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I Wstęp. 

 

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

1990 roku o samorządzie gminnym. 

Raport został przygotowany na podstawie danych ze sprawozdań, strategii, raportów oraz 

informacji otrzymanych od pracowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy Raciąż 

oraz jednostek organizacyjnych Gminy Raciąż. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta, wykonanych zadań w 2020 roku oraz 

zawiera informacje dotyczące realizacji polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy. 

Wójt Gminy Raciąż w 2020 roku jako organ wykonawczy władzy samorządowej realizował 

zadania publiczne gminy określone ustawami. W szczególności zajmował się: 

- realizacją Uchwały Budżetowej na 2020 rok oraz przedsięwzięć określonych w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Raciąż, 

- zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem gminy oraz porządkowaniem jego stanu 

prawnego, 

-   pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji i programów społecznych, 

- nadzorem nad realizacją zadań statutowych i planów finansowych przez jednostki 

organizacyjne gminy. 

Ważnym elementem pracy Wójta Gminy Raciąż jako kierownika zakładu pracy była 

polityka kadrowa. Podjęte w 2020 roku decyzje służyły racjonalizacji zatrudnienia oraz 

uwzględniały wykorzystanie środków zewnętrznych.  

Dane zaprezentowane w raporcie zostały przedstawione w sposób skondensowany                   

i stanowią wgląd w sytuację gospodarczą i społeczną gminy. Ukazane w ten sposób informacje 

stanowią podstawę do analizy poziomu rozwoju gminy, obserwacji zmian i trendów, dokonania 

oceny możliwości dalszego rozwoju gminy.  

 

 

 

 

 

 

 



  

II Ogólna charakterystyka Gminy Raciąż. 

 

Gmina Raciąż położona jest w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim. 

Graniczy z gminą Radzanów i Strzegowo z powiatu mławskiego, gminą Siemiątkowo 

Koziebrodzkie z powiatu żuromińskiego, gminą Staroźreby i Drobin z powiatu płockiego, 

gminą Zawidz z powiatu sierpeckiego, gminą Baboszewo z powiatu płońskiego oraz z gminą 

Glinojeck z powiatu ciechanowskiego.  

 Po drugiej wojnie światowej, do 1975 roku część Gminy Raciąż wchodziła w skład 

powiatu sierpeckiego, natomiast część stanowiąca obszar dawnej gminy Gralewo – do 1976 

roku – powiatu płońskiego. Do 1999 roku Gmina Raciąż należała do województwa 

ciechanowskiego.  

 Siedzibą władz Gminy jest miasto Raciąż. Gmina jest młodą jednostką administracyjną. 

Do roku 1992 wchodziła w skład gminy miejsko-gminnej Raciąż. Jest największą gminą 

wiejską w powiecie płońskim. Zajmuje powierzchnię 24286,91 ha (242,9 km2) co stanowi 

niemal 17,6% powierzchni całego powiatu płońskiego.  

 

 

 

 

     
Położenie Gminy Raciąż na mapie       Mapa Gminy Raciąż 

powiatu płońskiego 

 

 

 



 

 

 

Gmina ma charakter rolniczy, produkcja rolna prowadzona jest na dobrych warunkach 

przyrodniczo-glebowych, w tradycyjnie wysokiej kulturze rolnej. 

 Do istotnych czynników pozytywnie wyróżniających Gminę Raciąż należy także dobry 

stan środowiska naturalnego oraz występowanie na tym obszarze licznych zabytków i obiektów 

sakralnych. 

 W gminie przeważają grunty orne, które stanowią 58,25% powierzchni. Lesistość 

wynosi zaledwie 14,95% (przy średniej w woj. 23,1%, a w kraju 29%). 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina liczyła 8037 mieszkańców z czego 49,49% stanowiły 

kobiety, a 50,51% mężczyźni.  

W porównaniu do roku poprzedniego liczba mieszkańców zmniejszyła się.  

Gmina Raciąż jest jedną z 12 gmin powiatu płońskiego i zajmuje 2 lokatę pod względem liczby 

ludności. 

 W skład Gminy Raciąż wchodzą 62 miejscowości przynależne do 53 sołectw.  

 Sieć drogowa Gminy obejmuje łącznie 787,2 km, z czego drogi krajowe – 13,569 km, 

powiatowe – 102,2 km, gminne – 438,49 km, w tym o nawierzchni utwardzonej 153,51 km a 

rolnicze 284,98 km. 

 Na podkreślenie zasługuje fakt systematycznej poprawy jakości dróg. W 2019 roku 

przebudowano 3033,50 m i wyremontowano 749,76 m dróg gminnych. 

 Przez teren Gminy Raciąż przebiega linia krajowa Nasielsk – Płońsk – Sierpc.  

 Władzę uchwałodawczą sprawuje Rada Gminy, a władzę wykonawczą Wójt Gminy 

przy pomocy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach 

organizacyjnych. 

 Wójtem Gminy Raciąż jest Zbigniew Sadowski, który pełni tę funkcję od 19 listopada 

2018 roku.  

 W Gminie Raciąż funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Szkoła Podstawowa w Uniecku 

Szkoła Podstawowa w Krajkowie 

Szkoła Podstawowa w Koziebrodach 

Szkoła Podstawowa w Starym Gralewie  



 Na terenie Gminy działają 29 organizacji pozarządowych ( 10 jednostek Ochotniczej 

Straży Pożarnej, 14 Kół Gospodyń Wiejskich, Jednostka Strzelecka 1863 Unieck, Aktywni 

Seniorzy Koziebrody, Ludowy Klub Sportowy „Jutrzenka Unieck”, Fundacja Domy 

Samotnych Matek z Dziećmi).  

 Mieszkańcy Gminy Raciąż mogą korzystać z opieki zdrowotnej w trzech 

niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w Koziebrodach, Nowym Gralewie i Uniecku.  

 Wspomnieć należy, iż od września 2019 roku wszyscy uczniowie są objęci bezpłatną 

opieką stomatologiczną na podstawie umów podpisanych przez Gminę z lekarzami tej 

specjalności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. programów i strategii 

gminnych. 

 

1. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2020 

 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa osób podejmujących się współpracy celem 

udzielenia pomocy podopiecznemu lub całej rodzinie. Działania Zespołu kierowane są do 

rodzin znajdujących się w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na 

rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie. Głównym celem działalności Zespołu 

Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie 

jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź 

uwikłanych w przemoc w rodzinie.  

 Cele  Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w 

przezwyciężeniu ich problemów. 

2. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie 

zaistniałego problemu. 

3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. 

4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym. 

 

Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

1. Ocena sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub 

środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, 

który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny, bądź środowiska oraz 



możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych 

przepisami prawa. 

2. Zapewnienie pomocy, a w zależności od potrzeb: poradnictwa socjalnego, prawnego, 

psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają 

trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów. 

3. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur 

mających na celu jej powstrzymanie. 

4.Udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i/lub będącymi świadkami przemocy. 

5.Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”. Zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska karta” wszystkie zgłoszenia w ramach procedury 

kieruje się do Przewodniczącego ZI, który działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Raciążu. 

 

Po wpłynięciu formularza Niebieska Karta następuje wymiana informacji o rodzinie i 

określenie wstępnej diagnozy, która w zależności od sytuacji może być opracowana w ramach 

jednego lub kilku spotkań. W diagnozie zwraca się szczególną uwagę na zasoby rodziny i 

środowiska lokalnego, ważne dla przezwyciężenia dostrzeżonych trudności, problemów i 

barier. Ustalenie długofalowych planów pracy socjalnej przez określenie kierunków pracy 

odnoszącej się do istniejących problemów, trudności oraz ram czasowych ich rozwiązania. 

Następuje podział ról dla poszczególnych członków Zespołu. Z każdego spotkania sporządzane 

są protokoły i lista obecności. 

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w 

indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny lub Przewodniczący Zespołu 

Interdyscyplinarnego może tworzyć grupę roboczą. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego 

oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. 

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

 

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu, 



- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu, 

- Komisariatu Policji w Raciążu 

- Jednostek Oświatowych z terenu gminy Raciąż, 

- Jednostek Ochrony Zdrowia działających na terenie gminy Raciąż 

- Kuratorskiej Służby Sądowej 

- Prokuratury Rejonowej w Płońsku 

 

W 2020 roku posiedzenia Zespół Interdyscyplinarnego odbyły się 4 razy. Odbyło się 15 

posiedzeń grup roboczych. W 2020 roku wszczęto procedurę dla 57 rodzin. Wszystkie 

Niebieskie Karty zostały założone przez funkcjonariuszy policji. Przemocy doświadczały w 

przeważającej większości kobiety w przedziale wiekowym od 18 do 67 lat. Nie odnotowano 

przypadku stosowania przemocy wobec dzieci. 

Podczas posiedzeń Zespołu i grup roboczych omawiano zjawiska przemocy w rodzinie, 

podejmowano działania wynikające z procedury „Niebieskie Karty”, ustalano plany działań w 

indywidualnych przypadkach.  

 

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego należy ocenić jako skuteczną i pomocną w pracy z 

rodziną doświadczającą przemocy. Osoby w kryzysie i ofiary przemocy w rodzinie miały 

zaproponowany dostęp do wszelkich form pomocy (poradnictwo psychologiczne, prawne, 

terapia, pomoc socjalna, praca socjalna). Oferta pomocy obejmowała w szczególności 

:działania informacyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, 

indywidualne poradnictwo udzielane przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego, 

przekazywanie broszur, ulotek, udzielanie informacji na temat form pomocy dostępnych poza 

gminą Raciąż. Realizowane działania poprzez systematyczną, interdyscyplinarną współpracę 

jednostek i podmiotów w znacznym stopniu wpłynęły na sprawnie działający w naszej gminie 

system zapobiegania i rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Podjęte działania w znaczący 

sposób wpłynęły na wzrost wiedzy i świadomości zarówno służb odpowiedzialnych za 

przeciwdziałanie zjawisku przemocy domowej, jak i osób uwikłanych w przemoc, co przekłada 

się na coraz większą skalę ujawnianych przypadków przemocy w środowiskach domowych.  

 



2. Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Podstawą prawną podejmowanych działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych jest  dokumentem określającym zakres i formę realizacji działań 

związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na terenie gminy Raciąż.  Celem programu 

jest stworzenie spójnego systemu działań naprawczych i profilaktyki zmierzającej do 

zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz do zmniejszenia tych, które 

aktualnie występują. Konsekwencje nadużywania alkoholu dotyczą nie tylko bezpośrednio 

osób pijących szkodliwie, ryzykownie i ich rodzin, ale także mają wpływ na całą populację. 

Niosą za sobą różnego rodzaju doraźne szkody związane z piciem alkoholu takie jak: wypadki 

samochodowe, konflikty z prawem, zachowania agresywne, przemoc, zwiększają ryzyko stania 

się ofiarą przestępstwa, konflikty z rówieśnikami i w rodzinie, problemy z nauką, szkody 

zdrowotne itp. Nadmierne spożywanie alkoholu to problem społeczny dzisiejszych czasów 

istniejący już od wielu lat. Aby eliminować niekorzystny wpływ alkoholizmu na społeczność 

gminy, konieczne jest prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym oraz różnych form 

promocji zdrowego stylu życia. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2020 ma charakter dokumentu rocznego w związku z tym niektóre z 

zadań będą kontynuacją z lat poprzednich, szczególnie jeśli adresowane są do szerszego grona 

odbiorców. Program ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców gminy wobec 

skutków nadużywania alkoholu, zwiększania zaangażowania lokalnej społeczności w działania 

związane z ograniczaniem alkoholizmu na terenie gminy, udzielanie pomocy osobom 

uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, zmniejszanie skali dysfunkcji występujących 

w rodzinach wnikających z uzależnienia i współuzależnienia. 

Do głównych zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy. Podejmowano więc działania zmierzające 

do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania.  

Głównym celem działań profilaktycznych Komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych 

problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności radzenia sobie z istniejącymi 

problemami alkoholowymi. 



Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego 

stylu życia oraz pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. 

W 2020 roku na rozmowy motywujące do zaprzestania picia i podjęcia terapii przez 

osoby nadużywające alkoholu stawało 17 osób, niektóre kilkakrotnie. Z osobami wezwanymi 

zostały przeprowadzone rozmowy interwencyjno-motywujące do podjęcia leczenia. Rozdane 

zostały broszury i ulotki dotyczące szkodliwego wpływu alkoholu na życie i zdrowie 

człowieka. Członkowie Komisji podczas rozmowy służyli szeroką informacją dotyczącą formy 

pomocy dla osoby nadużywającej alkoholu. W 2020r. roku zostały skierowane  dwa wnioski 

do Sądu Rejonowego w Płońsku, o przymusowe leczenie odwykowe, jedna osoba podjęła 

dobrowolne leczenie w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień. Trzy osoby zostały 

skierowane do biegłych sądowych  w celu wydania stopni o stopniu uzależnienia od alkoholu.  

W 2020r. Komisja organizowała wspólne przedsięwzięcia profilaktyczne dla  

mieszkańców gminy, współpracowała z MCKSiR w Raciążu, sołectwami, szkołami, Jednostką 

Strzelecką Unieck, Kołami Gospodyń Wiejskich. Realizowano programy profilaktyczno-

edukacyjne, programy profilaktyki antyalkoholowej  a uczestnikami przedsięwzięć były osoby 

uzależnione i zagrożone chorobą alkoholową. Promowano zdrowy styl życia  z dala od alkoholu 

oraz kształtowano postawy odpowiedzialności i trzeźwości. 

Komisja współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisariatem Policji 

w Raciążu, Sądem Rejonowym w Płońsku, Prokuraturą Rejonową w Płońsku, Zespołem 

Interdyscyplinarnym ds. .Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma nadzieję, że jej działalność w wielu sprawach 

przyniosła zamierzone efekty, wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym 

wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra 

całej społeczności gminy. 

Źródłem finansowania są środki finansowe  pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 182 ust.1,ust.2 ustawy z dnia 26 października 

1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Wójt Gminy Raciąż sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i podejmuje niezbędne działania do 

osiągnięcia wyznaczonych celów. 

 

 



 

3. Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

Zadania określone w ustawie z dnia 25lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii 

realizowane są w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Środki na 

realizację programu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

.Aktem prawnym, na podstawie którego prowadzi się realizację działań na szczeblu lokalnym 

jest  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2021, który został przyjęty 

Uchwałą nr XXX.208.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 grudnia 2017 roku. 

Zadania z zakresu narkomanii realizuje się w szczególności poprzez: 

1. Działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą 

2. Lecenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych. 

3. Ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych. 

Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

gminy Raciąż, zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r. poz. 2277). 

Program jest finansowany ze środków własnych gminy. W 2020 roku do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie zgłosiła się żadna osoba ani członek rodziny 

osoby, w związku z podejrzeniem o zażywanie narkotyków. Działania realizowane w 2020 

roku w ramach programu były działaniami polityki uniwersalnej adresowanymi do grupy 

niskiego ryzyka. Profilaktyka a ma dwa podstawowe cele, czyli promocję zdrowego stylu życia 

oraz zmniejszenie w związku z tym zachowań ryzykownych.  

W ciągu roku szkolnego w każdej ze szkół na spotkania z uczniami zapraszani są 

przedstawicieli policji. W swojej prezentacji na temat zagrożeń i odpowiedzialności karnej, 

odnoszą się również do kwestii narkotyków. 

Realizatorami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są: Gmina Raciąż, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu, Placówki Oświatowe, Placówki Służby 

Zdrowia, Komisariat Policji, Parafie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 

 



4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 

gminie Raciąż za rok 2020.  

 

Stosownie do art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 135) w terminie do 31 marca każdego roku wójt 

składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz 

przedstawia potrzeby związanie z realizacją zadań. 

Do zadań własnych gminy w myśl art. 176 wspomnianej na wstępie ustawy należy: 

I. opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny, 

II. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

III. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych przez: 

a. zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta 

rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

b. organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin 

wspierających, 

c. prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla 

dzieci; 

IV. finansowanie 

V. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 

VI. sporządzenie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywania ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3, 

VII. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

zamieszkałego na terenie gminy. 

