00 

13. Zakup autobusu szkolnego 46.800,00 46.740,00 99,87 

14. 

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 

miejscowości Łukomie i Rościszewo w 

infrastrukturę techniczną 

448.441,64 447.512,89 99,79 

15. 
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 

dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w 

zakresie e-administracji i geoinformacji 
24.742,17 11.045,40 44,64 

16. 
Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez 

budowę instalacji odnawialnych źródeł energii 
12.000,00 7.152,45 59,60 

17.  

Dotacje przekazane z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

obiektów zabytkowych jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

20.000,00 20.000,00 100,00 

18. 

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych 

niezgodnie wykorzystanych z przeznaczeniem 

lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 

dotyczące wydatków majątkowych 

2.371,60 2.371,60 100,00 

OGÓŁEM 2.889.935,92 2.828.174,55 97,86 

 Odchylenia wykonania planowanych wydatków majątkowych w 2019 roku w pozycji: 

Poz. 1 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między j s t na dofinansowanie własnych 

zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych. Plan nie 

został urealniony. 
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Poz. 2 Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejsc. Polik i Kownatka, gm. Rościszewo. Plan nie 

został urealniony. 

Poz. 15 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. 

Poz. 16 Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł 

energii. Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2019 r, plan nie został urealniony. 

 

 

 

IV. INFORMACJE O STANIE MIENIA  KOMUNALNEGO. 

Wartość początkowa majątku Gminy Rościszewo na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiła 

50.196.467,75 zł, natomiast na dzień 31 grudnia  2019 roku stanowiła 55.790.259,94 zł, co 

oznacza wzrost o 11,14 % w skali roku. W skład majątku wchodzą środki trwałe. 

 

Zestawienie zmian wartości środków trwałych: 

L.p Wyszczególnienie Stan na dzień 

01.12. 

2019 r. 

 zwiększenia 

(+) 

Zmniejszenia(-) 

Stan na dzień 

31.12. 

2019 r. 

1. Grunty ogółem (ha) 

 

W tym: 

71,1913 ha 

1.618.095,66zł 

- 0,3100 ha 

+ 8.080,00 zł 

70,8813 ha 

1.626.175,66zł 

 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. 

- 0,3100 ha 

+ 8.080,00 zł 

52,0976 ha 

1.529.336,66 zł 

2. Lasy (ha) - -  
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3. Parki (ha) - -  

4. Budynki – liczba ogółem,  

 

w tym: 

23 

15.136.374,06 

+ 2 

+190.354,48 

25 

15.326.728,54 

 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 

użyteczności publicznej  

i budynki OSP. 

11 

952.834,27 

+ 2 

+190.354,48 

13 

1.143.188,75 

 Budynki administracyjne 3 

3.258.792,99 

 

- 

 

3 

3.258.792,99 

5. Budowle i urządzenia 

techniczne, w tym: 

 

30.736.952,72 

 

+4.079.586,40 

 

34.816.539,12 

 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 

26.201,11 mb 

 

9.651.788,48 

+3.289,65 mb 

 

+1.225.304,07 

29.490,76 mb 

 

10.877.092,55 

 Obiekty sportowe 880.824,12 +291.573,29 1.172.397,41 

  Sieć kanalizacyjna 15.255,74mb 

 

- 

 

22.104,24mb 
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7.051.857,82zł +2.562.709,04 9.614.566,86zł 

 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 

23 

2.705.045,31 

 

6 

989.086,20zł 

17 

1.715.959,11 

+2 

+1.315.771,31 

 

 

- 

+2 

+1.315.771,31 

25 

4.020.816,62 

 

6 

989.086,20zł 

19 

3.031.730,42 

7. Inwestycje stan 

zaangażowania (w zł.) 

   

8. Lokaty kapitałowe    

9. Pożyczki udziel. w zł.    

10. Obligacje własne sprzedaż (w 

zł.) 

   

11. Pozostałe jednostki 

organizacyjne 

   

12. Związki komunalne i 

stowarzyszenia 

   

13. Udział w spółkach    

OGÓŁEM 50.196.467,75 +5.593.792,19 55.790.259,94 

 

 

V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW  

I STRATEGII. 

W Gminie w 2019 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 
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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 2019 r. 

- „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 2019 podjęła  78 uchwał, z czego: 

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

w Płocku, 

-  24  podlegały 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” 
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VIII. CZĘŚĆ ANALITYCZNA  

(sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych 

i realizacji programów) 

 

URZĄD GMINY 

W Urzędzie Gminy w 2019 roku zatrudnionych było 26 pracowników, w tym:  

- na stanowiskach urzędniczych 18 osób (1 osoba na 1/8 etatu), 

- na stanowiskach pomocniczych i obsługi 8 osób,  w tym: 3 konserwatorów i 4 kierowców) 

W 2019r.  zatrudnionych było również 10 osób w ramach robót publicznych oraz  

9 osób bezrobotnych odbyło staż na podstawie umów i skierowań z Powiatowego Urzędu 

Pracy w Sierpcu.  Zorganizowano też praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich  

i studentów wyższych uczelni – ogółem dla 4 osób. 

W dzienniku korespondencji przychodzącej i wychodzącej z urzędu zarejestrowano ogółem-  

4890 różnego rodzaju pism, wniosków, faktur. 

Zorganizowano 12  Sesji Rady Gminy, na które przygotowano projekty uchwał i inne materiały 

dla radnych gminy. 

Wpłynęły do urzędu 46 wniosków 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 144 podmioty gospodarcze, z czego w 2019 roku 7 podmiotów 

zarejestrowało działalność gospodarczą a 6 dokonało wykreślenia z ewidencji. 

W Referacie Finansowym: 

 Opracowano i  udokumentowano 24 decyzje uznaniowe dotyczące umorzeń, odroczeń, 

rozłożenia na raty podatków,  

 Wydano 374 zaświadczenia o stanie majątkowym i o niezaleganiu w podatkach, 

 Wydano 1263 decyzje wymiarowe na rok 2019.  