Do realizacji zadań gminy w zakresie wykonania ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej upoważniony został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Raciążu. 



Zgodnie z art. 8 ustawy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na: 

1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, 

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, 

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, 

4) podniesienia  świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

5) pomocy w integracji rodziny, 

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

7) dążeniu do reintegracji rodziny. 

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: pracy z rodziną, pomocy w opiece i 

wychowaniu dziecka. Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, 

z uwzględnieniem, zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. 

Poniżej przedstawiam działania jakie zostały realizowane w 2020 roku w odniesieniu 

do zadań własnych  gminy wymienionych w art. 176 ustawy. 

I. Opracowanie  i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. 

Uchwałą Nr XXI.146.2016 Rady Gminy w Raciążu z dnia 30 grudnia 2016 r. przyjęty został 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019. 

Program powyższy zakładał następujące cele szczegółowe: 

a) podejmowanie działań interdyscyplinarnych w celu zapobiegania sytuacjom 

kryzysowym, 

b) zapewnienie rodzinom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego, 

c) monitorowanie sytuacji rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, 

d) zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży i minimalizowaniu ich 

występowania 

II. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystenta rodziny 

W 2020 roku asystent rodziny nie brał udział w szkoleniach z u wagi na fakt wystąpienia 

pandemii na świecie i wprowadzeniu obostrzeń. 



III. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego oraz praca z rodziną przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych poprzez: 

W 2020 roku rodziny wymagające wsparcia asystenta rodziny mogły skorzystać z takiej 

pomocy. Pod opieką asystenta było 17 rodzin. 

Wszystkie rodziny objęte wsparciem asystenta przeżywają trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto powodami trudnej sytuacji życiowej rodzin 

wspieranych pomocą asystenta były: ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm oraz życiowa 

bezradność. 

W rodzinach objętych asystą prowadzone były następujące działania: 

1) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego: 

 instruktaż prawidłowego sprzątania mieszkania (sporządzenie stałych czynności 

utrzymujących porządek w mieszkaniu – podział obowiązków na członków rodziny),  

 trening kulinarny (piramida żywieniowa, zasady zdrowego żywienia, wspólne 

przygotowywanie ciast, ciastek oraz kanapek), 

 trening kompetencji w zakresie dbania o zdrowie (edukacja zdrowotna, trening w 

zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny, zasady pielęgnacji dzieci), 

 edukacja w zakresie zachowania higieny (zasady przestrzegania higieny, czynności 

higieny, choroby związane z zaniedbaniem higieny osobistej), przestrzegania 

właściwych godzin kładzenia dzieci spać, 

 edukacja w zakresie gospodarowania budżetem (analiza dochodów i wydatków, 

planowanie i monitorowanie wydatków, nabywanie umiejętności racjonalnego 

gospodarowania środkami finansowymi poprzez określenie stopnia ważności potrzeb, 

niebezpieczeństwa (zobowiązania wynikające z podjęcia pożyczki gotówkowej, 

zakupów na raty, itp., zasady działania kart kredytowych), 

 edukacja w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami (sposoby oszczędzania 

wody, prądu, gazu, itp., 

 wykorzystywanie swoich możliwości i uprawnień w celu pozyskania dodatkowych 

dochodów, 

 pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, 

 zasady związane z prawidłowym zachowaniem wobec rodzeństwa i rodziców; 



2) udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych 

Podczas pracy z rodziną zbierane są informacje o jej sytuacji rodzinnej, środowisku 

wychowawczym, problemach i dotychczasowych próbach ich rozwiązania. Na tej podstawie 

sporządzane są indywidualne plany pracy z rodziną obejmujące m.in. wskazania dotyczące 

możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe. 

3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych: 

 poprawa wzajemnej komunikacji w relacji rodzic-dziecko (rozmowy o prawidłowym 

komunikowaniu się, wyrażaniu uczuć i wzajemnych potrzeb), 

 trening asertywności i budowania poczucia własnej wartości (zachowania asertywne w 

sytuacji prezentowania własnej opinii oraz reakcji na krytykę i atak), 

 praca nad usprawnieniem porozumiewania się w drodze dialogu, którego efektem 

będzie nabycie prawidłowych nawyków w zakresie mówienia i słuchania (rozmowy 

edukacyjne dot. używania odpowiedniego słownictwa adekwatnego do wieku i 

sytuacji), 

 wsparcie psychologiczne dla rodziców i dzieci (informowanie o możliwości 

skorzystania ze specjalistycznej pomocy psychologicznej oferowanej przez poradnie 

psychologiczne). 

4) udzielenie pomocy rodzinom w postaci: 

 konsultacji prawnych, 

 pomocy w formułowaniu pozwów i pism procesowych (np. pomoc udzielana w 

napisaniu pozwu rozwodowego). 

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi: 

 działania na rzecz reintegracji rodziny (edukacja w zakresie wspólnego spędzania czasy 

przez rodziny, wspólnego uczestnictwa w świętach rodzinnych, zachęcanie do 

wspólnych zabaw i  spacerów), 

 poprawa relacji rodzic-dziecko (nauczanie o rolach w rodzinie – co należy do roli matki, 

ojca, dziecka, itp., rodzaje postaw rodzicielskich i konsekwencje ich stosowania 

ujawniające się w zachowaniu dziecka), 

 podtrzymanie i zacieśnienie więzów rodzinnych (utrzymywanie kontaktu z bliższą i 

dalszą rodziną, wspólne spędzanie czasu – gry i zabawy, spacery, itp.), 

 wdrażanie metod nagradzania i karania (bez stosowania przemocy, tworzenie karty 

dobrych min, 



 motywowanie odo aktywnego uczestniczenia w życiu szkolnym dziecka, utrzymywanie 

systemowego kontaktu ze szkołą dziecka, 

 kontakt z kuratorem, pedagogiem, wychowawcą klasy, Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną, lekarzem, Policją. 

Ilość rodzin objętych  nadzorem kuratora rodzinnego w roku 2020 – 4 oraz kuratora karnego 

– 0. 

6) wspieranie aktywności społecznej rodzin: 

Zachęcanie, motywowanie do czynnego udziału w życiu społeczności lokalnej, np.: 

 udziału w festynach i imprezach kulturalnych organizowanych przez Urząd Gminy 

Raciąż(Jarmark Raciążki)  

 informowanie o możliwościach i ofercie wypoczynku podczas wakacji, ferii zimowych, 

7) udziału w wydarzeniach szkolnych (udział w rozpoczęciu roku szkolnego, pasowaniu na 

ucznia, udział w choinkach, kiermaszach itp.)  

8) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych dzieci i rodziców: 

 edukacja w zakresie poprawy zdrowia (udzielenie informacji o potrzebie chodzenia do 

stomatologa, okulisty, dermatologa), 

 mobilizowanie do odbywania kontroli lekarskich; 

9) motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych: 

 diagnoza predyspozycji zawodowych, 

 informowanie o odbywających się kursach zawodowych organizowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku, 

 motywowanie do utrzymania aktywnego kontaktu z PUP; 

10) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej: 

 informowanie o sposobach poszukiwania pracy, 

 nauka pisania CV, listu motywacyjnego, życiorysu, 

 zasady autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, 

 motywowanie do utrzymywania pracy poprzez rozmowy wspierające; 

11)  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych: 

 

 



IV. Finansowanie 

W 2020 roku nie finansowano podnoszenie kwalifikacji przez asystenta rodziny. Nie 

finansowano również  kosztów pomocy rodzin wspierających, gdyż takich nie było. 

V. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

Zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w przypadku 

umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa 

ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

a) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej, 

b) 30% wydatków na opiekę i wychowanie w drugim roku pobytu dziecka, 

c) 50% wydatków w trzecim roku i następnych latach 

VI. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych  z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 (systemy te stanowią 

integralną część systemów stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych ). 

Realizujemy powyższe zadanie przekazując dwa razy w roku sprawozdania wojewodzie 

mazowieckiemu. 

VII. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

zamieszkałego na terenie gminy. 

Na bieżąco prowadzimy monitoring sytuacji dzieci w rodzinach objętych pomocą GOPS w 

Raciążu. Zadanie to jest realizowane zarówno przez asystenta rodziny, jak i wszystkich 

pracowników socjalnych naszego Ośrodka. W związku z tym prowadzimy też bardzo szeroką 

współpracę ze szkołami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz innymi instytucjami 

zajmującymi się sprawami rodziny. W przypadku stwierdzenia zagrożenia lub bardzo 

niepokojącej sytuacji w rodzinie – natychmiast o takiej okoliczności informujemy Sąd 

Rodzinny w Płońsku. W 2020 roku dwoje dzieci z rodziny biologicznej zostało odebrane w 

trybie interwencyjnym i umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

 



 

5. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi   oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Raciąż w 2020 roku. 

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz.U.2020.638 t.j.) Rada Gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, 

określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

Program ten obejmuje: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt. 

Przyjęty Uchwałą Nr XV.125.2020 Rady Gminy Raciąż z dnia 4 marca 2020 r. roku 

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Raciąż w 2020 roku wskazywał sposób realizacji ww. zadań. Na realizację 

programu została zaplanowana kwota 50 000,00 zł. W dniu 09.09.2020 r. wydatki na realizację 

programu zostały zwiększone o kwotę 30 000,00 zł, natomiast w dniu 30.12.2020 r. wydatki te 

zostały zmniejszone o 20 000,00 zł. Po zmianach kwota przeznaczona na realizację programu 

wynosiła ogólnie 60 000,00 zł. 

 

 

 

Bezdomne psy. 

Odławianiem bezdomnych zwierząt w 2020 roku zajmował się Lekarz Weterynarii Stanisław 

Szymczyk, Lecznica Weterynaryjna Małych Zwierząt w Płońsku. Zgodnie z zawartą umową nr 

RRG.6140.2.10.2019. Zakres świadczonych usług obejmował: 

a) Przybycie na miejsce, gdzie znajduje się bezdomne zwierzę, odłowienie, transport do 



wskazanego przez Zamawiającego schroniska 

b) Uśpienie ślepego miotu wraz z utylizacją zwłok, 

c) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zwierząt podlegających 

kwarantannie oczekujących na adopcję, 

d) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

 

Przyjmowaniem i utrzymywaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy Raciąż w 2020 

roku zajmowała się Fundacja „Centrum Ochrony Środowiska” Pożytku Publicznego  z siedzibą 

w Nasielsku przy ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk, reprezentowana przez Pana 

Krzysztofa Łukaszewicza. Zgodnie z zawartą umową nr RRG.6140.2.11.2019. Zakres 

świadczonych usług obejmował: 

a) Przyjmowanie zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn 

bezdomnych zwierząt (psów), które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne 

samodzielnie egzystować.  

b) Objęcie bezdomnych zwierząt opieką polegającą na zapewnieniu zwierzętom: 

 pomieszczeń lub boksów chroniących je przed zimnem, upałami i opadami 

atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającym zwierzętom    

swobodne poruszanie się; 

 odpowiedniej karmy; 

 stałego dostępu do wody zdatnej do picia.  

c) Zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom w okresie kwarantanny  

  i  dalszego ich pobytu w schronisku; 

d) Szczepienie przeciwko wściekliźnie psów przebywających w schronisku;  

e) Leczenie przyjętych chorych zwierząt, rokujących wyzdrowienie;  

f) Poszukiwanie nowych domów dla przyjętych zwierząt;  

g) Przekazywanie zwierząt do adopcji (po przebytej kwarantannie w schronisku) osobom  

zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe; 

h) Kastrację i sterylizację zwierząt w celu zmniejszenia ich populacji. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. oddano do schroniska 15 psów, natomiast 11 

psów zostało adoptowanych bezpośrednio z Lecznicy Weterynaryjnej Małych Zwierząt w Płońsku. Stan 

zwierząt przebywających w schronisku na początku roku 2020 wynosił 4 szt., natomiast na dzień 31 

grudnia 2020 r. stan zwierząt przebywających w schronisku wynosił 5 szt. Fundacja „Centrum Ochrony 



Środowiska” oddała do adopcji w roku 2020 11 zwierząt. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 

r. nie padło żadne zwierzę jak również nie dokonano eutanazji zwierząt pochodzących z terenu gminy 

Raciąż, natomiast jedno zwierzę zbiegło. 

Koszt realizacji całego zadana w 2020 r. wyniósł 55 916,18 zł. 

 

Bezdomne i wolno żyjące koty. 

W 2020 roku wyleczono i oddano do adopcji jednego kota. 

Bezdomne zwierzęta gospodarskie. 

W 2020 roku nie zaistniała konieczność interwencji w sprawie bezdomnych lub 

odebranych właścicielowi zwierząt gospodarskich. 

 

6. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska. 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach rok 2020 

W 2020 r. wpłynęło 12 wniosków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach –  zostało wydanych 11 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jedno 

postępowanie jeszcze nie zostało zakończone. Najwięcej wniosków (7) o wydanie decyzji                        

o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczyło budowy farm fotowoltaicznych. 

W decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniane są zapisy o dopuszczalnym 

poziomie hałasu oraz zapisy dotyczące ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. 

1. Wszczęcie postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku 

inwentarskiego do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1950 szt. w systemie 

rusztowym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 

179 w m. Jeżewo – Wesel gm. Raciąż – postępowanie jeszcze nie zakończone 

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego 

na Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 45, 46/1 i 44 w obrębie Chyczewo, 

gmina Raciąż. 

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego 

na Budowie farmy fotowoltaicznej „Grzybowo”, o mocy do 20 MW zlokalizowanej 

na działkach ewidencyjnych nr 200/2, 212, 215 i 216 obręb Grzybowo (gmina 

Raciąż, powiat płoński). 



4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego 

na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 

nr ew. 80 (obręb 0019) w miejscowości Kiniki, Gmina Raciąż (proj. Kiniki III). 

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego 

na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 76 jednostka 

ewidencyjna 142010_2 gmina Raciąż obręb 0043 Komunin Nowy. 

6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego 

na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW na działkach nr 78/2, 79, 

80, 81, 82, 83 jednostka ewidencyjna 142010_2 gmina Raciąż obręb 0043 Komunin 

Nowy. 

7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego 

na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na działkach nr 83, 84, 

85/1, 85/3, 86/4, 87/6 jednostka ewidencyjna 142010_2 gmina Raciąż obręb 0043 

Komunin Nowy. 

8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego 

na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 215/2 

jednostka ewidencyjna 142010_2 gmina Raciąż Obręb 0054 Unieck. 

9. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego 

na Rozbudowie drogi gminnej Nr 301080W relacji Koziebrody – Młody Niedróż. 

10. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego 

na Rozbudowie drogi gminnej Nr 301034W relacji Krajkowo-Kruszenica 

oznaczonej działkami nr ewid. 28 i 46 w miejscowości Kruszenica, gmina Raciąż. 

11. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego 

na Budowie drogi relacji Łempinek-Niesiołowo. 

12. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego 

na Rozbudowa drogi gminnej Nr 301046W relacji Nowe Gralewo – Nowe Gralewo 

(Wrzosy). 

Wycinka drzew i krzewów w 2020 roku 

W 2020 r. wpłynęło 85 zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzew (osoby fizyczne które są 

zwolnione z uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jeśli wycinka nie jest 

związana z prowadzeniem działalności gospodarczej). 

Wydane zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w 2020 r. – 5 wniosków 



1. Na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej w Uniecku – 22 szt. drzew; 

2. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku – 22 szt. drzew; 

3. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku – 16 szt. drzew; 

4. Na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 46 szt. drzew; 

5. Na wniosek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 1 szt. drzewa. 

Szacowanie strat w 2020 r. 

Komisja do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 

produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska 

atmosferyczne, powołana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie dokonała 

oszacowania szkód powstałych na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – gradu                  

w 267 gospodarstwach rolnych położonych na terenie Gminy Raciąż. 

W skład komisji wchodzili pracownicy Urzędu Gminy Raciąż oraz przedstawiciele 

Mazowieckiej Izby Rolniczej w Ciechanowie oraz Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Płońsku. 