 Wydano 35 kopii nakazów płatniczych , 

 Wystawiono i wysłano ogółem 460 upomnień na łączną kwotę  127.955,73 zł,  

 Wystawiono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 12.481,42  zł.  

 Do urzędu wpłynęły 858 wniosków o zwrot podatku akcyzowego i na ich podstawie 

wydano decyzje w sprawie zwrotu akcyzy.  

 Naliczono podatek od środków transportowych na kwotę 15.497,25 zł,  

W 2019 roku Urząd Gminy prowadził rozliczenia dla  1207 odbiorców wody i kanalizacji oraz 

rozliczał 1165 deklaracji na odbiór śmieci. 
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Wystawiono i wysłano: 

-  127 upomnień za wodę na kwotę 71.822,51 zł 

- 21 upomnień ostatecznych za wodę na kwotę – 14.456,74 zł 

- 187 upomnień  za wywóz śmieci na kwotę 40.102,64 zł  

- 37 tytułów wykonawczych „za śmieci” na kwotę – 19.261,13 zł 

 

Wydanych zostało  52 decyzje o warunkach zabudowy, 7 decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego.  

Komisje Przetargowe powołane zarządzeniami Wójta przeprowadziły 4 postępowania 

przetargowe, w następującym zakresie:  

1. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowościach 

Rościszewo ul. Piłsudskiego, Września, Nowe Rościszewo”  

1.1.  Część 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo-Ostrów gm. 

Rościszewo odcinek od 0+750 do 1+900 = 1,150 km” 

1.2. Część 2 pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Piłsudskiego w Rościszewie o l=304 

mb”  

1.3. Część 3 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 370303W w miejscowości Września gm. 

Rościszewo l=821,65 mb” 

2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Zamość oraz Polik i Kownatka gm. 

Rościszewo” 

2.1. Część 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 370305Ww miejsc. Polik i Kownatka, 

gmina Rościszewo” 

2.2. Część 2 pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość”  

3. „Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rościszewo gm. 

Rościszewo” 

4. „Dostawa oleju opałowego  w roku 2020” 

oraz 7 zapytań ofertowych poniżej kwoty 30 tys. euro 
1. „Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Rościszewo” – od 11.02.2019 r. do 

19.06.2019 r. 
2. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 50 szt. przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo” 

3. „Przebudowa konstrukcji dachu remizy strażackiej w miejscowości Polik” 

4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.:  

1. Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo-Ostrów gm. Rościszewo 

odcinek od 0+750 do 1+900 = 1,150 km 

2. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Piłsudskiego w Rościszewie o l=304 mb 

3. Przebudowa drogi gminnej nr 370303W w miejscowości Września gm. 

Rościszewo l=821,65 mb 

4. Przebudowa drogi gminnej nr 370305Ww miejsc. Polik i Kownatka, gmina 

Rościszewo 

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość 
5. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zamość o l=700 mb” 
6. „Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Rościszewo” – od 16.09.2019 r. do 
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19.06.2020 r. 
7. „Zakup autobusu szkolnego” 

 

W 2019 r. do Urzędu wpłynęło  45 wniosków dotyczących wycinki drzew,  z tego wydano w 9 

decyzji zezwalających na wycinkę drzew, pozostałe nie wymagały wydania decyzji. Wydany 

został jeden sprzeciw dotyczący wycinki drzew, a jeden wniosek został wycofany. Urząd 

Gminy wystąpił z 6 wnioskami do Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz 1 wnioskiem do 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew. 

Wpłynęło 27 wniosków dotyczących utylizacji wyrobów zawierających azbest.   

Odnośnie decyzji środowiskowych:  

wpłynęło 6 wniosków w tym:  

 3 są w trakcie procedowania,  

 2 w których nastąpiło wyłączenie organu  z procedury wydania decyzji,  

 1 wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia (brak uzupełnienia braków formalnych 

wniosku) 

 

Wydano 7 decyzji oraz 7 jest w trakcie procedowania. 

 

Rozliczono również projekty z udziałem środków unijnych, wypełniając wnioski o 

płatność i  sporządzając wymagane sprawozdania. 

 

W ramach  „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”,  

w Urzędzie  Gminy przygotowano  i rozliczono wnioski na następujące zadania: 

1) „Modernizacja terenu rekreacyjnego w miejscowości Stopin”, 

2) „Remont świetlicy wiejskiej w Zamościu”, 

3) „Przebudowa podłogi w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukomiu”, 

4) „Remont i wyposażenie kuchni w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Poliku”, 

5) „Remont świetlicy wiejskiej w Komorowie”. 

Ogółem na realizację w/w zadań Gmina Rościszewo otrzymała z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, dofinansowanie w wysokości 50.000 zł. 

 

W 2019 r. odbyła się też certyfikacja Systemu Zarządzania  Jakością ISO, audyt przeprowadziła  

włoska firma certyfikująca IMQ /Oddział w Krakowie. Wdrożony w Urząd Gminy SYSTEM 

ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ jest zgodny z normą ISO 9001:2015. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Oświata i edukacja. 

I. STAN ORGANIZACJI I BAZA LOKALOWA 

W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Rościszewo była organem prowadzącym    dwie szkoły 

podstawowe z oddziałami przedszkolnymi i oddziałem gimnazjalnym. 

Tabela nr 1 
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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 Szkole Podstawowej w Rościszewie 6 uczniów miało orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Uczniowie ci mieli przyznane dodatkowe zajęcia rewalidacyjne, ale na tych 

uczniów gmina otrzymuje zwiększoną subwencję oświatową. Jedno dziecko objęte było 

indywidualnym nauczaniem, które odbywa się w domu i jedno dziecko miało 

zindywidualizowaną ścieżkę nauczania. Ta forma pomocy przewidziana jest dla ucznia, który 

uczęszcza do szkoły, ale ze względu na stan zdrowia nie może realizować wszystkich zajęć 

wspólnie z oddziałem i część zajęć realizuje indywidualnie. 

 

Wychowanie przedszkolne 

Tabela nr 2 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 

 

19 

                                    Razem wychowaniem przedszkolnym objętych jest           104 dzieci 

 

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

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

dziecko korzystające z  wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację od Wojewody, 

która pokrywa część kosztów. 

Kadra  

W roku szkolnym 2018/2019 w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Rościszewo pracowało łącznie  48  nauczycieli  co stanowiło 42,61 etatu nauczyciela.  

wg stopnia awansu zawodowego w ubiegłym roku szkolnym zatrudnialiśmy 

2 n-eli stażystów – 1,30 etatu  
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 1 n-el kontraktowy – 0,56 etatu 

11 n-li mianowanych – 8,55 etatu 

34 n-li dyplomowanych – 32,20 etatu 

W Szkole w Rościszewie personel pomocniczy stanowi :  

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 pomocy w przedszkolu. 

Wszystkie świadczenia należne pracownikom wypłacane są terminowo. Gmina corocznie 

zabezpiecza w budżecie środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pomoc zdrowotną. 

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników obsługi 

przyznawane są nagrody Dyrektora Szkoły i Nagrody Wójta. 

Finansowanie zadań oświatowych 

W roku szkolnym 2018/19 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków 

gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym było zabezpieczenie na odpowiednim 

poziomie środków finansowych szkołom i przedszkolom prowadzonym przez gminę na ich 

działalność, w tym na wynagrodzenia pracowników, eksploatację i wyposażenie budynków. 

Część wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół pokrywa samorząd ponieważ 

otrzymana subwencja oświatowa jest niewystarczająca. 

 W trosce o rozwój uczniów oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych  organizowane są 

zajęcia pozalekcyjne takie jak: 

- kółka zainteresowań  

- dydaktyczno-wyrównawcze  

- zajęcia rewalidacyjne  

-korekcyjno-kompensacyjne  przeznaczone dla uczniów z opiniami z poradni psychologicznej 

pedagogicznej 

- logopedyczne dla  dzieci w szkole i  w przedszkolu 

- chór szkolny  

- zajęcia świetlicowe 

Wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktycznej . 

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

do bibliotek szkolnych . W roku 2019 organ prowadzący na wniosek dyrektorów szkół wystąpił 

z trzema  wnioskami o dofinansowanie na: 
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- zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” Wniosek 

został rozpatrzony pozytywnie i otrzymaliśmy kwotę 28 000,00 zł. na zakup 5 –ciu  

interaktywnych monitorów dotykowych . 

- na doposażenie jadalni szkolnych 

- na doposażenie pracowni informatycznych i językowych w Szkole Podstawowej  

w Rościszewie. Na realizację zadania otrzymaliśmy kwotę 47 500 zł.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom odpowiednie służby przeprowadzają w szkołach 

systematyczne kontrole . W trakcie oczekiwania na zajęcia i po zajęciach szkolnych dzieci mają 

zapewnioną opiekę świetlicową z której korzysta 193 uczniów. Uczniowie  mogą korzystać z 

opieki pedagoga, psychologa oraz logopedy. W ramach współpracy z GKRPA szkoły realizują 

programy i warsztaty profilaktyczne na temat przeciwdziałania uzależnieniom. 

Pomoc materialna dla uczniów jest realizowana w formie 

Stypendium  szkolnego które przysługuje uczniom  spełniającym kryterium dochodowe 

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

szkolnym stypendium wypłacono 185 uczniom.  Uczniom którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 

losowej wypłacono zasiłek szkolny – z tej formy pomocy skorzystało 5 uczniów.  

W szkole zorganizowane dożywianie uczniów w formie  zupy , z tej formy pomocy korzysta 

72 uczniów. Ponadto wszyscy uczniowie klas I-V objęci są programem „ szklanka mleka „ w 

ramach którego otrzymują produkty mleczne. 

Nagrody 

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

szkolnego uzyskali wysoką średnią ocen zostali wyróżnieni nagrodą pieniężną w wysokości  

130 zł. Nagrody otrzymało 25 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rościszewie, 15 uczniów ze 

Szkoły Podstawowej w Łukomiu. 

Dowóz uczniów do szkół. 

Gmina dowozi uczniów do szkół  własnymi środkami transportu . 

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

oraz na wycieczki szkolne, zawody sportowe. 

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

i ośrodków szkolno-wychowawczych oraz refundowała Starostwu Powiatowemu w Sierpcu 

koszty dowożenia  3 dzieci  niepełnosprawnych do szkół w Sierpcu. 

Realizacja obowiązku nauki  

Obowiązkowi nauki podlega młodzież w wieku od 16 do ukończenia 18 lat. Ustawa o systemie 

oświaty nakłada na gminę zadanie kontrolowania realizacji obowiązku .W roku szkolnym 

2018/2019 wszyscy uczniowie uczęszczali do szkół. 

Wyniki zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego. 
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Na zakończenie etapu kształcenia gimnazjalnego przeprowadzono egzamin gimnazjalny, 

którego celem było obiektywne zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. 

Egzamin przeprowadzono w dniach 10-12 kwietnia 2019 roku 

Do egzaminu przystąpiło 27 dzieci, 26 pisało arkusz standardowy, 1 uczeń pisał arkusz 

przystosowany dla osób niepełnosprawnych, a 5 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 %. W naszej gminie najlepszy wynik ucznia to 98 % z języka 

angielskiego, 94 % z języka polskiego , 97 % z matematyki. 