Największe szkody wystąpiły w uprawie kukurydzy (straty na poziomie 60 %) szkody 

wystąpiły głównie na terenie wsi Krajkowo, Krajkowo Budki i Kossobudy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Raciąż 

podjętych w 2020 roku. 

Rada Gminy Raciąż obradowała w 2019 roku dziewięć razy i podjęła 85 uchwał. 

1. Uchwała Nr XIII.111.2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty 

oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Uchwała Nr XIII.112.2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości. 

3. Uchwała Nr XIII.113.2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminu 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie 

Gminy Raciąż. 

4. Uchwała Nr XIII.114.2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

5. Uchwała Nr XIII.115.2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu 

dofinansowania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych 

przez Gminę Raciąż, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie nauczycieli pobieranie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane 

dofinansowanie w 2020r.  

6. Uchwała Nr XIII.116.2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z 

fundacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raciąż. 

7. Uchwała Nr XIII.117.2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raciąż. 

8. Uchwała Nr XIII.118.2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

II.3.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 listopada 2018 r. sprawie ustalenia składu 

liczbowego i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Raciąż. 

9. Uchwała Nr XIV.119.2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca Uchwałę 

Budżetową Gminy Raciąż na rok 2020 Nr XII.99.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 19 

grudnia 2019 roku. 

10. Uchwała Nr XV.120.2020 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Raciąż. 



11. Uchwała Nr XV.121.2020 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Gminy Raciąż na 2020 rok. 

12. Uchwała Nr XV.122.2020 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowi 

Płońskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Raciąż na 

dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku. 

13. Uchwała Nr XV.123.2020 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu 

pieniężnego dla członków OSP w Gminie Raciąż. 

14. Uchwała Nr XV.124.2020 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

II.3.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia składu 

liczbowego i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Raciąż. 

15. Uchwała Nr XV.125.2020 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Raciąż w 2020 r. 

16. Uchwała Nr XVI.126.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Raciąż. 

17. Uchwała Nr XVI.127.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Raciąż na 2020 rok. 

18. Uchwała Nr XVI.128.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie górnych stawek i 

opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są 

zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych. 

19. Uchwała Nr XVI.129.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy stałych Komisji Rady Gminy. 

20. Uchwała Nr XVII.130.2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Raciąż. 

21. Uchwała Nr XVII.131.2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Raciąż na 2020 rok. 

22. Uchwała Nr XVII.132.2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zwolnienia rodziców 

(opiekunów prawnych) z opłat na korzystanie z wychowania przedszkolnego 

przekraczającego bezpłatną podstawę programową w szkołach podstawowych na 

terenie Gminy Raciąż. 

23. Uchwała Nr XVII.133.2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Raciąż na rok 2020/2021. 



24. Uchwała Nr XVII.134.2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Raciąż wotum zaufania na 2019 rok. 

25. Uchwała Nr XVII.135.2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Raciąż za 2019 rok. 

26. Uchwała Nr XVII.136.2020 z dnia 15 lipca  2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Raciąż absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

27. Uchwała Nr XVIII.137.2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Raciąż. 

28. Uchwała Nr XVIII.138.2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Raciąż na 2020 rok. 

29. Uchwała Nr XVIII.139.2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Płońskiego. 

30. Uchwała Nr XVIII.140.2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Płońskiego. 

31. Uchwała Nr XVIII.141.2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy wynajmu z dotychczasowym najemcą na okres oznaczony 

do lat trzech. 

32. Uchwała Nr XVIII.142.2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania 

projektu listy obszarów Natura 2000 położonych w granicach administracyjnych 

Gminy Raciąż. 

33. Uchwała Nr XVIII.143.2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie przyjęcia 

Stanowiska Rady Gminy Raciąż, dotyczącego zachowania integralności 

Województwa Mazowieckiego. 

34. Uchwała Nr XVIII.144.2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego na terenie części obrębu geodezyjnego Unieck. 

35. Uchwała Nr XVIII.145.2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego na terenie obrębu geodezyjnego Strożęcin. 

36. Uchwała Nr XVIII.146.2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego na terenie części obrębu geodezyjnego Bogucin. 



37. Uchwała Nr XIX.147.2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie  zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż. 

38. Uchwała Nr XIX.148.2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Gminy Raciąż na 2020 rok 

39. Uchwała Nr XIX.149.2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie nieodpłatnego 

przekazania na rzecz Gminy Raciąż nieruchomości gruntowej położonej w 

miejscowości Żukowo-Wawrzonki, oznaczonej nr ewid.7/3 

40. Uchwała Nr XIX.150.2020 z dnia  28 października 2020 r. w sprawie oddania 

gruntów stanowiących własność Gminy Raciąż w dzierżawę. 

41. Uchwała Nr XX.151.2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Raciąż. 

42. Uchwała Nr XX.152.2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Raciąż na 2020 rok. 

43. Uchwała Nr XX.153.2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej 

ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 

44. Uchwała Nr XX.154.2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. 

45. Uchwała Nr XX.155.2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych. 

46. Uchwała Nr XXI.156.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Raciąż. 

47. Uchwała Nr XXI.157.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Raciąż na 2020 rok. 

48. Uchwała Nr XXI.158.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Raciąż. 

 

Wszystkie podjęte przez Radę Gminy uchwały dotyczące roku 2020 zostały zrealizowane. 

 

 

 

 

 

 



V Sprawozdanie z działań Gminy Raciąż w 2020 roku. 

1. Finanse Gminy. 

 

Budżet Gminy na rok 2020 zatwierdzony został Uchwałą Nr XII.99.2019 r. Rady Gminy Raciąż 

z dnia 19 grudnia 2019 roku. Przewidywał osiągnięcie dochodów w kwocie 40.695.109,68  zł 

i wydatków w kwocie 40.695.109,68 zł 

Środki te miały sfinansować: 

- Działalność bieżącą gminy w kwocie – 25.495.466,74 zł 

 - Działalność inwestycyjną gminy w kwocie – 3.345.122,34 zł 

- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie – 11.523.431,00 zł 

- Zadania realizowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 

– 331.089,60 zł 

 W trakcie realizacji budżetu dokonano szeregu zmian w planie zarówno po stronie 

dochodów jak i wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania zlecone, 

zadania własne, kwot subwencji oraz zmian w budżecie polegających na ponoszeniu wydatków 

i dochodów między podziałami klasyfikacji budżetowej. Na skutek dokonywanych zmian 

planowane dochody zostały zwiększone do kwoty 45.160.356,12 zł natomiast planowane 

wydatki zwiększono do kwoty 45.160.356,12 zł. Zmiany, o których mowa zostały 

wprowadzone dziewięcioma uchwałami rady gminy i  zarządzeniami wójta.  

 Podsumowując wykonanie budżetu za rok 2020 łączone dochody wyniosły 

44.777.192,33 zł co stanowi 98,3% planu natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 

41.666.264,65 zł tj. w 94,86% a to oznacza, że rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w 

kwocie 3.110.927,69 zł natomiast narastająca z uwzględnieniem lat poprzednich nadwyżka 

wynosi 8.099.069.05 zł 

 Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły 5571,38 zł natomiast wydatki 

na jednego mieszkańca wynosiły 5184,31 zł. Dla porównania dochody na jednego mieszkańca 

wynosiły w 2019 roku 4837,90 zł, a wydatki 4667.20 zł. Dochody w 2020 roku w stosunku do 

2019 roku wzrosły o 13%, natomiast wydatki uległy zwiększeniu o 10%. 

 Na dzień 31.12.2020 roku gmina nie posiada zadłużenia. 

W 2020 roku nie były udzielane poręczenia ani pożyczki z budżetu gminy. 

Reasumując sytuacja finansowa gminy jest bardzo dobra. Budżet realizowany jest w sposób 

odpowiedzialny. Wszystkie dotacje dotyczące wydatków są przemyślane a realizowanym 

zadaniom przyświeca nadrzędny cel jakim jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców.  
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1085338,19

14358655,81

Struktua dochodów  
Dochody ogółem - 44 777 192,33 zł

Subwencja ogólna

Dotacje celowe i środki otzrymane na cele bieżące i majątkowe

Środki z UE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6425086,94

367804,68

20435233,69

14438139,33

Struktura wydatków - 41 666 264,64

Wydatki inwestycyjne Udzielone dotacje
Wydatki bieżące własne Wydatki bieżące zlecone



Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2020roku 

 

 
 

Lp. Nazwa sołectwa Planowane wydatki Wykonanie 

1 2 3 4 

1. Bielany 14321,70 14296,30 

2. Bogucin 10864,74 10864,74 

3. Budy Kraszewskie 13045,91 13045,91 

4. Charzyny 13745,54 13100,00 

5. Chyczewo 9547,80 7554,95 

6. Cieciersk 24816,04 24718,28 

7. Ćwiersk 12757,83 12757,83 

8. Dobrska Kolonia 13910,15 13910,15 

9. Dobrska Włościany 11358,59 
11358,59 

10. Drozdowo 15350,55 15350,15 

11. Druchowo 11152,82 11152,19 

12. Folwark Raciąż 12634,37 12634,26 

13. Grzybowo 12222,83 12172,83 

14 Jeżewo Wesel 16626,34 16626,34 



15. Kaczorowy 20453,69 20453,69 

16. Kiełbowo 12058,21 11500,00 

17. Kiniki 12634,37 12634,37 

18. Kocięcin Brodowy 15844,41 15844,41 

19. Kodłutowo 20906,38 20906,38 

20. Kossobudy 16667,49 16587,20 

21. Koziebrody 32264,97 32264,63 

22. Kozolin 13663,23 13150,08 

23. Krajkowo 17037,88 16954,00 

24. Kraszewo Czubaki 16873,26 16873,25 

25. Kraszewo Falki 13004,76 12971,00 

26 Kraszewo Gaczułty 17696,35 17685,23 

27. Kraszewo Podborne 13333,99 11231,54 

28. Kraśniewo 12634,37 12595,76 

29. Kruszenica 12181,67 12178,00 

30. Lipa 10947,04 10581,50 

31. Łempinek 9753,57 9631,76 

32. Łempino 15391,71 13800,00 



33. Mała Wieś 13210,53 13029,67 

34. Malewo 9877,03 9877,03 

35. Młody Niedróż 13169,38 10800,00 

36. Nowe Gralewo 12881,30 11737,30 

37. Nowy Komunin 13745,54 13745,00 

38. Nowe Młodochowo 14897,86 14195,37 

39. Pęsy 9465,49 9465,49 

40. Pólka Raciąż 19712,91 19672,92 

41. Sierakowo 15103,63 13700,20 

42. Stare Gralewo 16873,26 16873,26 

43. Stary Komunin  12305,14 11789,49 

44. Strożęcin 16749,80 16711,91 

45. Szapsk 16790,95 16405,00 

46. Szczepkowo 17079,03 17079,03 

47. Unieck 23704,88 23397,23 

48. Wępiły 12922,45 12643,99 

49. Witkowo 13539,76 13539,76 



50. Zdunówek 12881,30 12881,30 

51. Żukowo Strusie 9630,11 9629,18 

52. Złotopole 11440,90 11434,69 

53. Żychowo 12428,60 12428,60 

  
Razem: 774112,41 758421,74 

 

 

 

 

2. Pomoc społeczna.  

W roku sprawozdawczym 2020 pomoc społeczną w postaci świadczeń pieniężnych  

i niepieniężnych objęto 678 osób w 243 rodzinach, co stanowi 8,19% wszystkich mieszkańców 

gminy. Rodziny te korzystały z szeroko rozumianej pomocy społecznej tj. m.in. z: 

-           wypłacanych świadczeń; 

-    pracy socjalnej, poradnictwa prawnego, załatwiania spraw w urzędach, sądach, 

orzecznictwie do spraw niepełnosprawności, ustalania uprawnień do rent. Emerytur. Ponadto 

pracownicy Ośrodka przeprowadzali wywiady alimentacyjne dla innych ośrodków, wydawali 

opinie i informacje (po przeprowadzeniu wywiadu) dla PCPR, policji, sądów i innych 

uprawnionych instytucji.  

W stosunku do roku poprzedniego liczba ta sadła o 138 osób. W przypadku długotrwale 

korzystających liczba osób wynosi 241 i spadła w stosunku do roku 2019 o 21 osób. 

Wśród klientów Ośrodka dominują osoby mające trudności z funkcjonowaniem 

społecznym, u których występują problemy rodzinne, zdrowotne i prawne. Wiele rodzin  

szuka w Ośrodku informacji na temat możliwości skorzystania ze swoich uprawnień, 

możliwości formalnych rozwiązywania swoich problemów, oczekują wsparcia i zrozumienia. 

Każda osoba zgłaszająca się jest kierowana do pracownika socjalnego, który w sposób 

profesjonalny i zgodnie z etyką zawodową stara się pomóc w rozwiązaniu zgłaszanych 

problemów. 



Najczęstszym powodem przyznania pomocy była długotrwała ciężka choroba, ubóstwo i 

bezrobocie. Pozostałe powody to: niepełnosprawność wielodzietność potrzeba ochrony 

macierzyństwa, alkoholizm. W większości przypadków na przyznanie pomocy składało się 

kilka z wymienionych powodów. 

 Zauważyć należy jednak, że w stosunku do lat poprzednich znacznie zmniejszyła się 

liczba korzystających z pomocy, szczególnie osób młodych, które się usamodzielniły, 

większość znalazła zatrudnienie. Zaznaczyć również trzeba, że duży wpływ na tę sytuację miały 

świadczenia 500 plus. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu w ramach zadań zleconych zakresu 

administracji rządowej finansowanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa prowadzi 

postępowania wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie gminy Raciąż. 

Liczba dłużników alimentacyjnych z terenu Gminy Raciąż wynosi 40, zamieszkałych poza 

terenem Gminy Raciąż zamieszkałych 25.  

Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu 

właściwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby uprawnionej jeśli: 

1) osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 

2) osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel 

ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika 

alimentacyjnego. 

Działania te polegały na ustaleniu sytuacji materialnej i rodzinnej poprzez 

przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego.  

Ponadto Ośrodek wystąpił do 25 gmin, na terenie których przebywają dłużnicy o podjęcie 

działań wobec dłużników alimentacyjnych. 

Przeprowadzono 18 wywiadów alimentacyjnych, po przeprowadzeniu wywiadu 

alimentacyjnego przekazano komornikowi sądowemu łącznie 18 informacji mających wpływ 

na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu 

alimentacyjnego. 

Działania aktywizujące dłużników polegały także na skierowaniu wniosku do urzędu pracy  

o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika. W związku z tym poinformowano urząd pracy  



o potrzebie aktywizacji zawodowej w stosunku do 4 dłużnika alimentacyjnego, jednego 

dłużnika zobowiązano do zarejestrowania w PUP jako bezrobotny albo poszukujący pracy.  

Wobec 5 dłużników, którzy nie zgłosili się na wywiad alimentacyjny wszczęto postępowanie 

dot. uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i wydano 3 decyzji 

o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań, a wobec 2 dłużników umorzono 

postępowanie dot. uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.  

Tut. Organ skierował również 37 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 

kodeksu karnego, 1 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy oraz 37 zawiadomień do 

Komendy Powiatowej Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dot. uchylania się od 

wykonywania obowiązku alimentacyjnego.  

W okresie od stycznia 2020r. skierowano także 37 wniosków do komornika sądowego  

o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego. 

 

PROGRAM OPERACYJNY „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2013 – 2020” 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu roku 2020 nawiązał współpracę z 

Bankiem Żywności w Ciechanowie i bierze udział w Programie Operacyjnym „Pomoc 

Żywnościowa 2014 – 2020 r.” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym. Program będzie trwał do lipca 2021 r. 

 W miesiącu październiku 2020 zbierano wnioski na pomoc żywnościową, 

zakwalifikowano 311 osób i złożona zamówienie na ok. 3800,00 kg żywności na pierwsze 

wydanie. Pierwsza dystrybucja żywności odbyła się w miesiącu lutym 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Działalność inwestycyjna. 

Działalność inwestycyjna w 2020 roku dotyczyła w największym stopniu dróg, które 

są bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój gminy, realizowano również budowę 

przydomowych oczyszczalni oraz oświetlenia. 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała w 2020 r. 427,568 km dróg.  