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

 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Rościszewie za rok 2019 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rościszewie 

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

alkoholizmowi. Realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2019 który został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Rościszewo nr 27/IV/2018 .Gminna 

Komisja działa w 6 osobowym składzie. 

Podstawowym zadaniem tejże Komisji jest podejmowanie działań zmierzających 

do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych. Głównym celem działań profilaktycznych  

Komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększenie 

zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami . Realizując program komisja w 2019 

roku odbyła 12 posiedzeń  . W 2019 roku  do Komisji wpłynęło 18 wniosków o podjęcie 

leczenia odwykowego  złożonych przez:  policję,   GOPS i członków rodzin. 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 10 osobami udzielając im informacji o możliwości 
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podjęcia dobrowolnego leczenia , placówkach lecznictwa odwykowego oraz poradniach 

uzależnień. Należy stwierdzić że w wielu przypadkach spotkania z komisją oraz terapeutą 

Punktu Konsultacyjnego odniosły pozytywny skutek i osoby te  zobowiązały się do 

dobrowolnej abstynencji . Jedynie w 1 przypadku  skierowano wniosek do Sądu o zastosowanie 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

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 11 39 

2. Dorosłym członkom rodziny z 

problemem alkoholowym 

4 38 

3. Osobom doznającym przemocy w 

rodzinie 

9 23 

4. Osobom stosującym przemoc w 

rodzinie 

2 4 

 

Rynek napojów alkoholowych 

Na terenie gminy Rościszewo na łączny limit punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych w liczbie 27  działa 8 punktów sprzedaży napojów alkoholowych :  7 sklepów 

oraz 1 punkt gastronomiczny. Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów 

alkoholowych ważnych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 22.  

W roku 2019 na terenie Gminy Rościszewo zatrzymano 16  nietrzeźwych osób w 

celu wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych. 

 

Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację gminnego 

programu profilaktyki o rozwiązywania problemów alkoholowych  37.693,57 zł. 

Wysokość środków finansowych uzyskanych przez Gminę z tytułu rocznych opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 35.661,74 zł. z tego: 
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-  na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

wydatkowano kwotę  35.661,74 zł.  

- na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii  wydatkowano kwotę 0 zł. 

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

 Działalność punktu konsultacyjnego – 9.180 zł 

 Funkcjonowanie  Gminnej komisji  ( wynagrodzenia członków, szkolenia, opłata 

sądowa za osobę skierowaną na leczenie, zakup broszur i ulotek)  - 22.231,74 zł.  

 Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zadań profilaktycznych i wychowawczych 

dla uczniów ( filmy, plakaty, ulotki , broszury  )  800 zł. 

 Sfinansowano pobyt 4 dzieci na obozie profilaktycznym w Słupii  2.600 zł. 

 Szkolenie dla sprzedawców alkoholu 850 zl.  

 

                       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 2019 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Pomoc Społeczna. 

 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie  jest jednostką organizacyjną 
Gminy. Obszarem  działania    jest  Gmina  Rościszewo. Teren gminy  był   podzielony na 2 
rejony pracy socjalnej z uwagi na zmniejszoną liczbę pracowników socjalnych.  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  2019  roku  w  Gminnym  Ośrodek   Pomocy Społecznej w Rościszewie 
było zatrudnionych 17 osób na umowę o pracę. Stan zatrudnienia pracowników GOPS w 
Rościszewie to :  kierownik,  specjalista  pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny,  referent 
ds. świadczeń rodzinnych,  referent ds. świadczenia wychowawczego , główny księgowy, 
starszy asystent rodziny,   pracownik gospodarczy oraz   7 opiekunek środowiskowych. Razem 
było zatrudnionych 17 osób w tym  1 zastępstwo, 1 zatrudnienie  po stażu. 

Wszyscy pracownicy  administracyjni posiadają  wyższe wykształcenie.  

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. 
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    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) 

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. prawo energetyczne (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 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 administracji rządowej w zakresie ustalonym 
ustawą.  

Charakterystyka osób i rodzin korzystających ze świadczeń  pomocy społecznej w 2019 r. 
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 Wszelkie zmiany  dokonujące  się  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.   Zjawiska te  są  przyczyną  zagrożeń  dla  prawidłowego 
funkcjonowania rodziny. Czynniki te spowodowały zepchnięcie całej rzeszy osób i rodzin do 
systemu pomocy społecznej. Na  31  grudnia  2019 r.    rzeczywista    liczba  rodzin  w  okresie  
sprawozdawczym  objętych  pomocą  wynosiła  251,  liczba osób w rodzinach  577. 

 Rodzaje świadczeń z jakich korzystali klienci  GOPS w Rościszewie  w 2019 r. 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  zup  z programu  Pomoc 

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

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata  2019- 2023. 

  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%   w rodzinie -528 zł x 150% = 792zł. 

Dożywianiem    objęto    ogółem  89  uczniów,  wydano 12 403  posiłki.  Zadanie powyższe 

realizowane było zarówno ze środków własnych jak  i dotacji  celowej budżetu państwa. 

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

formy pomocy  skorzystało  22  osóby. 

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  dzień przynosi  
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    2019  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 
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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. 

Projekt „Zainwestuj w siebie!’ realizowany był od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca  2019 
roku. Projekt realizowany był w partnerstwie z wszystkimi gminami z powiatu sierpeckiego.  
Liderem projektu był MOPS w Sierpcu.   

Celem głównym projektu było zwiększenie szansy na zatrudnienie osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób zamieszkujących powiat sierpecki. 

Projekt podzielony był na dwie edycje.  

Pierwsza edycja trwała od 01.07.2017 r. do 31.07.2018 r. 

Druga edycja  trwała 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, w tym dwie 
osoby niepełnosprawne. Trzy osoby ukończyły kurs, po którym dwie osoby odbyły 3 
miesięczny  staż i po stażu odbyły zatrudnienie.  

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 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 

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 299 rodziny i  41 osób skorzystało z jednorazowej zapomogi z 
tyt. urodzenia dziecka. Ponadto 20 rodzin skorzystało z świadczenia rodzicielskiego, 24 osoby 
skorzystały z zasiłku pielęgnacyjnego, 34 osoby skorzystały z świadczenia pielęgnacyjnego,  18 
osób skorzystało z specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz jedna rodzina skorzystała z ustawy 
za życiem. 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  
22 osoby. Od 2016 roku realizujemy  świadczenie wychowawcze  (Dz.U. z 2016 r., poz.195) z 
późniejszymi zmianami zm.), z którego skorzystało 459 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 
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powodu niskich dochodów nie są w stanie zakupić  odpowiednich  produktów  żywnościowych  
i  dlatego  też  trafiała    do ograniczonej liczby osób znajdujących się  w najtrudniejszej sytuacji 
(określonej przesłankami z art. 7 ustaw o  pomocy  społecznej).   

Kryterium dochodowe dla korzystających z żywności wynosi odpowiednio dla osoby samotnej  
tj. 1402 zł. a dla osób  w  rodzinie  1056 zł. 

W 2019 roku z  w/w pomocy  skorzystało 540 osób. Wartość  otrzymanej żywności wyniosła 
97 438,52 zł.  Natomiast tonaż  wyniósł 20 043 kg. Udział środków własnych  to 3 210 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 2019 
r. opieką asystenta rodziny objętych było  11  rodzin 

 W 2019 roku  w rodzinach zastępczych  przebywało troje  dzieci z trzech  rodzin. 

 

 

ZREALIZOWANE WYDATKI BUDŻETOWE W 2019 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie w 2019 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 2019 roku wynosił 

7 341 997,66 zł, wykonanie 7 136 631,66 zł, tj. 97,20 %.  

Od Wojewody na pokrycie w/w wydatków otrzymano dotację w wysokości 6 539 558,58 zł, tj. 

91,63 % wszystkich wydatków zrealizowanych przez GOPS. Udział środków własnych Gminy 

wynosi 597 073,08 zł, tj. 8,37 % wszystkich wydatków poniesionych przez GOPS w 2019 roku. 

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: 

Dział 852 ,,Pomoc społeczna”…………………………………………………. 

 

Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % 

852 85202 Domy Pomocy Społecznej 5 000,00 0,00 0,00 

852 85213 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej 

9 595,00 9 470,34 98,70 
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852 85214 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

 

141 855,00 134 890,54 95,09 

852 85215 Dodatki mieszkaniowe 26 000,00 25 676,94 98,76 

852 85216 Zasiłki stałe 111 822,00 111 477,50 99,69 

852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 695 626,00 608 217,57 87,43 

852 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 59 400,00 40 259,48 67,78 

852  85295 

 

Pozostała działalność 

 

35 146,66 35 146,66 100,00 

  RAZEM 1 084 444,66 965 139,03 89,00 

1. Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej. 

 

Plan w 2019 wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wynika to z faktu, że osoba ubiegająca 

się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej znalazła się na liście oczekujących pod pozycją nr 

2, od miesiąca października i czekała na zwolnienie miejsca. Według informacji czas 

oczekiwania mógł się skrócić lub wydłużyć. 

  

2. 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 2019 roku wynosił łącznie 9 595,00 zł, wykonanie 9 470,34 zł, tj. 98,70%. Od 

Wojewody otrzymano dotację w wysokości 9 470,34 zł, tj. 100% zrealizowanych wydatków. 

W ramach w/w wydatków ubezpieczeniem zdrowotnym objęte było 18 osób pobierających 

niektóre zasiłki z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe. 

 

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

emerytalne i rentowe. 

 

Zasiłki okresowe 

Plan na wypłatę zasiłków okresowych w 2019 roku wynosił 91 145,00 zł. Wykonanie  

85 011,84 zł, tj. 93,27% wykonania planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 

85 011,84 zł, co stanowi 93,27% zrealizowanych wydatków. Gmina nie przekazała żadnych 

środki, gdyż nie zaistniało takiej potrzeby. Z tej formy pomocy skorzystały 44 osoby, w tym 

przyznane z powodu: 

 - bezrobocia 26 osób, 

- długotrwałej choroby 11 osób, 

- inne powody niż wyżej wymienione 7 osób. 

Łącznie wydano 107 decyzji administracyjnych. 

Zasiłki celowe 
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Plan na wypłatę zasiłków celowych w 2019 roku wynosił 50 710,00 zł, wykonanie 49 878,70 

zł, tj. 98,36% realizacji planu. W/w wydatki w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. 

Z tej formy pomocy skorzystały 73 osoby, w kwocie 46 668,70 zł, co stanowi 93,56% 

zrealizowanych wydatków. Łącznie wydano 149 decyzji administracyjnych. W ramach 

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

3 210,00 zł, co stanowi 6,44 % zrealizowanych wydatków. 

 

4.Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny 

 

Plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego w 2019 roku wynosił 26 

000,00 zł, wykonanie 25 676,94 zł, tj. 98,76% realizacji planu. Wydatki dodatków 

mieszkaniowych w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Z tej formy wsparcia 

skorzystało 21 rodzin. Łącznie wydano 37 decyzji administracyjnych. Natomiast z dodatku 

energetyczny nie skorzystała żadna rodzina. 

 

5.Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 

 

Plan na zasiłki stałe w 2019 roku wynosił 111 822,00 zł, wykonanie  111 477,50 zł, tj. 99,96% 

realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 111 477,50 zł, co stanowi 100 

%  zrealizowanych wydatków. Z tej formy pomocy skorzystały 22 osoby, w tym: 

 19 osób samotnie gospodarujących, 

 3 osób pozostających w rodzinie. 

Łącznie w 2019 roku wydano 7 decyzji administracyjnych.  