Drogi asfaltowe stanowiły w poprzednim roku odpowiednio 35 % na dzień 1 stycznia 2020 r. i 

38 % na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Długość ścieżek rowerowych w 2020 r. wynosiła 0,00 km 

 

 

 

 

Wykaz inwestycji 2020 

Lp. Nazwa zadania 
Rok 

realizacji 

Miejscowość 

realizacji 

Rodzaj 

inwestycji 

Długość 

drogi w 

m/ 

parametr

y zadania 

Koszt 

inwestycyjny  

Kwota 

dofinansowania 

Źródło 

finansowa

nia 

1 

Rozbudowa drogi gminnej 

Nr 311162W - Łempino 2 w 

km od 0+000,00 do 
0+927,00 

2020 Łempino drogi 927,00 348 424,83 226 476,14 
FDS                  

65% 

2 

Przebudowa drogi gminnej 

Nr 301001W relacji Żukowo 
Strusie - Kraszewo 

Podborne - Kraszewo 

Czubaki oznaczonej nr ewid. 
działki 78 w miejscowości 

Kraszewo Falki (w km od 

0+990,00 do 1+453,00) 

2020 
Kraszewo-

Falki 
drogi 463,00 210 738,00 136 979,70 

FDS                  

65% 

3 

Przebudowa / rozbudowa 
drogi gminnej Nr 301017W 

relacji Jeżewo Wesel - 

Unieck Kolonia 

2020 Jeżewo-Wesel drogi 1 985,10 1 019 888,32 145 491,91 

FDS 
(420,20 

m)                 

65% 

4 

Przebudowa drogi gminnej 
Nr 301001W relacji Żukowo 

Strusie - Kraszewo 

Podborne - Kraszewo 
Czubaki oznaczonej nr ewid. 

działki 78 w miejscowości 

Kraszewo Falki (w km od 
0+000,00 do 0+990,00) 

2020 
Kraszewo-
Falki 

drogi 990,00 424 628,35 75 000,00 FOGR 

5 

Przebudowa drogi gminnej 

Nr 301015W - Kodłutowo 

oznaczonej nr ewid. działek 
34, 60 w miejscowości 

Kodłutowo w km od 
0+000,00 do 0+839,70,00 

2020 Kodłutowo drogi 839,70 403 182,90 0,00 
środki 
wlasne 

6 

Przebudowa drogi gminnej 

Nr 311039W relacji Ćwiersk 

- Zaborowo oznaczonej nr 
ewid. działki 130 w 

miejscowości Ćwiersk w km 

od 0+000,00 do 0+323,00 

2020 Ćwiersk drogi 323,00 188 430,53 0,00 
środki 
wlasne 



7 

Rozbudowa drogi gminnej 

Nr 311201W - Pólka Raciąż 

12 oznaczonej nr ewid. 
działek 1780, 1777, 1825, 

1779/1, 1779/2, 1814 w 

miejscowości Pólka Raciąż 
w km od 0+000,00 do 

0+357,00 

2020 Pólka-Raciąż drogi 357,00 105 328,84 0,00 
środki 

wlasne 

8 

Przebudowa drogi 

oznaczonej nr ewid. działki 
91 w miejscowości 

Kraszewo Podborne w km 

od 0+000,00 do 0+416,00 

2020 
Kraszewo 

Podborne 
drogi 416,00 146 451,12 0,00 

środki 

wlasne 

9 

Przebudowa drogi gminnej 

Nr 301076W relacji 

Kozolin-Cywiny oznaczonej 
nr ewid. działki 101 w 

miejscowości Kozolin 

2020 Kozolin drogi 990,00 370 312,29 0,00 
środki 

wlasne 

10 
Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i 

sieci wodociągowej na terenie Gminy Raciąż: 
449 128,00 

PROW                  
2014-2020           

do 63,63 

% 

10.1 

Rozbudowa sieci 

wodociągowej w 
miejscowości Krajkowo 

2020 Kossobudy wodociąg 351,00 35 661,22 22 691,19 

10.2 

Rozbudowa sieci 

wodociągowej w 
miejscowości Kossobudy 

2020 Krajkowo wodociąg 333,00 37 967,71 24 158,80 

10.3 

Rozbudowa sieci 

wodociągowej w 

miejscowości Witkowo 

2020 Witkowo wodociąg 101,50 16 615,58 10 572,48 

10.4 

Uzupełnienia infrastruktury 

oczyszczania ścieków 

komunalnych poprzez 

budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Raciąż – Etap 
IV 

2020 Gmina Raciąż 

przydomo

we 

oczyszczal
nie 

27,00 757 188,00 391 705,53 

11 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest w 

Gminie Raciąż – Etap XI 

2020 Gmina Raciąż   

128,888 

(45 

posesji) 

42 386,92 42 386,92 

WFOŚIG

W      100 

% 

12 

Usuwanie odpadów z folii 
rolniczych, siatki i sznurka 

do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i 
typu Big Bag 

2020 Gmina Raciąż 

Folia 

258,430 

Mg              
Sznurek i 

siatka 

9,390 Mg             
Worki po 

nawozach 

57,110 Mg                                              
Worki 

BIGBAG 

61,940 Mg 

386,87 Mg  192 197,02 192 197,02 

NFOŚIG

W           

100 % 

13 

Przebudowa drogi gminnej 
Nr 311304W – Stare 

Młodochowo 2 oznaczonej 
nr ewid. działek 112/3 i 113 

w miejscowości Stare 

Młodochowo, Gmina Raciąż 

2020 
Stare 
Młodochowo 

drogi 990,00 413 960,16 0,00 
środki 
wlasne 



14 
Zakup i montaż lamp LED 

na terenie Gminy Raciąż 
2020 

Druchowo            

Folwark-

Raciąż 
Jeżewo-Wesel     

Kiniki                      

Koziebrody                            
Stary Niedróż                         

Pólka-Raciąż                      

Szapsk                         
Żukowo-

Strusie 

  21 szt. 153 300,00 30 000,00 

Folwark-
Raciąż 

Jeżewo-

Wesel 
Pólka-

Raciaż 

MIAS 
Mazowsze 

2020 do 

50% 

15 

Zakup i montaż 
wyposażenia placu zabaw w 

miejscowości Kiniki 

Zagospodarowanie działki 
gminnej nr ew. 203/9 w 

Łempinie – wykonanie 

ogrodzenia pod potrzeby 
boiska do piłki nożnej. 

Budowa i wyposażenie 

placu zabaw w Sierakowie 
na działce nr ew. 102/1. 

Budowa siłowni plenerowej 

wraz z urządzeniami 
sportowo-rekreacyjnymi na 

działce nr ewid. 399 w 
miejscowości Krajkowo, 

gmina Raciąż 

2020 

Kiniki                                             

Łempino                 
Sierakowo                           

Krajkowo 

    154 210,10 27 850,20 

MIAS 

MAZOW
SZE 2020 

(Kiniki, 

Łempino, 
Sierakowo

) do 50% 

16 

Inwentaryzacja 

indywidualnych źródeł 
ciepła oraz wykonanie 

audytów i badań 

termowizyjnych budynków 
użyteczności publicznej na 

terenie gminy Raciąż 

2020 Gmina Raciąż     150 367,50 150 367,50 

MIWOP 

Mazowsze 
2020 

100% 

17 
Budowa garażu dla 
samochodu OSP w 

miejscowości Jeżewo Wesel 

2020 Jeżewo-Wesel     70 000,00   
środki 

wlasne 

            5 241 239,39 1 925 005,39   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przydomowa oczyszczalnia w miejscowości Folwark Raciąż 

 

 

Przydomowa oczyszczalnia w miejscowości Kiełbowo 

 

 

Budowa drogi gminnej w miejscowości Kraszewo Podborne  



 

 



 

 



4. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna. 

 

4.1. Gospodarka mieszkaniowa. 

Mieszkaniowy zasób Gminy Raciąż stanowią lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach 

stanowiących własność Gminy. W chwili obecnej mieszkaniowy zasób Gminy składa się                     

z 25 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 935,04 m2 znajdujące się                                      

w  9 budynkach. 

Mieszkaniowy zasób gminy tworzą: 

1. Budy Kraszewskie 39 – 1 lokal mieszkalny o pow. 44,80 m2 

2. Kodłutowo 44 – 1 lokal mieszkalny o pow. 50,59 m2 

3. Koziebrody 81 – 2 lokale mieszkalne o łącznej pow. 85,92 m2  

4. Krajkowo 10 – 3 lokale mieszkalne o łącznej pow. 136,63 m2 

5. Kraszewo-Czubaki 23 – 1 lokal mieszkalny o pow.41,00 m2 

6. Kraśniewo 27 – 5 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 272,00 m2 

7. Strożęcin 52 – 2 lokale mieszkalne o łącznej pow. 92,8 m2 

8. Strożęcin 30 – 3 lokale mieszkalne o łącznej pow. 63,30 m2 

9. Wępiły – 6 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 148,00 m2 

Z w/w zasobu wydzielone zostały i oddane w najem: 

a) lokale komunalne wymienione od pkt 1 do 7 

b) lokale socjalne wymienione w pkt i 9  

 

Lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy są w większości 

wyeksploatowane, w średnim lub złym stanie technicznym. 

1 lokal mieszkalny w chwili obecnej jest niezamieszkany. 

Decyzja o przyznaniu mieszkania komunalnego lub socjalnego następuje z zachowaniem 

przepisów ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, Uchwały Rady Gminy Raciąż w sprawie uchwalenia 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Raciąż oraz po 

zasięgnięciu opinii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu.  

W 2020 roku Gmina Raciąż zbyła 1 lokal komunalny w miejscowości Jeżewo – Wesel                  

na rzecz dotychczasowego najemcy.  



W 2020 roku Gmina Raciąż wykonała remont budynku mieszkalnego socjalnego                                

w miejscowości Wępiły polegający na wzmocnieniu osiadającego fundamentu oraz 

likwidacji rys i pęknięć na ścianie szczytowej.  

W 2020 roku zostały wykonane również prace remontowe na budynku socjalnym                                 

w miejscowości Strożęcin 30. Została wykonana likwidacja spękań, rys oraz odtworzenie 

czapki kominowej w kominie od strony wschodniej oraz przemurowanie komina od strony 

zachodniej w części ponad dachem.  Wartość robót wyniosła 63.075,00 złotych 

 

Odszkodowania za nieruchomości przejęte na podstawie art. 98 ustawy                             

          o gospodarce nieruchomościami 

 

W 2020 roku nie miała miejsca wypłata odszkodowania za przejęte na rzecz Gminy Raciąż 

nieruchomości przeznaczone pod drogi gminne, zgodnie z art. 98 ust.1 ustawy                                       

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) 

 

Postępowania administracyjne dotyczące podziałów i rozgraniczeń nieruchomości  

 

W 2020 roku Wójt Gminy Raciąż wydał decyzje zatwierdzających podział nieruchomości  

w następujących miejscowościach: 

 

1. Kiniki – działka nr ewid. 50 

2. Kiełbowo – działka nr ewid. 132 

3. Kraszewo Gaczułty – działka nr ewid. 155/13 

4. Jeżewo – Wesel – działka nr ewid. 70 

5. Żukowo-Wawrzonki – działka nr ewid. 7/2 

6. Kiniki – działka nr ewid. 76 

7. Kiniki – działka nr ewid.77/2 

8. Żychowo – działka nr ewid.57/2 

9. Unieck – działka nr ewid.215 

10. Jeżewo – Wesel – działka nr ewid. 13/1 

11. Krajkowo – działka nr ewid. 382 

12. Kraszewo – Falki – działka nr ewid. 107 

13. Szapsk – działki nr ewid.73/1, 74, 340/5 

14. Kozolin – działka nr ewid.97/4 



15. Kraszewo Podborne – działka nr ewid. 64/1 

16. Ćwiersk – działka nr ewid. 114 

17. Witkowo – działka nr ewid.26 

 

a także w 1 przypadku odmówił zatwierdzenia podziału nieruchomości położonej                               

w miejscowości Pólka- Raciąż- działka nr ewid.438. 

 

 

W 2020 roku Wójt prowadził  dwa postępowania administracyjne w sprawie rozgraniczenia 

nieruchomości położonych w miejscowości Kraszewo-Czubaki i Żychowo, jednakże 

rozstrzygnięcia tych postepowań zapadły już w 2021 roku..  

 

 

Postepowanie administracyjne w sprawie naliczenia opłaty planistycznej. 

W terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące, 

Wójt ma prawo wszcząć (z urzędu) postępowanie administracyjne                               w 

sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.  

Z uwagi na to, że termin 5 lat  przedawnił się, przedawniły się również roszczenia w sprawie 

ustalenia opłaty  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 

W 2020 roku Wójt Gminy Raciąż nie przeprowadził żadnego postępowania w sprawie 

naliczenia opłaty planistycznej.  

 

4.2. Rolnictwo. 

W roku 2020 samorząd prowadził współpracę z Powiatowym Inspektorem Weterynarii 

w Płońsku w zakresie: rozpowszechniania wśród mieszkańców gminy, zwłaszcza wśród 

hodowców trzody chlewnej informacji dotyczących zagrożenia wystąpienia afrykańskiego 

pomoru świń. 

W 2020 roku prowadzono również współpracę z Agencją Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa w Płońsku w zakresie zagadnień związanych z zapobieganiem 

zagrożeniom zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, które mogą powstać m.in. w wyniku 

przechowywania i stosowania nawozów. 

W związku z wystąpieniem w 2019 r. na terenie Gminy Raciąż niekorzystnego zjawiska 

atmosferycznego – suszy, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział 



Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego powołał komisję do spraw oszacowania szkód                  

w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody 

spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.  

W skład komisji wchodzili pracownicy Urzędu Gminy Raciąż oraz przedstawiciele 

Mazowieckiej Izby Rolniczej w Ciechanowie oraz Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Płońsku. 

W 2019 roku wpłynęły 743 wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą. 

Największe straty wystąpiły w zbożach jarych, rzepaku, roślinach strączkowych, łubinie                        

i kukurydzy (straty na poziomie ok. 70%); 

                  - zboża ozime (straty na poziomie 60 %) 

        - ziemniaki, warzywa (straty na poziomie 50 %) 

        - użytki zielone straty – 40 % (zgodnie z wytycznymi ministerstwa rolnictwa 

szacowaniu podlegał II pokos ze względu na terminy monitoringu IUNG w których została 

wykazana susza). 

Szacowaniu nie podlegały buraki (zgodnie z monitoringiem suszy IUNG Puławy) 

Powierzchnia upraw dotkniętych suszą na terenie Gminy Raciąż wyniosła: ok 18 000 ha. 

W około 50 % poszkodowanych gospodarstw wystąpiły straty pow. 30% ogółem                                         

w gospodarstwie (produkcja roślinna i zwierzęca). 

 

4.3. Łowiectwo. 

 

WYKAZ OBWODÓW ŁOWIECKICH 

Na terenie Gminy Raciąż znajduje się 12 obwodów łowieckich. Dzierżawcami obwodów 

łowieckich są Koła Łowieckie na podstawie umów dzierżawy podpisywanych pomiędzy 

Starostą Płońskim a Kołami Łowieckimi 

L.p. 
Nr 

obwodu 

Koło Łowieckie działające 

na danym obwodzie 

łowieckim 

Miejscowości podlegające pod 

dany obwód 

łowiecki 

1. 186 

KŁ „BIELIK”, 

Pęsy 5; 

09-140 Raciąż 

Ćwiersk, 

Drozdowo 

2. 119 

WKŁ-310 „SOBÓL” Warszawa, 

ul. Bora 

Komorowskiego 18/25; 

03-982 Warszawa 

Kolonia-Unieck, Jeżewo-Wesel,  

Jeżewo-Kolonia, Charzyny, Sikory 



3. 134 

WKŁ Nr 320 w 

Mińsku Mazowieckim, 

ul. Piłsudskiego 33c, m.10; 

05-300 Mińsk Maz. 