 

6.Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. 

 

Plan w 2019 roku wynosił 695 626,00 zł, wykonanie 608 217,57 zł, tj. 87,43% realizacji planu. 

Od Wojewody na wynagrodzenia pracowników otrzymano dotację  w wysokości 144 468,00 

zł, tj. 23,75 % zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 463 749,57 

zł, tj.  76,25% zrealizowanych wydatków, z czego na utrzymanie budynku,  remont budynku, 

energię będącego własnością Gminy oraz na bieżące potrzeby GOPS wydano 51 173,76 zł. W 

rozdziale tym ujmowane są także wydatki na usługi opiekuńcze. Plan w 2019 roku wynosił 

203 100,00 zł, wykonanie 186 456,32 zł , tj. 91,81 % realizacji planu. Wydatki związane z 

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

wykonywanego zadania zatrudnionych było łącznie 7 opiekunek środowiskowych, które 

sprawowały opiekę nad osobami starszymi bądź chorymi w domu. Łącznie w 2019 roku 

wsparciem objętych było 22 środowisk. 

 

7.Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania 

 

Plan na dożywianie w 2019 roku wynosił 59 400,00 zł, wykonanie 40 259,48 zł, tj. 67,78% 

realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 32 014,50 zł, co stanowi 

79,52% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała na ten cel środki w wysokości 8 244,98 

zł, co stanowi 20,48% zrealizowanych wydatków. Programem dożywiania objętych było 89 

osób, w tym: 

 Osoby korzystające z posiłku – 89, 

Łącznie wydano 95 decyzji administracyjnych. 

 

8.Rozdział 85295 – Pozostała działalność. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie jest partnerem projektu „Zainwestuj w 

siebie!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. W 2019 roku plan wynosił 35 146,66 zł. Gmina na realizację tego projektu 

otrzymała dofinansowanie w wysokości  22 424,52 zł, tj. 63,80% planu, wkład własny Gminy 

wynosi 12 722,14 zł, tj. 36,20% planu. Łączne wydatki na realizację projektu wynoszą 

35 146,66 zł, tj. 100% planu. W ramach projektu wsparciem objęto 12 osób korzystających ze 

świadczeń z pomocy społecznej.  

 

Dział 855 ,,Rodzina”…………………….………………………………………. 

 

Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % 

855 85501 Świadczenia wychowawcze 3 709 200,00 3 700 592,22 99,77 

855 85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego oraz Za 

życiem 

2 292 181,00 2 218 343,13 96,79 

855 85503 Karta Dużej Rodziny 339,00 285,13 84,11 

855 85504 
Wspieranie rodziny i program 

Dobry Start 
193 833,00 193 272,19 99,71  

855 85508 Rodziny zastępcze 11 500,00 10 957,17 95,28 

855 85510 
Pobyt w placówkach opiek.-

wychowawczych 
6 000,00 4 918,39 81,97 

855 85513 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne 

44 500,00 43 124,40 96,91 

  RAZEM 6 257 553,00 6 171 492,63 98,62 

 

1.Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze 

Plan wyniósł w 2019 roku 3 709 200,00 zł, wykonanie 3 700 592,22  tj. 99,77%.  Dotacja w 

100% otrzymana od Wojewody. W ciągu roku wydano 459 decyzji administracyjnych. 

Łącznie wypłacono 7 174 świadczeń. Kwota w/w wydatków przeznaczona była na 

świadczenia wychowawcze  w kwocie 3 655 044,59 zł, oraz koszty obsługi 45 547,63 zł. 

2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego. 

 



31 

 

Raport o stanie Gminy Rościszewo w 2019 roku. 

Plan w 2019 roku wynosił 2 292 181,00 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody w wysokości 

2 218 343,13 zł została wykorzystana w 96,78%. W ciągu roku wydano 459 decyzji 

administracyjnych, w tym na: 

 świadczenia rodzinne 299, 

 świadczenia rodzicielskie 20, 

 fundusz alimentacyjny 22, 

 zasiłek pielęgnacyjny 24, 

 świadczenie pielęgnacyjne 34, 

 jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 41, 

 specjalny zasiłek opiekuńczy 18, 

 za życiem 1. 

Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia rodzinne w kwocie 1 758 248,12 zł, 

na fundusz alimentacyjny w kwocie 102 700,00 zł,  na świadczenia rodzicielskie 203 343,75 

zł, świadczenie „ Za życiem” 4 000,00 zł, na składki emerytalne - rentowe od osób 

pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 94 860,64 zł oraz na koszty obsługi w 

kwocie  55 190,62 zł.  

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny  

Plan wynosił 339,00 zł, natomiast 285,13 zł, tj. 84,11% realizacji planu. Jest to zadanie zlecone, 

finansowane ze środków Wojewody. Z tej formy skorzystały 32 rodziny. 

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

Plan w 2019 roku wynosił 193 833,00 zł. Wykonanie wyniosło 193 272,19, tj. 99,71% planu. 

Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości  172 347,00 zł, co stanowi 89,17% 

poniesionych wydatków. Gmina przekazała 20 925,19 zł, czyli 10,83% wydatków.  Wsparciem 

asystenta rodziny objętych jest 11 rodzin, a z programu „Dobry Start” skorzystało 329 rodzin. 

 

 

5.Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 

Plan w 2019 roku wynosił 11 500,00 zł. Wykonanie wyniosło 10 957,17 zł, tj. 95,28% planu. 

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

w pieczy zastępczej. 