Grzybowo,  

Nowy Komunin,  

Stary Komunin, Kocięcin-Tworki, 

Kocięcin-Brodowy, Szczepkowo, 

Unieck, Lipa 

4. 136 

KŁ „Koziebrody Nr 136”, 

ul. Płocka 60, 

09-140 Raciąż 

Koziebrody, 

Mała Wieś,  

Kraszewo Podborne, Kraszewo-

Czubaki, Bielany  

5. 161 

KŁ Nr 32 przy Ministerstwie 

Rolnictwa, 

ul. Nicejska 1 m.223, 

02-763 Warszawa 

Kossobudy, Krajkowo, Krajkowo 

Budki, Sierakowo, Zdunówek, 

Draminek, Kruszenica 

6. 162 

KŁ „Św. Huberta”, 

ul. Mławska 33; 

09-140 Raciąż 

Pólka-Raciąż, Kodłutowo, Żychowo,  

Kraszewo-Gaczułty, Kraszewo-Rory,  

Budy Kraszewskie, Kraszewo-Czubaki 

7. 176 

KŁ „Św. Huberta”, 

ul. Mławska 33; 

09-140 Raciąż 

Kraszewo-Falki, Kraszewo-Sławęcin, 

Żukowo-Strusie, Żukowo-Wawrzonki, 

Cieciersk, Łempino, Łempinek, 

Bogucin, Chyczewo, Kiełbowo,  

Nowe Młodochowo 

8. 163 

WKŁ nr 322 „POBUDKA”,  

ul. Szkolna 184,  

05-110 Jabłonna 

Młody Niedróż, Stary Niedróż, 

Druchowo, Malewo,  

9. 204 

 

KŁ „Koliber”, 

ul. Podchorążych 38, 

00-463 Warszawa 

Adres do korespondencji: 

00-723 Warszawa 88 

Skr. Pocztowa 39 

Młodochowo, Gralewo, Szapsk, 

Kozolin, Lutomierzyn, Cywiny 

Granica wzdłuż drogi Drobin, Gralewo, 

Kozolin, Baboszewo 

10. 175 

Mazowieckie Koło Łowieckie nr 

3 „Bażant” w Płońsku 

Domek Myśliwski 

Kiełki 58A 

09-130 Baboszewo 

Część m. Drozdowo 

11. 203 

Mazowieckie Koło Łowieckie nr 

„Jedność” w Płońsku 

Galominek 7 

09-130 Baboszewo 

 

Część m. Drozdowo 

 



12. 135 

Koło Łowieckie Nr 4 „Sokół” w 

Ciechanowie 

Chruszczewo 

Ul. Mławska 21 

06-400 Ciechanów 

Część m. Bielany 

 

Zgodnie z ustawą prawo łowieckie roczny plan łowiecki sporządzony przez dzierżawcę 

obwodu łowieckiego zostaje przedłożony do zaopiniowania przez właściwego wójta. 

Zgodnie z  przedłożonymi przez koła łowieckie planami zbiorowych polowań na terenie Gminy 

Raciąż w 2020 r. odbyły się 32 polowania zbiorowe. 

 

Utylizacja padłych zwierząt 

W 2020 r. Gmina Raciąż posiadała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Przemysłowo-

Handlowym „HETMAN” Spółka z o.o. z siedzibą we Florianowie na odbiór, transport                             

i utylizację padłych zwierząt z terenu Gminy Raciąż. Umowa dotyczyła zwierząt dzikich                                 

oraz bezdomnych.  

Padłe zwierzęta gospodarskie odbierane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą 

świadczącą usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt a Agencją 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2020 r. ARiMR Płońsk posiadało podpisaną 

umowę w przedmiotowym zakresie z Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Handlowym 

„HETMAN” Spółka z o.o. z siedzibą we Florianowie. 

 

 

4.4. Gospodarka wodno-ściekowa. 

 

Wodociągi 

 

Dostawcami wody na terenie Gminy Raciąż są PGKiM w Raciążu oraz ZUW Mława. 

Na terenie gminy Raciąż znajduje się 5 Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Witkowo, 

Unieck, Szczepkowo, Stare Gralewo, Koziebrody. 

Woda dostarczana do mieszkańców gminy Raciąż pozyskiwana jest z 9 ujęć 

zlokalizowanych w miejscowościach: Witkowo – 2 studnie; Szczepkowo - 1 studnia; Unieck – 

2 studnie; Stare Gralewo – 2 studnie; Koziebrody – 2 studnie. 

Na terenie gminy Raciąż znajdują się dwa zbiorniki po 1000 m3 każdy, którymi 

zawiaduje PGKiM w Raciążu oraz 4 hydrofornie i jeden zbiornik wyrównawczy, którymi 

zawiaduje ZUW Mława. 



Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2020 r. wynosiła 292,93 km a na 

koniec 2020 r. 301,46 km .Do sieci wodociągowej podłączonych jest 90 % budynków 

mieszkalnych.. 

Eksploatacją sieci wodociągowej zajmuje się Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb 

Rolnictwa w Mławie oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Raciążu na podstawie zawartej umowy. 

 

Kanalizacja  

 

Na terenie gminy Raciąż funkcjonują 3 oczyszczalnie ścieków, zlokalizowane w 

miejscowościach: Stare Gralewo, Koziebrody i Unieck. Na terenie gminy znajdują się: 

1. Unieck - 8 pompowni ścieków 

2. Koziebrody - 33 pompownie ścieków + 2 tłocznie ścieków 

3. Gralewo -2 pompownie ścieków 

Ścieki komunalne są odbierane przez oczyszczalnie ścieków będące własnością Gminy 

Raciąż, eksploatowane są przez ZUW Mława. Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi 

48,91 km. Do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych jest 18 % budynków mieszkalnych. 

Dostęp do sieci kanalizacyjnej ma 12 Sołectw z 53. Ponadto na terenie Gminy Raciąż znajduje 

się 293 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

4.5.  Usuwanie padłych zwierząt. 

W 2020 r. Gmina Raciąż posiadała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Przemysłowo-

Handlowym „HETMAN” Spółka z o.o. z siedzibą we Florianowie na odbiór, transport                             

i utylizację padłych zwierząt z terenu Gminy Raciąż. Umowa dotyczyła zwierząt dzikich                                 

oraz bezdomnych.  

Padłe zwierzęta gospodarskie odbierane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą 

świadczącą usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt a Agencją 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2020 r. ARiMR Płońsk posiadało podpisaną 

umowę w przedmiotowym zakresie z Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Handlowym 

„HETMAN” Spółka z o.o. z siedzibą we Florianowie. 

 

4.6. Numeracja porządkowa nieruchomości. 

W 2020 r. nadano 23 punkty adresowe przeznaczone dla budynków mieszkalnych, wydano 8 

zawiadomień zmieniających numer porządkowy oraz 3 zawiadomienia o nadaniu punktów 

adresowych przeznaczonych dla budynków gospodarczych, wydano również 3 zaświadczenia 

potwierdzające nadanie numeru porządkowego nieruchomości. 



Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie gminy Raciąż za 2020 rok 

 Podstawa prawna sporządzenia Analizy. 

Analiza została sporządzona w zakresie, wskazanym w art. 9tb  ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 

t.j.). 

 Charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Raciąż 

w 2020 r. 

W drodze przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości został wyłoniony podmiot - Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o. – świadczący usługi w tym zakresie. Umowa została zawarta 

w dniu 18 grudnia 2019 r. i obowiązywała od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

W 2020 roku zostały aktualizowane uchwały w sprawie: 

 wyboru metody opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; 

  górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 

pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli 

nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów 

komunalnych. 

 

 Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Na terenie gminy Raciąż wciąż obowiązuje mieszany system zbierania odpadów 

komunalnych, tzn. pojemnikowo-workowy.  

Odpady niesegregowane (zmieszane) są gromadzone w pojemnikach o pojemności 120 

l lub 240 l, ale dopuszczalnym jest również używanie do tego celu worków. Właściciele 

nieruchomości są zobowiązani sami zaopatrzyć się w odpowiednie pojemniki bądź worki, 

a także dbać o ich odpowiedni stan sanitarny, techniczny i porządkowy. Odbiór odpadów 

niesegregowanych miał miejsce raz w miesiącu. Ilość odpadów komunalnych 

niesegregowanych jaką może wytworzyć jeden mieszkaniec nie powinna przekraczać 

60 l/mieszkańca/ miesiąc. 



Odpady segregowane gromadzone są w systemie workowym. W worki odpowiednie do 

selektywnego zbierania odpadów, zaopatruje mieszkańców podmiot odbierający. Worki 

w zależności od rodzaju zbieranej frakcji rozróżniono kolorami, a oprócz tego każdy oznaczony 

jest nadrukiem informującym na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony: 

 biały – o pojemności 60 l na odpady ze szkła bezbarwnego, 

 zielony - o pojemności 60 l na odpady ze szkła kolorowego, 

 żółty - o pojemności 120 l na odpady z tworzyw sztucznych i metalu; 

 niebieski – o pojemności 120 l na papier i tekturę; 

 brązowy – o pojemności 120 l na odpady ulegające biodegradacji. 

Odbiór odpadów segregowanych odbywał się zgodnie z wymaganiami ustawy ucipg. Ilość 

odpadów zbieranych selektywnie, jaką może wytworzyć jeden mieszkaniec nie jest w żaden 

sposób ograniczona, dlatego podmiot odbierający jest obowiązany przyjąć każdą ich ilość. 

Gmina Raciąż dysponuje jednym punktem selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, zlokalizowanym w miejscowości Koziebrody. Do PSZOK mieszkańcy mają 

prawo oddawać nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów: 

 odpady wielkogabarytowe, np. meble; 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

 opony; 

 opakowania wielomateriałowe; 

 odpady budowlane i rozbiórkowe 

 zużyte baterie i akumulatory; 

 przeterminowane leki; 

 opakowania a także resztki po różnego rodzaju: chemikaliach, farbach, olejach, 

lakierach, rozpuszczalnikach itp.; 

 frakcje, które mieszkańcy zbierają „u źródła”, tj.: papier, szkło, tworzywa 

sztuczne i metal; 

 odpady zielone. 

Właściciele nieruchomości dostarczają w/w odpady do PSZOK na swój koszt. Gmina 

jednak umożliwia oddanie większych ilości frakcji takich jak odpady wielkogabarytowe (stare 

meble),  zużyte opony lub zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w drodze tzw. mobilnej 

zbiórki, czyli nieodpłatnego odbioru i transportu tych odpadów z nieruchomości właściciela do 

PSZOK w Koziebrodach. 



Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

Odpady zmieszane i odpady zielone są zagospodarowywane w RIPOK-u 

w miejscowości Poświętne koło Płońska. W roku 2020 odebrano i przekształcono odpady 

w ilości: 

 1 350,11 Mg – odpady zmieszane; 

 66, 02 Mg – odpady zielone. 

Odpady zmieszane zostały przetworzone w instalacji do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych natomiast odpady zielone w kompostowni 

odpadów zielonych, będących własnością PGK w Płońsku Sp. z o. o. 

Dane dotyczące ilości odpadów powstających po sortowaniu zmieszanych odpadów 

komunalnych odebranych, przeznaczonych do składowania w roku 2020. 

 Frakcja o wielkości od 0 mm-80 mm – 363,99 Mg; 

 Frakcja o wielkości > 80 mm – 173,83 Mg. 

 Koszty poniesione z tytułu odbierania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 

Tytułem Kwota 

Usługa odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych 

1’311’800,00 zł 

 

Łączna liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31.12.2020 r. 

wyniosła 7 998 osób. Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkujących na terenie gminy 

Raciąż wyniosła 6 167 osób. Różnica w liczbie mieszkańców zameldowanych a wykazanych 

w złożonych deklaracjach  - 1 831 osoby – wynika m. in. z faktu podejmowania pracy bądź 

nauki poza terenem gminy przez osoby czynne zawodowo i uczniów/studentów. Liczba 

nieruchomości, z których zostały odebrane odpady komunalne wyniosła 2 214. 

 Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art.6 ust. 1, w 

imieniu których gmina podjęła działania zgodne z art. 6 ust. 6-12 

W  wyniku  weryfikacji  stwierdzono, że do żadnego z właścicieli nieruchomości 

z terenu gminy Raciąż nie zastosowano wymogów w/w art. 

 



 Wskaźniki odzysku przewidziane do osiągnięcia w 2020 r. 

Gmina Raciąż w 2020 r. osiągnęła następujące poziomy: 

 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych na składowisko – 15,85% 

 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych  

z obszaru gminy – 31,62 % 

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 

100 % 

  

 Wymagane wysokości poziomów: 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowisko 

Rok 2017 2018 2019 
2020 - do dnia 

16 lipca 

Pr [%] 45 40 40 35 

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Papier, 

metal, 

tworzywa  

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

 
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami [%] 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Inne niż 

niebezpieczne 

odpady 

budowlane i 

rozbiórkowe 

30 36 38 40 42 45 50 60 70 

 

Z analizy porównawczej powyższych wartości poziomów osiągniętych i poziomów 

wymaganych wynika, że Gmina Raciąż w 2020 r. osiągnęła jedynie poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko oraz poziom 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 



 

 Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

 

W  2020 r.  nie realizowano żadnych  zadań inwestycyjnych  z tytułu składowania, 

recyklingu czy  odzysku  odpadów komunalnych  i z tego też tytułu  nie poniesiono żadnych 

kosztów. 

 

WNIOSKI: 

Gmina Raciąż poza stałym rozwijaniem świadomości proekologicznej mieszkańców 

gminy w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, musi podjąć kroki 

w kierunku usprawnienia systemu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 

komunalnych w celu uzyskania poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, 

a także uszczelnienia systemu weryfikującego ilość osób faktycznie zamieszkujących na 

nieruchomościach zamieszkałych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Oświata gminna. 

 

5.1. Placówki oświatowe i kadra pedagogiczna. 

 

Sieć szkół i przedszkoli 

  Gmina Raciąż w 2020 r. była organem prowadzącym dla następujących szkół: 

1) Szkoły Podstawowej im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie  

2) Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Starym 

3) Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku  

4) Szkoły Podstawowej im. W.S. Reymonta w Koziebrodach  

 

    We wszystkich szkołach podstawowych działają oddziały przedszkolne tzw. „0” oraz punkty 

przedszkolne. 

     Obsługę administracyjno- księgową prowadzi Referat Oświaty w Urzędzie Gminy Raciąż. 

 

Liczba uczniów, oddziałów w poszczególnych szkołach podstawowych 

1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie 

od 1.01.2020 do 31.08.2020 od 01.09.2020 do 31.12.2020 

Klasa  Liczba uczniów Klasa  Liczba uczniów 

PP 

OP 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

10 

18 

6 

 12 

8 

15 

21 

14 

17 

12 

   

PP 

OP 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

13 

17 

  11 

6 

 11 

8 

15 

20 

14 

16 

 

10 oddziałów 133 10 oddziałów 131 



 

 

 

 

2. Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie  

od 1.01.2020 do 31.08.2020 od 01.09.2020 do 31.12.2020 

Klasa  Liczba uczniów Klasa  Liczba uczniów 

PP 

0A 

0B 

0C 

I 

II 

III 

IV 

V 

VIA 

VIB 

VII 

VIII 

 

22 

18 

18 

16 

25 

24 

  24 

8 

21 

13 

21 

22 

24 

 

PP 

0A 

0B 

IA 

IB 

II 

III 

IV 

V 

VIA 

VII 

VIII 

21 

19 

21 

17 

14 

24 

24 

  24 

8 

21 

34 

22 

 

13 oddziałów 256 12 oddziałów 249 

 

3. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Uniecku  

od 1.01.2020 do 31.08.2020 od 01.09.2020 do 31.12.2020 

Klasa  Liczba uczniów Klasa  Liczba uczniów 

PP 

OP 

I 

IIA 

IIB 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

25 

18 

13 

20 

8 

  11 

9 

23 

27 

22 

PP 

OP 

I 

II 

IIIA 

IIIB 

IV 

V 

VI 

VII 

22 

17 

15 

13 

 19 

9 

  11 

9 

23 

28 



VIII 

 

23 

 

VIII 22 

11 oddziałów 199 11 oddziałów 188 

4. Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta w Koziebrodach  

 

od 1.01.2020 do 31.08.2020 od 01.09.2020do 31.12.2020 

Klasa  Liczba uczniów Klasa  Liczba 

uczniów 

PP Koziebrody 

PP Raciąż 

OP Koziebrody 

OP Raciąż 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

 

19 

13  

13 

10 

 14 

8 

14 

8 

18 

23 

14 

15 

 

PP Koziebrody 

PP Raciąż 

OP Koziebrody 

OP Raciąż 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

18 

16 

12 

  11 

15 

  13 

8 

  14 

8 

18 

21 

14 

 

12 oddziałów 169 12 oddziałów 168 

 

 

 

Edukacja przedszkolna 

 

 
1.  Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie 

 

Edukacja przedszkolna realizowana była w Punkcie Przedszkolnym oraz w Oddziale 

Przedszkolnym. Zajęcia prowadzone były zgodnie z podstawą programową wychowania 

przedszkolnego określoną przez MEN. 

      Do najważniejszych zadań edukacji przedszkolnej należała opieka nad dziećmi i zapewnienie 

im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego ich rozwoju; stymulowanie 

rozwoju wychowanków; kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci; współdziałanie z 

rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych oraz przygotowanie dzieci do 



podjęcia nauki szkolnej. W Oddziale Przedszkolnym dokonywano diagnozy wstępnej i końcowej 

każdego dziecka. 

       W dniu 1 lutego 2020 r. na sali gimnastycznej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i 

Dziadka. Dzieci z punktu przedszkolnego oraz szkolny zespół taneczny „Krajkowiacy” 

przygotowały uroczystość z udziałem rodziców i dziadków. 

 

 

od 1.01.2020 do 31.08.2020 od 01.09.2020 do 31.12.2020 

Klasa  Liczba uczniów Klasa  Liczba uczniów 

PP 10 PP 13 

OP 18 OP 17 

OGÓŁEM  

2 oddziały 

28 OGÓŁEM  

2 oddziały 

30 

 

   

    

2. Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie 

 

Zajęcia prowadzone były w jednej grupie dla 3 i 4 latków oraz w trzech grupach Oddziału 

Przedszkolnego dla 5 i 6 latków (do 31.08.2020 r.). Od 01.09.2020 r. zajęcia Oddziału 

Przedszkolnego prowadzono w dwóch grupach. Baza lokalowa jest bardzo dobra – 

edukacja przedszkolna jest prowadzona na oddzielnym piętrze szkoły, gdzie pozostali 

uczniowie przebywają rzadko. Wyposażenie w pomoce naukowe jest wystarczające, ciągle 

uzupełniane.  

 

 

od 1.01.2020 do 31.08.2020 od 01.09.2020 do 31.12.2020 

Klasa  Liczba uczniów Klasa  Liczba uczniów 

PP 22 PP 21 

OP 52 OP 40 

OGÓŁEM  

4 oddziały 

74 OGÓŁEM  

3 oddziały 

61 

 

   

    



3. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Uniecku 

  

     Zadania w oddziale przedszkolnym i punkcie przedszkolnym były prowadzone zgodnie 

z wymaganiami podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Współpracując z 

rodzicami dzieci podejmowano wiele przedsięwzięć, które bardzo przypadły do gustu 

podopiecznym, a relacje z nich zamieszczano na stronie internetowej szkoły: 

1) Organizacja uroczystości: “Bal Karnawałowy”, “Święto Wiosny”, “Dzień Ziemi”, 

“Dzień Pluszowego Misia – Kraina Misia Balbisia”, “Dzień Ziemniaka”, “Mikołajki”; 

2) Akcje i ciekawe pomysły: zamek, miasto, rakieta, galeria obrazów, szopka 

bożonarodzeniowa, karmnik dla ptaków, ekologia (wesołe drzewa, Ziemia – niebieska 

planeta); 

3) Współpraca z MCKSiR - nagranie życzeń świątecznych dla mieszkańców Raciąża i 

gminy Raciąż emitowanych na facebooku; 

4) Organizacja Konkursu Kolęd - indywidualne śpiewanie ulubionej kolędy. 

 
 

od 1.01.2020 do 31.08.2020 od 01.09.2020 do 31.12.2020 

Klasa  Liczba uczniów Klasa  Liczba uczniów 

PP 25 PP 22 

OP 18 OP 17 

OGÓŁEM  

2 oddziały 

43 OGÓŁEM  

2 oddziały 

39 

 

   

 

4. Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta w Koziebrodach  

 

Punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne zapewniają: 

- profesjonalną opiekę, wychowanie i wszechstronne nauczanie dzieci w wieku od 3 do 6 lat, 

- serdeczną i życzliwą atmosferę panującą w przedszkolu - atmosferę szacunku, akceptacji, 

bezpieczeństwa, uprzejmości, dzielenia się, szanowania siebie nawzajem, 

- organizację i metody pracy sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka, 

- sprawdzony program, dzięki któremu dzieci zdobywają wiedzę oraz umiejętności 

pozwalające sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w dorosłym życiu, 

- ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami 

rozwojowymi, 

   



- możliwość realizacji swoich zainteresowań w trakcie zajęć języka angielskiego oraz podczas 

realizacji projektów edukacyjnych, 

- opiekę logopedyczną, 

- zajęcia z języka angielskiego, 

- dobre warunki pobytu dzieci, 

- organizację wielu interesujących imprez i uroczystości.  

 

Projekty realizowane w Punktach i Oddziałach Przedszkolnych: 

- „Poznajemy zawody i hobby naszych bliskich”, 

-  „Mały Miś w świetle literatury”, 

-  „Mała Książka – wielki człowiek” organizowanego przez  Miejską Bibliotekę. 

 

Programy realizowane w Punktach i Oddziałach Przedszkolnych: 

-  „Czyste powietrze wokół nas”, 

-  „Cła Polska czyta dzieciom”, 

-  „Niesamowity świat higieny jamy ustnej”, 

- „ Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”. 

 

Innowacje realizowane w Punktach i Oddziałach Przedszkolnych: 

-  „Przedszkolaki w kolorowym świecie sztuk pięknych”, 

- „Poznajemy zawody”, 

- „ W krainie bajki i baśni”. 

 

Konkurs muzyczny i konkursy plastyczne realizowane w Punktach i Oddziałach 

Przedszkolnych: 

-  „Konkurs kolęd i pastorałek”, 

- „Ozdoba Wielkanocna”, 

- „Pani Jesień”, 

- „Symbole narodowe”, 

-„Pluszowy miś”, 

-„Pani Wiosna”, 

-„Ozdoba Bożonarodzeniowa”. 

 

 



od 1.01.2020 do 31.08.2020 od 01.09.2020 do 31.12.2020 

Klasa  Liczba dzieci Klasa  Liczba dzieci 

PP Koziebrody 

PP Raciąż 

19 

13 

PP Koziebrody 

PP Raciąż 

18 

16 

OP Koziebrody 

OP Raciąż 

13 

10 

OP Koziebrody 

OP Raciąż 

12 

11 

OGÓŁEM  

4 oddziały 

55 OGÓŁEM  

4 oddziały 

57 

 

 

 

Liczba nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego w szkołach 

podstawowych 

 

2. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie 

Nauczyciele Stażysta  Kontraktowy  Mianowany  Dyplomowany  

od 1.01.2020 do 

31.08.2020 

1 1 4 14 

Ogółem: 20 1 1 4 14 

od 1.09.2020 do 

31.12.2020 

1 1 3 15 

Ogółem: 20 1 1 3 15 

 

 

 

 

3. Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie 

Nauczyciele Stażysta  Kontraktowy  Mianowany  Dyplomowany  

od 1.01.2020 do 

31.08.2020 

2 3 3 17 

Ogółem: 25 2 2 3 17 

od 1.09.2020 do 

31.12.2020 

1 3 5 16 

Ogółem: 25 1 3 5 16 

 

3. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Uniecku  



Nauczyciele Stażysta  Kontraktowy  Mianowany  Dyplomowany  

od 1.01.2020 do 

31.08.2020 

0 1 4 16 

Ogółem: 21 0 1 4 16 

od 1.09.2020 do 

31.12.2020 

0 1 4 16 

Ogółem: 21 0 1 4 16 

 

 

4. Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta w Koziebrodach  

 

Nauczyciele Stażysta  Kontraktowy  Mianowany  Dyplomowany  

od 1.01.2020 do 

31.08.2020 

0 0 4 20 

Ogółem: 24 0 0 4 20 

od 1.09.2020 do 

31.12.2020 

0 0 3 19 

Ogółem:22  0 0 3 19 

 

 

 

 

 

  

5.2. Wyniki egzaminów. 

 

 

 
Wyniki sprawdzianu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 r. 

 

 

Zakres 

przedmiotowy 

Średnie wyniki dla arkusza standardowego 

Szkoła 

Podstawowa 

w Krajkowie 

Szkoła 

Podstawowa 

w Starym 

Gralewie 

Szkoła 

Podstawowa 

w Uniecku 

Szkoła 

Podstawowa w 

Koziebrodach 

Gmina 

Raciąż 

Powiat 

Płoński 

Województwo 

Mazowieckie 



Język polski 58% 57% 38% 57% 51% 56% 62% 

Matematyczny 33% 33% 36% 45% 36% 39% 51% 

Język obcy 

angielski 
40% 30% 37% 57% 39% 48% 60% 

 

 
 

 

 

 

 

 

5.3. Wydatki na oświatę i utrzymanie szkół gminnych. 

  XI. Wydatki na Oświatę poniesione w 2020 r. 

1.Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie          -              2 019 883,56 

zł 

2.Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie    -              2 605 550,42 

zł 

3.Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Uniecku         -              2 407 134,86 

zł 

4.Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta w Koziebrodach                    -             2 391 449,86 

zł 

    Razem                                                                                                                          9 424 018,70 

zł 

5.Urząd Gminy Raciąż                                                                                    -                 836 879,55 

zł 

    w tym: 

 - dowożenie uczniów do SP w Raciążu i OP ul. 11 Listopada 20            -                    42 805,69 zł 

- koszt dowożenia uczniów niepełnosprawnych      48 197,68 zł 

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)               162 517,67 zł 

                                                  w tym  : 130 014,13 zł  ze środków MUWoj.  

        32 503,54 zł  ze środków własnych 

- kształcenie młodocianych                    99 665,48 zł 

  



- noty księgowe obciążeniowe- zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami  

Gminy Raciąż, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach               259 083,88 zł 

- noty księgowe obciążeniowe- zwrot kosztów za prowadzenie lekcji religii                494,70 zł  

- program „Zdalna szkoła” (zakup 45 szt. tabletów dla uczniów)                               59 985,00 zł  

- program „Zdalna szkoła +”(zakup 30 szt. laptopów dla uczniów)                            94 833,00 zł 

- program „Umiem pływać – W wodzie czuję się jak ryba”                                         59 591,83 zł               

          w tym: 18 900,00 zł  ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 

                       40 691,83 zł ze środków własnych 

- refundacja cz. wynagrodzenia Prezesa ZNP o/Płońsk      9 704,62 zł  

  

Razem pozostałe wydatki ( inwestycyjne i inne)                                                           2 000,00 zł 

Wydatki inwestycyjne                                                                                                                 0,00 zł  

Inne wydatki (Fundusz Sołecki- wydatki bieżące)                                                           2 000,00 zł                                                                                      

                              

Ogółem wydatki na Oświatę  w 2020 roku                                                             10 262 898,25 zł 

 

  

w tym dofinansowania i inne dochody : 

- subwencja oświatowa                                                                                                   6 291 576,00 zł 

- pomoc materialna dla uczniów (stypendium)                                                              130 014,13 zł        

- zlecone – podręczniki                                                                                                          62 141,86 zł 

- wychowanie przedszkolne                                                                                               175 019,00 zł   

- kształcenie młodocianych                                                                                                  99 665,48 zł  

- program „Umiem pływać”  środki z  Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów       18 900,00 zł 

- program „Zdalna szkoła” (zakup 45 szt. tabletów dla uczniów)                                  59 985,00 zł  

- program „Zdalna szkoła +”(zakup 30 szt. laptopów dla uczniów)                               94 833,00 zł 

- noty księgowe obciążeniowe – zwrot kosztów za dzieci  nie będące mieszkańcami  

Gminy Raciąż, a uczęszczające do oddziałów i punktów przedszkolnych w naszej 

Gminie                                                                                                                          

56 522,93 zł  

- zwrot składek ZUS- COVID-19 i refundacje z PUP                                                       325 701,01 zł 

- wypłata odszkodowania – SP Krajkowo                                                                          10 724,89 zł 



- inne  dochody                                                                                                                            115,00 zł                                                                                            

                                                                            

                      Razem dofinansowania   7 325 198,30 zł                                                                              

 

Środki własne Gminy Raciąż                                                                                        2 937 699,95 zł 

 

 

5.6. Osiągnięcia uczniów  

 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie 

 
 

 

Lp. 

Nazwa konkursu, olimpiady Wyniki klasyfikacji 

1. Kuratoryjny konkurs tematyczny „Jan Paweł II – 

Człowiek odwagi” 

Tytuł finalisty w etapie wojewódzkim - 

uczennica kl. VIII 

2. Konkurs Malarski  „Cztery pory Roku- Miasto i 

Gmina Raciąż” 

       Kategoria Jesień 
I miejsce - uczeń kl. VII 

II miejsce – uczeń kl. VII 

Wyróżnienie – uczeń kl. VII 

3. 

 

Konkurs biblijny „Ewangelia według św. Marka”- 

organizowany przez Wydział Katechetyczny Kurii 

Diecezjalnej Płockiej 

Uczennica kl. VII zakwalifikowała się do 

etapu diecezjalnego, który ze względu na 

pandemię został odwołany 

4. 

 

Klasowy konkurs „Mistrz rozwiązywania zadań 

tekstowych” 

I miejsce – uczeń  kl. III 

 

5. Klasowy konkurs czytelniczy „Czytamy baśnie 

Andersena” 

I miejsce – uczennica kl. II 

II miejsce – uczennica kl. II 

III miejsce – uczeń kl. II 

 
 

1. Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie 

 

W 2020 r. w związku z sytuacją epidemiczną uczniowie szkoły nie brali udziału w zewnętrznych 

wydarzeniach organizowanych w formie spotkań bezpośrednich.  

 

Lp. Nazwa konkursu, olimpiady Wyniki klasyfikacji 

1. Konkurs Malarski pt.:” Cztery pory Roku- Miasto i 

Gmina Raciąż” 

 Kategoria Wiosna 
I miejsce  - uczeń kl. VI 
III miejsce - uczeń kl. VI  
  Kategoria Lato  
I miejsce - uczeń kl. VIII 



III miejsce - uczennica kl. VII 
  Kategoria Jesień 
III miejsce - uczennica kl. VII 
  Kategoria Zima 
III miejsce - uczennica kl. VII 
 2 wyróżnienia - uczennice kl. VII 

 

 

 
2. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Uniecku 

 
 

Lp. Nazwa konkursu, olimpiady Wyniki klasyfikacji  

1. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Fox 2020 wynik dobry – 1 uczeń 

2. Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny udział 

3. Konkurs Malarski „Cztery pory Roku- Miasto i Gmina 

Raciąż”  

Kategoria Wiosna 
II miejsce  - uczennica kl. VII 
Kategoria Lato 
II miejsce  - uczennica kl. VII 
Kategoria Zima 
I miejsce  - uczennica kl. VII 
1 wyróżnienie – uczennica kl. VII 

4. Uczniowie SP Unieck brali udział w turniejach tenisa 

stołowego 

III miejsce – drużynowo uczennice kl. VII-VIII 

5. Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym dziewcząt 

w Płońsku  

II miejsce - uczennica kl. VIII 

III miejsce - uczennica kl. VIII 

6. Mistrzostwa Rejonu  w Tenisie Stołowym w Płońsku II miejsce - uczennica kl. VIII 

III miejsce – uczennica kl. VIII 

 
 

 
3. Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta w Koziebrodach 

 
 

Lp. Nazwa konkursu, olimpiady Wyniki 

1. Mistrzostwa  powiatu płońskiego w piłce siatkowej - finał V miejsce 

2. Mistrzostwa  powiatu płońskiego w piłce siatkowej - półfinał I miejsce 

 
3. 

 
Szkolny konkurs literacki „Reymont inaczej” 
 

I, II, III miejsce 

 
4. 