5.Rozdział 85510– Pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

 

Plan w 2019 roku wynosił 6 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 4 918,39 zł, tj. 81,97% planu. W/w 

wydatki pokryte są w 100% ze środków własnych gminy. Z tej formy korzysta  1 osoba 

przebywająca w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

 

Dział 851 ,,Ochrona zdrowia”………………………………………………… 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie jest realizatorem Programu Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2019 roku plan wynosił 38 193,57zł, 

wykonanie 35 661,74zł, tj. 93,37%. 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     1 202,00 0,00 0,00 

851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36 991,57 35 661,74 96,41 

  RAZEM 38 193,57 35 661,74 93,37 

 

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

Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rościszewie za 2019 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 01.01.2019r 

do 31.12.2019r. SPZOZ obejmuje obsługą medyczną około 2900 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 2019 roku 

 

1. W 2019 roku Zakład miał podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia: 
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a. w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (w zakres umowy wchodziły 
programy profilaktyczne) 

b. przez cały 2019 rok w SPZOZ w Rościszewie jest realizowany kontrakt na 
ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne ginekologiczno-położnicze 

2. W 2019 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 6 lekarzy 
na podstawie umów cywilno-prawnych. 

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 2019 roku udzielono i wykonano: 
 

1. BADANIE WZROKU - 85 osób 

2. BADANIE USG TARCZYCY, Doppler TĘTNIC, ECHO SERCA - 8 osób 

3. ILOŚĆ PRZYJĘTYCH OSÓB OGÓŁEM – 15731 osób 

  Ilość przyjętych dzieci – 1898 osób 

 Ilość przyjętych osób po 65 r.ż. – 5689 osób 

 Ilość przyjętych kobiet – 9421 osób 

 Ilość przyjętych mężczyzn – 6310 osób 

4. ILOŚĆ UDZIELONYCH PORAD KOBIETOM W CIĄŻY - 57 

5. ILOŚĆ KOBIET ZBADANYCH CYTOLOGICZNIE - 94 

6. ILOŚĆ KOBIET PRZEBADANYCH GINEKOLOGICZNIE - 677 

  W tym po 65 r.ż. - 55 

  W tym do 18 r. ż. - 22 

7. ILOŚĆ BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH U DZIECI - 167 

8. ILOŚĆ URODZONYCH DZIECI - 22 

9. ILOŚĆ PATRONAŻY LEKARSKICH - 22 

10. ILOŚĆ PATRONAŻY POŁOŻNEJ U DZIECI DO 6 tyg. życia - 110 

11. ILOŚĆ PATRONAŻY PIELĘGNIARSKICH U DZIECI w 4 m.ż. – 27 
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12. TESTY PRZESIEWOWE - 488 

13. ILOŚĆ WIZYT DOMOWYCH OGÓŁEM - 89 

  Wizyty domowe u dzieci - 2 

 Wizyty domowe u osób po 65 r.ż. - 80 

 Wizyty domowe u kobiet - 59 

 Wizyty domowe u mężczyzn - 30 

14. BILANS 2 LATKA - 26 

15. BILANS 4 LATKA - 25 

16. BILANS 5-LATKA NIEODBYWAJĄC. PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO- 18 

17. BILANS UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE - 60 

18. BILANS 14 LATKA - 28 

19. BILANS UCZNIA KL. I SZKOŁY ŚREDNIEJ - 37 

20. BILANS UCZNIA KL. III SZKOŁY ŚREDNIEJ - 35 

21. ILOŚĆ UCZNIÓW, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY DORAŹNEJ - 447 

22. ILOŚĆ UCZNIÓW, U KTÓRYCH PRZEPROWADZONO TESTY PRZESIEWOWE - 127 

23. LICZBA TESTÓW PRZESIEWOWYCH WYKONANYCH U UCZNIÓW W ŚRODOWISKU 

NAUCZANIA I WYCHOWANIA – 1229 

24. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PIELĘGNIARSKIE W MEDYCYNIE SZKOLNEJ - 3322 

25. ILOŚĆ ROZMÓW INDYWIDUALNYCH LEKARSKICH - 231 

26. ILOŚĆ ROZMÓW INDYWIDUALNYCH PIELĘGNIARSKICH - 2252 

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

uczniowie Szkoły Podstawowej w Rościszewie, Łukomiu oraz Gimnazjum  

28. ŚWIADCZENIA WYKONANE PRZEZ POŁOŻNĄ W DOMU PACJENTA - 204 

29. ŚWIADCZENIA WYKONANE PRZEZ POŁOŻNĄ W GABINECIE - 95 

30. ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH PRZEZ POŁOŻNĄ EDUKACJI PRZEDPORODOWYCH - 95 

31. WYKONANO: 

  Pomiar glukozy - 269 

 Pomiar EKG - 543 

 Badanie USG jamy brzusznej - 326 

 Badanie USG tarczycy - 11 

 Pomiar ciśnienia tętniczego - 1468 
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 Pomiar masy ciała, wzrostu, IBM - 596 

32. Liczba INIEKCJI I ZABIEGÓW NA ZLECENIE LEKARZA - 1777 

33. ŚWIADCZENIA WYKONANE PRZEZ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO - RODZINNE W 