                           
Ogólnopolski konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę” – 
etap powiatowy 
 

udział 

5. 
Ogólnopolskie dyktando „nie tylko dla mistrzów” 

wyróżnienie 
 



6. Szkolny konkurs logopedyczny – wierszyki łamiące języki 
 

udział 

 
7. 

 
Ogólnopolski konkurs języka angielskiego „Word of Languages” 

udział 

8. 
Ogólnopolski konkurs plastyczny – Święty Mikołaj w oczach dzieci  

Udział 
 

9. Ogólnopolski konkurs plastyczny  - Odbicie duszy zwierciadła serca, 
baśniowy portret w ramach zamknięty 

Udział 

10. Ogólnopolski test ortograficzny  Udział 

11. Ogólnopolska olimpiada z j. polskiego -  Olimpus sesja jesienna Udział 

12. Ogólnopolski konkurs literacki – wiersz dla Babci i Dziadka wyróżnienie 

13. 
Konkurs plastyczny – Namaluj wymarzonego lizaka 

Udział 
 

14. 

Konkurs Malarski „Cztery pory Roku- Miasto i Gmina Raciąż” 

Kategoria Zima 
II miejsce  - uczennica 
kl. VI 
Trzy wyróżnienia  

15. Klasowy konkurs plastyczny – czyste powietrze wokół nas I miejsce 

16. Quiz historyczny I miejsce 

17. Konkurs multimedialny – Rok 2020 rokiem świętego Jana Pawła II II miejsce 

18. Program własny – program z edukacji przyrodniczej Udział 

19. Ogólnopolski konkurs literacki – Dzień Babci i Dziadka Wyróżnienie 

 

 

 
 

5.7. Dożywianie realizowane w szkołach podstawowych przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu w 2020 r. 

Uczniowie, którzy pochodzą z rodzin wielodzietnych lub znajdują się w trudnej sytuacji 

materialnej i finansowanej otrzymywały posiłki opłacane przez GOPS w  Raciążu 

 

Nazwa szkoły/ 

Miesiące 

I II III IV V VI IX X XI XII 

Szkoła 

Podstawowa 

w Krajkowie 

35 35 

 

  35 0 3 3 27 27 12 6 

Szkoła 

Podstawowa w 

Starym Gralewie 

15 15 15 37 0 0 

  

17 17 7 2 

Szkoła 

Podstawowa w 

Uniecku 

46 46 46 57 0 0 32 32 5 5 

Szkoła 

Podstawowa w 

Koziebrodach 

48 48 48 72 0 0 42 42  21 13 



Ogółem 144  144 144 209 3 3 118 118 45 26 

 

 

 

 

5.8. Opieka świetlicowa realizowana w szkołach podstawowych 

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego liczba uczniów uczęszczających na zajęcia 

świetlicowe była zróżnicowana w poszczególnych miesiącach 2020 r.  

1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie 

     Na zajęcia świetlicowe w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. uczęszczało 80 uczniów, 

w okresie od września do grudnia 2020 r. uczęszczało 81 uczniów. Wychowawcy świetlicy 

realizowali plany pracy w grupach wychowawczych.  

Do najważniejszych zadań świetlicy należało: 

- pomoc w nauce,  

- wzbogacanie form odpoczynku przez stosowanie różnych metod i form pracy z uczniami (gry, 

zabawy ruchowe, interaktywne czy edukacyjne), 

- organizowanie konkursów plastycznych, 

- rozwijanie zainteresowań dzieci.     

   W marcu 2020 r. uruchomiono świetlicę szkolną w nowo wybudowanym budynku szkoły. 

Świetlica została wyposażona w nowe meble szkolne.  

 

2. Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie 

Zorganizowano 37 godzin tygodniowo zajęć świetlicowych, w których objęto opieką 

wszystkich dowożonych uczniów oraz 26 uczniów dowożonych przez rodziców lub 

dochodzących do szkoły. W najliczniejszym miesiącu ogółem korzystało ze świetlicy 186 

uczniów. Zajęcia świetlicowe były prowadzone przez 5 nauczycieli, w różnym wymiarze 

czasowym. Należy wspomnieć, że duża część uczniów korzystała zamiennie z innych zajęć 



dodatkowych (sportowe, dydaktyczno-wyrównawcze lub koła zainteresowań) – gdyby wszyscy 

korzystali tylko z zajęć świetlicowych całkowita liczba godzin opieki powinna wzrosnąć do 

około 55. 

3. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Uniecku  

Od 1.01.2020 do 26.06.2020 -  opieką świetlicową objętych było 105 uczniów.  

Od 1.09.2020 do 31.12.2020 - opieką świetlicową objętych było 102 uczniów. 

4. Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta w Koziebrodach  

Od 1.01.2020 do 26.06.2020 -  opieką świetlicową objętych było 91 uczniów.  

Od 1.09.2020 do 31.12.2020 - opieką świetlicową objętych było 96 uczniów. 

 

Ze względu na stan epidemiczny zajęcia świetlicowe , które były w etacie były prowadzone 

częściowo w trybie on-line i służyły generalnie wsparciu uczniów w odrabianiu zadań 

domowych. 

 

5.9. Dowożenie uczniów do szkół podstawowych w 2020 roku 

 

  Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną w Polsce w 2020 r. oraz wytyczne Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, liczba uczniów objętych dowożeniem była zróżnicowana w 

poszczególnych miesiącach. W miesiącach styczniu, lutym i wrześniu 2020 r. wszyscy 

uczniowie byli objęci obowiązkiem nauki stacjonarnej w szkołach. 

 

Nazwa szkoły/ Liczba uczniów Średnia liczba 
uczniów 
01.01.2020-  
26.06.2020 

Średnia liczba 
uczniów 
01.09.2020 – 
31.12.2020 

Szkoła Podstawowa w Krajkowie 34 34 

Szkoła Podstawowa w Starym 
Gralewie 

165 156 

Szkoła Podstawowa w Uniecku 122 117 

Szkoła Podstawowa w 
Koziebrodach 

81 76 

 Razem 402 383 

 

 

 



 

5.10. Opieka lekarska, pielęgniarska i stomatologiczna  w szkołach podstawowych 

1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie 

     Opiekę lekarską i pielęgniarską dla uczniów sprawuje  Grupa Zdrowie Arkadiusz 

Chmieliński,          ul . H. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk.  

     Opiekę stomatologiczną dla uczniów sprawuje „NETDENT” – Gabinet dentystyczny 

Katarzyna Kowalska w Nowym Gralewie oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„ENAMEL”, Katarzyna Antonina Hoszowska – Poturnicka w Glinojecku, ul. Targowa 6, 06-

450 Glinojeck. 

    W grudniu 2020 r. zaadaptowano jedno z pomieszczeń na gabinet pielęgniarski. Wyposażono 

go w podstawowe akcesoria medyczne służące do udzielania pomocy przedmedycznej (m.in. 

wagę, łóżko, parawan, ciśnieniomierz, apteczkę, tablice edukacyjne dotyczące zdrowia). 

2.Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie 

Opiekę lekarską i pielęgniarską dla uczniów sprawuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„ASMED” w Mochowie Adriana Fułek, ul. Dobrzyńska 23, 09-214 Mochowo - Przychodnia 

lekarska w Nowym Gralewie. 

Opiekę stomatologiczną dla uczniów sprawuje „NETDENT - Gabinet dentystyczny” Katarzyna 

Kowalska w Nowym Gralewie. 

 

 

3. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Uniecku  

Opiekę lekarską i pielęgniarską dla uczniów sprawuje Grupa Zdrowie Arkadiusz Chmieliński,                                 

ul. H. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk. 

Opiekę stomatologiczną dla uczniów sprawują „NETDENT - Gabinet dentystyczny”, 

Katarzyna Kowalska w Nowym Gralewie oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„ENAMEL”, Katarzyna Antonina Hoszowska – Poturnicka w Glinojecku, ul. Targowa 6, 06-

450 Glinojeck. 

 

4. Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta w Koziebrodach  



Opiekę lekarską i pielęgniarską dla uczniów sprawuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„ASMED” w Mochowie Adriana Fułek, ul. Dobrzyńska 23, 09-214 Mochowo -  Przychodnia 

lekarska w Koziebrodach. 

Opiekę stomatologiczną dla uczniów sprawują: „NETDENT - Gabinet dentystyczny”, 

Katarzyna Kowalska oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ENAMEL”, Katarzyna 

Antonina Hoszowska – Poturnicka w Glinojecku, ul. Targowa 6, 06-450 Glinojeck. 

 

5.11. Remonty i modernizacje 

 

1.Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie 

 

1) W marcu 2020 r. uruchomiono nowo wybudowany budynek szkoły: 

      - dwa pomieszczenia klasowe, w którym uczą się kl. I i III, 

            - na korytarzu zamontowano indywidualne metalowe szafy ubraniowe dla uczniów 

kl. I  – III, 

            - uruchomiono pracownię informatyczną, 

            - uruchomiono nową świetlicę szkolną wraz z wydawką ciepłych posiłków dla uczniów, 

2) Dokonano modernizacji oraz remontów na terenie szkoły: 

      - zaadaptowano oraz wyremontowano pomieszczenie z przeznaczeniem na gabinet 

pielęgniarski, dwie rozbieralnie dla uczniów na zajęcia wychowania fizycznego, magazyn 

sprzętu sportowego, 

- dokonano remontu szatni szkolnej oraz zmodernizowano pomieszczenie 

z  przeznaczeniem na dodatkową szatnię szkolną dla uczniów, 

- wymalowano dwa pomieszczenia szkolne, 

- dokonano częściowego remontu ogrodzenia szkoły, 

- częściowo wyrównano teren wokół szkoły. 

3) Szkołę doposażono: 

- indywidualne metalowe szafki dla każdego ucznia, 

- zakupiono 3 monitory interaktywne. 



4) Na terenie szkoły: 

- wybudowano Otwartą Strefę Aktywności z siłownią plenerową oraz rozbudowano 

plac zabaw dla dzieci. 

5) Uruchomiono OSE – Ogólnopolską Sieć Edukacyjną. 

 

2.Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie 

W 2020 r. w szkole przeprowadzono: 

- remont instalacji elektrycznej, oświetlenia sali gimnastycznej i  pomieszczeń zaplecza – 

wymieniono oświetlenie na energooszczędne oraz zmodernizowano instalację elektryczną, tak 

by odpowiadała potrzebom szkoły,   

- remont instalacji elektrycznej i oświetlenia pomieszczeń szatni i kotłowni, 

- remont i modernizacja oraz rozbudowa systemu alarmowego szkoły,                                                                                                               

- remont i modernizacja oraz rozbudowa sieci wi-fi oraz podłączenie do wysoko wydajnej 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – możliwości pracy w sieci wzrosły dla szkoły 

kilkunastokrotnie, 

- wymiana sprzętu komputerowego w pracowni komputerowej szkoły i zaopatrzenie w tablety 

dla      

pracy zdalnej potrzebujących uczniów. 

 

3.Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Uniecku 

- malowanie ścian w łazienkach i na korytarzach, 

- remont posadzki na korytarzu, w szatni i na klatce schodowej, 

- remont dachu na budynku szatni, 

- montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 

- remont oświetlenia na sali gimnastycznej, 

- wymiana świetlówek na LED, 



- rozbudowa sieci wi-fi oraz podłączenie do wysokowydajnej Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej. 

 

4.Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta w Koziebrodach 

- wymiana 30 blatów stolików szkolnych 2-os., 

- wymieniono 3 projektory/rzutniki multimedialne, 

- wymiana osłon na kaloryferach w Punkcie Przedszkolnym i Oddziale Przedszkolnym w 

Raciążu, 

- wymiana 55 opraw oświetleniowych w starej części szkoły na LED, 

- wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy szkole, 

- pomalowano ściany w łazienkach w starej części szkoły, szatnię i bibliotekę, 

- pomalowano siatkę ogrodzeniową przy szkole wzdłuż drogi, 

- pomalowano metalowe kosze na śmieci na placu przed szkołą, 

- poprawiono mocowania siatki na sztucznym boisku przy szkole, 

- wymieniono szafki ubraniowe dla uczniów, 

- zainstalowano oświetlenie awaryjne na korytarzach szkolnych, 

- wymieniono drzwi zewnętrzne w dwóch szatniach uczniowskich, 

- wymieniono wykładziny PCV  w dwóch salach lekcyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Planowanie przestrzenne. 

6.1. Zadania  z zakresu planowania przestrzennego realizowane przez 

Urząd Gminy. 

 

Zgodnie z przepisem art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (stan na dzień 27.04.2020 r -  Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 

ze zm.) w brzmieniu:  

1. W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent 

miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia 

postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich 

sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji 

zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków 

w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. 

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których 

mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, 

komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada 

gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w 

przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o 

których mowa w art. 27. 

 

wykonano analizę  zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.  

 

Wykonawca analizy:  PHU MAXI USŁUGI URBANISTYCZNE z siedzibą  

przy ul. Władysława IV 14, 86-300 Grudziądz, NIP: 876-

194-63-38 (adres do korespondencji: ul. Europejska 33, 

02-964 Warszawa). 

 

Numer umowy - zlecenia:  RRG.671.1.2019 z dnia 15 marca 2019 r.  

Protokół odbioru dokumentacji:  z dnia 19 lipca 2019 r.  

 

Po zapoznaniu się z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Raciąż 

Rada Gminy Raciąż w dniu 31.07.2019 r.  podjęła Uchwałę Nr VII.71.2.2019 w sprawie 

aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 



Raciąż oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

obowiązujących na obszarze gminy Raciąż - w której stwierdziła częściową nieaktualność 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raciąż, 

przyjętego uchwałą nr XXVII/1/2002 Rady Gminy Raciąż z dnia 15 lutego 2002 r., 

zmienionego uchwałą nr XVI/116/2008 Rady Gminy Raciąż z dnia 25 kwietnia 2008 r. 

 

6.2. Zadania związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

1) Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  -  wydano  29 szt. decyzji  

2) Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy – wydano   73  szt. decyzji  

W tym:  

 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 28 szt. decyzji,  

 dla zabudowy usługowej – 4 szt. decyzji, 

 dla pozostałej zabudowy  (w tym realizacji zabudowy związanej z zabudową zagrodową) 

–   41 

  szt. decyzji  ( w tym 2 decyzje odmowne ) 

 

3. Ponadto wydano: 

      12 decyzji - o zmianie w części dotychczasowych decyzji o warunkach zabudowy; 

      3 decyzje - o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. 

 

6.3. Zadania związane z opracowaniem planów miejscowych i studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 

Wobec stwierdzenia częściowej nieaktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Raciąż Rada Gminy Raciąż w dniu 27 listopada 

2019 r. podjęła Uchwałę Nr XI.89.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raciąż. 

Opracowanie nowego Studium dotyczy całego obszaru w granicach 

administracyjnych gminy.  

Termin wykonania Studium – do 18 września 2020 r.  