DOMU PACJENTA - 752 

34. ŚWIADCZENIA WYKONANE PRZEZ PIELĘGNIARKI W GABINECIE - 3673 

  Świadczenia profilaktyczne - 3161 

 Świadczenia diagnostyczne - 3178 

 Świadczenia pielęgnacyjne - 227 

 Świadczenia lecznicze - 1859 

35. WYKONANE SZCZEPIENIA OCHRONNE DO 6 r.ż. - 229 dzieci - 314 szczepień 

36. WYKONANE SZCZEPIENIE PO 6 r.ż. – 115 dzieci - 115 szczepień 

37. WYKONANE SZCZEPIENIE U OSÓB DOROSŁYCH - 132 osoby – 135 szczepień 

38. ILOŚĆ DZIECI ZBADANYCH PROFILAKTYCZNIE - do 6 m.ż. - 61  

  W tym karmione piersią - 27 

39. ILOŚĆ DZIECI ZBADANYCH PROFILAKTYCZNIE w 9 m.ż. - 33  

  W tym karmione piersią - 10 

40. ILOŚĆ DZIECI ZBADANYCH PROFILAKTYCZNIE w 12 m.ż. - 21 

  W tym karmione piersią - 2 

41. ILOŚĆ OSÓB PRZEBADANYCH LABORATORYJNIE - 1497 

42. WYKONANE SZCZEPIENIA ZALECANE: 

  SZCZEPIENIE WZW – 11 osób - 23 szczepienia 

 SZCZEPIENIE p/grypie - 85 szczepień 

 SZCZEPIENIE szczepionką skojarzoną (5 w 1) - 47 dzieci - 76 szczepień 

 SZCZEPIENIE szczepionką skojarzoną (6 w 1) – 3 osoby - 6 szczepień 

 SZCZEPIENIE Rotavirus - 14 dzieci - 22 szczepienia 

 SZCZEPIENIE tężec - 12 szczepień 

 SZCZEPIENIE meningokoki - 8 dzieci - 16 szczepień 

 SZCZEPIENIA p/wściekliźnie – 1 osoba – 2 szczepienia 

 SZCZEPIENIE dur brzuszny – 1 osoba 

 WZW A – 1 osoba 
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IV. Wyposażenie, środki trwałe 

 

W 2019 roku poczyniono również kilka niezbędnych zakupów środków trwałych: 

sprzęt komputerowy, aktualizacje  oprogramowania, wykonano sieć komputerową 

oraz zakupiono drobne narzędzia medyczne  i drobne wyposażenie Ośrodka Zdrowia, 

dokonano wymiany drzwi wewnętrznych.  

 

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 2020: 
 

        W zamierzeniach SP ZOZ w Rościszewie w roku 2020 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 2020 z bieżących środków 

działalności oraz przeznaczyć część kapitału zapasowego wypracowanego z zysku w latach 

poprzednich. 

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

 

 

 

Instytucje Kultury. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie. 

 W Gminie Rościszewo w 2019 roku funkcjonowały dwie biblioteki: Gminna Biblioteka 

Publiczna w Rościszewie i Filia w Łukomiu. Biblioteka główna jest dostosowana do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 

 Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wyniósł: 

GBP w Rościszewie – 11.547 woluminów i 12 materiałów audiowizualnych audiobooków. 

Filia w Łukomiu – 7.454 woluminy 

Łącznie księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wyniósł  19.001 woluminów i 12 audiobooków. 

W ciągu roku przybyło: 

GBP w Rościszewie – 605 woluminy i 20 audiobooki 
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Filia w Łukomiu – 482 woluminy. 

Ubyło: 

GBP w Rościszewie – 1 327 

Filia w Łukomiu – 870  

Stan księgozbioru na 31 grudnia 2019 r. w GBP i Filii wynosi 17.891 i 32 audiobooki. 

Na zakup książek i materiałów audiowizualnych wydatkowano łącznie 27.000 zł. w tym: 

- środki z dotacji organizatora 13.500 zł. 

- środki z dotacji MK i DN 100% środków własnych, co daje 13.500 zł. 

 

Biblioteki prenumerują czasopisma: 

GBP w Rościszewie – 17 tytułów czasopism 

Filia w Łukomiu – 3 tytuły czasopism 

Na zakup czasopism wydatkowano: 

GBP w Rościszewie – 3.600 zł. 

Filia w Łukomiu – 378 zł. 

W roku sprawozdawczym zarejestrowano czytelników: 

GBP w Rościszewie - 690  

Filia w Łukomiu – 248  

W ciągu roku czytelnicy wypożyczyli łącznie 11 465 woluminów i 302 czasopisma na miejscu 

i na zewnątrz. 

W 2019 r. wzbogacono zbiory o literaturę piękną, popularnonaukową , literaturę fachową, 

poezję, literaturę dla dzieci i młodzieży, nowości książkowe -  tym bestselery 2019 roku. 

W bibliotekach zatrudnione są 4 osoby: Dyrektor, Starszy Bibliotekarz, Bibliotekarz i Główny 

księgowy. W 2019 r. pracownicy uczestniczyli w kilku szkoleniach i warsztatach. 

W GBP w Rościszewie użytkowano 15 komputerów, w tym 11 przeznaczonych dla 

czytelników, 4 komputery dla pracowników z dostępem do szerokopasmowego Internetu. 

Katalog on-line, również możliwość zdalnego internetowego składania zamówień zapewnia 

biblioteka główna.  

 

W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie zorganizowała następujące 

wydarzenia: 

- Ferie w bibliotece (zajęcia dla dzieci) 

- Dzień Babci i Dziadka 

- Głośne czytanie 

- Zajęcia plastyczne i spotkania z plastykiem, 

- Walentynki 

- Dzień książki – propagowanie czytelnictwa 
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- Konkurs wielkanocny 

- Piknik z okazji Dnia Dziecka 

- Narodowe Czytanie – Nowele Polskie „Katarynka” Bolesława Prusa 

- Andrzejki 

- Mikołajki 

- Konkurs na ozdobę świąteczną 

- Spotkanie świąteczne „Maleńka przyszła miłość” 

Zajęcia cykliczne: 

- lekcje biblioteczne 

- lekcje tematyczne 

- nauka gry w szachy 

- zajęcia komputerowe 

- akcja „Cała Polska czyta Dzieciom” 

- bezpieczny przedszkolak 

- biblioteka przyjazna dla zuchów i harcerzy 

W wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę wzięło udział ok 2 00 osób. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie na rok sprawozdawczy 2019 otrzymała dotację 

od organizatora 270.000 zł. z czego wydatkowano 247.500 zł. Dotację z MK i DN na zakup 

nowości wydawniczych w kwocie 13.500 zł co wydatkowano w 100%. 

 

 

 

 

 

Wójt 

(-) Jan Sugajski 

 