 

Wykonawca  Studium - konsorcjum firm 



Aspectus Sp. z o.o.  

z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Chełmińskiej 121/10, 86-300 Grudziądz 

oraz  

E-Lider Sp. z o.o. 

z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Kulerskiego  6/45, 86-300 Grudziądz 

 

 

7. Geodezja i gospodarka nieruchomościami. 

 

7.1. Gospodarka nieruchomościami komunalnymi. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Raciąż posiada 508,7761 ha gruntów, w tym: 

Lp. Nazwa obrębu 

geodezyjnego: 

Nazwa miejscowości: Stan na 31.12.2020 r. 

powierzchnia [ha] 

1.  Bielany Bielany 3,5000 

2.  Bogucin Bogucin 2,9205 

3.  Budy Kraszewskie Budy Kraszewskie 48,4563 

4.  Charzyny Charzyny 6,8300 

5.  Chyczewo Chyczewo 1,6800 

6.  Cieciersk Cieciersk 3,9153 

7.  Ćwiersk Ćwiersk 9,2300 

8.  Dobrska Kolonia Dobrska-Kolonia 6,6085 

9.  Dobrska 

Włościany 

Dobrska-Włościany 1,7700 

10.  Draminek Draminek 3,2000 

11.  Drozdowo Drozdowo 7,6621 

12.  Druchowo Druchowo 3,7300 

13.  Folwark Raciąż Folwark-Raciąż 0,9662 

14.  Grzybowo Grzybowo 12,0300 



15.  Jeżewo Wesel Jeżewo-Wesel 10,3463 

16.  Kaczorowy Kaczorowy 6,1678 

17.  Kiełbowo Kiełbowo 6,7671 

18.  Kiniki Kiniki 4,7968 

19.  Kocięcin Brodowy Kocięcin Brodowy 9,2100 

20.  Kocięcin Tworki Kocięcin-Tworki 4,2000 

21.  Kodłutowo Kodłutowo 13,0583 

22.  Kossobudy Kossobudy 10,2800 

23.  Koziebrody Koziebrody 17,8045 

24.  Kozolin Kozolin 3,9997 

25.  Krajkowo Krajkowo 11,8504 

26.  Krajkowo Budki Krajkowo-Budki 1,8323 

27.  Kraszewo 

Podborne 

Kraszewo Podborne 4,8589 

28.  Kraszewo Czubaki Kraszewo-Czubaki 11,2476 

29.  Kraszewo Falki Kraszewo-Falki 6,5900 

30.  Kraszewo 

Gaczułty 

Kraszewo-Gaczułty 

Kraszewo-Sławęcin 

64,5387 

31.  Kraszewo Rory Kraszewo-Rory 13,1671 

32.  Kraśniewo Kraśniewo 5,4200 

33.  Kruszenica Kruszenica 2,5100 

34.  Lipa Lipa 2,5800 

35.  Łempinek Łempinek 1,3097 

36.  Łempin Łempino 3,2068 

37.  Malewo Malewo 4,3600 

38.  Mała Wieś 

Podborna 

Mała Wieś 3,9800 



39.  Niedróż Młody Młody Niedróż 1,9291 

40.  Nowe Gralewo Nowe Gralewo 7,0555 

41.  Młodochowo 

Nowe 

Nowe Młodochowo 2,4500 

 

42.  Komunin Nowy Nowy Komunin 4,5500 

43.  Pęsy Pęsy 6,1600 

44.  Pólka Raciąż Pólka-Raciąż 19,4203 

45.  Sierakowo Sierakowo 6,9900 

46.  Sikory Sikory 3,7100 

47.  Gralewo Stare Gralewo 5,2219 

48.  Młodochowo Stare Stare Młodochowo 3,1536 

49.  Komunin Stary Stary Komunin 1,2300 

50.  Niedróż Stary Stary Niedróż 4,1900 

51.  Strożęcin Strożęcin 13,8052 

52.  Szapsk Szapsk 8,0558 

53.  Szczepkowo Szczepkowo 12,6300 

54.  Unieck Unieck 23,1725 

55.  Wępiły Wępiły 1,2881 

56.  Witkowo Witkowo 5,3445 

57.  Zdunówek Zdunówek 5,2000 

58.  Złotopole Złotopole 4,1149 

59.  Żukowo Strusie Żukowo-Strusie 4,6800 

60.  Żukowo 

Wawrzonki 

Żukowo-Wawrzonki 15,5409 

61.  Żychowo Żychowo 12,3029 

 

 



 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Raciąż posiada 508,7761 ha gruntów. 

W skład gruntów gminnych wchodzą: 

Lp. Rodzaj mienia: Powierzchnia [ha] 

Stan na 31.12.2020 r. 

1.  Grunty pod drogami 343,5396 

2.  Użytki rolne 9,3284 

3.  Grunty przeznaczone pod 

budowę zbiornika retencyjnego 

„KRASZEWO” 

95,6552 

4.  Pozostałe 60,2529 

 

 

Zawarte umowy cywilno-prawne (nabycie-zbycie) 

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. na stan mienia komunalnego Gminy 

Raciąż przyjęto w wyniku umów notarialnych następujące nieruchomości: 

NABYCIE (+) 

1. Aktem notarialnym Rep. A nr 6003/2020 z dnia 24.09.2020 r. Gmina Raciąż nabyła od 

osoby fizycznej nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną nr ewid. działki 

269 o pow. 0,3400 ha w miejscowości Bielany z przeznaczeniem pod cel publiczny, tj. 

potrzeby sportowo-rekreacyjne 

2. Aktem notarialnym Rep. A nr 5986/2020 z dnia 24.09.2020 r. Gmina Raciąż nabyła od 

osoby prawnej nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem po dawnej zlewni 

mleka, oznaczoną nr ewid. działki 174 o pow. 0,1500 ha w miejscowości Ćwiersk z 

przeznaczeniem pod cel publiczny, tj. potrzeby sportowo-rekreacyjne 

3. Aktem notarialnym Rep. A nr 6441/2020 z dnia 21.12.2020 r. Gmina Raciąż nabyła od 

osoby fizycznej nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną nr ewid. działki 

76/1 o pow. 0,0368 ha w miejscowości Kiniki z przeznaczeniem pod cel publiczny, tj. 

potrzeby sportowo-rekreacyjne (plac zabaw). 

4. Aktem notarialnym Rep. A nr 6450/2020 z dnia 21.12.2020 r. Gmina Raciąż nabyła od 

osoby fizycznej nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną nr ewid. działki 

64/4 o pow. 0,1689 ha w miejscowości Kraszewo Podborne z przeznaczeniem pod cel 

publiczny, tj. potrzeby sportowo-rekreacyjne (plac zabaw). 

 



W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ze stanu mienia komunalnego gminy 

Raciąż zdjęto w wyniku umów notarialnych następujące nieruchomości: 

ZBYCIE (-) 

1. Aktem notarialnym Rep. A nr 5995/2020 z dnia 24.09.2020 r. Gmina Raciąż zbyła na rzecz osoby 

fizycznej lokal mieszkalny o pow. użytkowej 26,00 m2 wraz z udziałem prawa własności w 

nieruchomości działki nr ewid. 172/2 o pow. 0,1100 ha położonej w miejscowości Jeżewo-Wesel w 

udziale wynoszącym 26/135 prawa własności. Nieruchomość sprzedano w trybie bezprzetargowym na 

rzecz najemcy. 

 

2. Aktem notarialnym Rep. A nr 5995/2020 z dnia 24.09.2020 r. Gmina Raciąż zbyła na rzecz osoby 

fizycznej nieruchomość niezabudowaną, położoną w miejscowości Jeżewo-Wesel, oznaczoną nr ewid. 

działki 172/3 o pow. 0,0200 ha (udział wynoszący 26/135), stanowiącą drogę dojazdową do lokalu 

mieszkalnego. Nieruchomość sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. 

 

3. Aktem notarialnym Rep. A nr 6423/2020 z dnia 21.12.2020 r. Gmina Raciąż zbyła na rzecz osoby 

fizycznej nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,1426 ha w miejscowości Stare Gralewo. Nieruchomość 

sprzedano w przetargu ustnym nieograniczonym. (Według ewidencji gminnej działka miała powierzchnię 

0,1400 ha) 

 

 

 

Wydane decyzje administracyjne 

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. na stan mienia komunalnego Gminy 

Raciąż przyjęto w wyniku wydanych decyzji administracyjnych następujące nieruchomości: 

 

NABYCIE (+) 

1. Decyzją Starosty Płońskiego znak: GG.6821.23.2019 z dnia 02.06.2020 r. (ostateczna 

w dniu 01.07.2020 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w 

miejscowości Strożęcin, oznaczonej nr ewid. 148 o pow. 0,7200 ha. Nieruchomość 

została wywłaszczona z przeznaczeniem na strzelnicę sportową/rekreacyjną. 

 

2. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 181/C/2020 znak: SPN.C.7532.44.1.2020 z dnia 

19.02.2020 r. (komunalizacja mienia Skarbu Państwa), Gmina Raciąż stała się 



właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości Stary Komunin, oznaczonej nr 

ewid. działki 195 o pow. 0,0200 ha (plac zabaw). 

 

3. Decyzją Starosty Płońskiego znak: GG.6821.15.2019 z dnia 31.01.2020 r. (ostateczna 

w dniu 29.02.2020 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w 

miejscowości Kraszewo-Gaczułty, oznaczonej nr ewid. 112 o pow. 35,2900 ha. 

Nieruchomość została wywłaszczona z przeznaczeniem pod budowę zbiornika 

retencyjnego „Kraszewo”. 

 

4. Decyzją Wójta Gminy Raciąż znak: RRG.6831.21.2020.BC z dnia 24.09.2020 r. 

(ostateczna w dniu 14.10.2020 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej 

w miejscowości Kozolin, oznaczonej nr ewid. 97/6 o pow. 0,1497 ha. Nieruchomość 

została przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej. 

 

ZBYCIE (-) 

brak 

7.2. Dzierżawy gruntów komunalnych.  

Gmina Raciąż wydzierżawiała w 2020 roku łącznie 25 działek o powierzchni 20,0194 ha  

z przeznaczeniem pod uprawę rolną. 

 

7.3. Umowy użyczenia. 

Gmina Raciąż oddała w bezpłatną dzierżawę/użyczenie dotychczasowym właścicielom 

gruntów  zgodnie z uchwałą Nr IV/19/2006 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 grudnia 2006 r. 

Łącznie oddanych w dzierżawę/użyczenie jest 25 działek o łącznej powierzchni 44,9067 ha – 

są to grunty nabyte przez Gminę Raciąż w celu realizacji inwestycji celu publicznego pn. 

„Budowa zbiornika wodnego KRASZEWO na rzece Raciążnicy”. 

 

7.4. Użytkowanie wieczyste. 

Użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. W użytkowanie wieczyste 

oddane są grunty o łącznej powierzchni 5,1060 ha, w tym: 

 



Lp. Użytkownik wieczysty 
Powierzchnia [ha] 

Stan na 31.12.2020 r. 

1. Osoba fizyczna 2,7303 

2. 

Osoba fizyczna – 

przekształcenie prawa 

UW w prawo własności 

0,6533 

3. Osoba prawna 1,7224 

SUMA 5,1060 

 

W 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

(Dz. U. 2020.2040 t.j.) zostały przekształcone w prawo własności dwie nieruchomości o łącznej 

powierzchni 0,0900 ha.  

 

7.5. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na podstawie art. 98 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. 

W 2020 r. zostały wypłacone odszkodowania za:  

 wywłaszczone nieruchomości przeznaczone pod zbiornik „Kraszewo” dla dwóch 

nieruchomości na łączną kwotę 561 679,00 zł 

 wywłaszczoną nieruchomością z przeznaczeniem pod cel publiczny – budowę 

strzelnicy w m. Strożęcin na kwotę 26 352,00 zł 

 przejętą nieruchomość z przeznaczeniem pod rozbudowę drogi gminnej nr 301075 W, 

w miejscowości Strożęcin na kwotę 3 044,00 zł 

 przejęte nieruchomości z przeznaczeniem pod przebudowę drogi Nowe Gralewo – 

Nowe Gralewo (wrzosy), łącznie 9 działek na kwotę 6 721,50 zł 

 przejęte nieruchomości z przeznaczeniem pod przebudowę drogi w m. Kaczorowy, 

łącznie 13 działek na kwotę 17 095,50 zł 

 

7.6. Komunalizacja 

1. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 709/C/2018 znak: SPN.C.7532.44.1.2018 z dnia 

11.07.2018r. (komunalizacja mienia Skarbu Państwa), Gmina Raciąż stała się 

właścicielem nieruchomości położonych w miejscowości Szczepkowo, oznaczonych nr 

ewid. działki 79 o pow. 0,09 ha (staw wiejski) oraz nr ewid. działki 424 o pow. 0,10 ha 

(grunt wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej). 



2. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 13/C/2018 znak: SPN.C-7532.44.2.2017 z dnia 

04.01.2018r. (komunalizacja mienia Skarbu Państwa), Gmina Raciąż stała się 

właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości Unieck, oznaczonej nr ewid. 

działki 334/2 o pow. 2,74 ha stanowiącą odcinek drogi wchodzącej w skład drogi 

gminnej nr 301022W Unieck-Maryśka. 

3. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 277/C/2019 znak: SPN.C.7532.44.1.2019 z dnia 

21.05.2019r. (komunalizacja mienia Skarbu Państwa), Gmina Raciąż stała się 

właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Młodochowo, oznaczonej 

nr ewid. działki 108/2 o pow. 0,2400 ha (staw wiejski). 

4. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 450/C/2019 znak: SPN.C.7532.44.2.2019 z dnia 

04.11.2019r. (komunalizacja mienia Skarbu Państwa), Gmina Raciąż stała się 

właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości Bogucin, oznaczonej nr ewid. 

działki 56 o pow. 0,0400 ha (budynek OSP Bogucin o pow. zabudowy 167 m2). 

 

5. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 181/C/2020 znak: SPN.C.7532.44.1.2020 z dnia 

19.02.2020 r. (komunalizacja mienia Skarbu Państwa), Gmina Raciąż stała się 

właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości Stary Komunin, oznaczonej nr 

ewid. działki 195 o pow. 0,0200 ha (plac zabaw) 

 

 

7.8. Postępowania administracyjne dotyczące naliczenia opłaty 

planistycznej. 

W terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się 

obowiązujące, Wójt ma prawo wszcząć (z urzędu) postępowanie administracyjne w sprawie 

ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.  

Z uwagi na to, że termin 5 lat  przedawnił się, przedawniły się również roszczenia w 

sprawie ustalenia opłaty  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 

W 2020 roku Wójt Gminy Raciąż nie przeprowadził żadnego postępowania w sprawie 

naliczenia opłaty planistycznej.  

 

 

 

 

 



8. Promocja Gminy 

 Proces promocji gminy jest zespołem środków i i instrumentów, za pomocą których 

Urząd Gminy Raciąż i gminne jednostki: 

- kreuje na zewnątrz (w powiecie, województwie, kraju, czy za granicą) wizerunek Gminy 

Raciąż oferując swoje zasoby rzeczowe, finansowe, czy logistyczne potencjalnym 

użytkownikom. 

- kreuje „do wewnątrz” (do mieszkańców gminy) pozytywny wizerunek Gminy Raciąż oraz 

przekazuje informacje na temat działań jakie podejmuje samorząd. 

 W 2020 roku na promocję gminy wydano 70.605,93 zł, które przeznaczono na wydatki 

związane z promocją gminy – zakupy materiałów i wyposażenia (artykuły promocyjne, 

dekoracyjne, reklamowe), przygotowanie i druk „Głosu Raciąża” i książki „Wielka Wojna na 

Ziemi Raciąskiej”, publikację ogłoszeń oraz wsparcie finansowe dla organizacji 

pozarządowych. 

VI  Podsumowanie. 

 Raport o stanie Gminy Raciąż szczegółowo przedstawia sytuację finansową, 

majątkową oraz polityki realizowane przez samorząd gminy Raciąż w 2020 roku. 

 Sytuacja finansowa była bardzo stabilna. Gmina nie posiada zadłużenia, zobowiązania 

regulowano terminowo. 

Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne prowadzono zgodnie z harmonogramem.  

 Urząd Gminy oraz jednostki podległe realizowały zadania zgodnie z przyjętym 

planem finansowym oraz założonymi celami. 

 Gmina przywiązuje bardzo ważną wagę do funkcjonowania oświaty, na które 

przeznaczyła w 2020 roku 9 262 000 zł z czego około 3 000 000 zł to środki własne. Stara się 

zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do nauki i dobry start do dalszej edukacji 

inwestując w ich rozwój poprzez wzbogacanie wyposażenia w nowoczesne pomoce 

dydaktyczne, zwłaszcza te z wykorzystaniem technologii informatycznej.  

 Jednocześnie w trosce o dobro mieszkańców realizowane są inwestycje drogowe, 

związane z ochroną środowiska (oczyszczalnie), ochroną zdrowia (Otwarte Strefy 

Aktywności), które służą poprawie jakości życia mieszkańców gminy.  

 Kontynuowano również działania aktywizujące organizacje pozarządowe oraz  prace 

związane z nadaniem Gminie Raciąż herbu i sztandaru.  

 Rok 2020 należy uznać za bardzo dobry dla Gminy, dający podstawę do jej dalszego 

dynamicznego rozwoju.  


