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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 2019 roku oraz 

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

Wójt Gminy Raciąż w 2019 roku jako organ wykonawczy władzy samorządowej realizował 

zadania publiczne gminy określone ustawami. W szczególności zajmował się: 

- realizacją Uchwały Budżetowej na 2019 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 2019 rok 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.  
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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 
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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 8132 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 24 organizacje pozarządowe ( 10 jednostek Ochotniczej 

Straży Pożarnej, 9 Kół Gospodyń Wiejskich, Jednostka Strzelecka 1863 Unieck, Aktywni 
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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.  
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III Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. programów i strategii 

gminnych. 

 

1. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 . 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 został przyjęty Uchwałą NR XV.96.2016 Rady Gminy 

Raciąż z dnia 18 marca 2016 r. Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Raciąż 

Założeniem Programu jest udzielanie pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływanie 

na sprawców przemocy, a także podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i 

skutków przemocy w rodzinie. Głównym celem realizacji Programu jest zmniejszenie skali 

zjawiska przemocy w rodzinach, zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych oraz 

zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

W celu realizacji Programu, o którym mowa został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zarządzeniem Nr 17/2018 Wójta Gminy Raciąż z 

dnia 4 kwietnia 2018r., na podstawie Uchwały Nr XXIX.199.2017r. Rady Gminy Raciąż z 

dnia 24 listopada 2017r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Zespół Interdyscyplinarny swoim działaniem obejmuje gminę Raciąż. Obowiązek 

utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, jako zadania własnego gminy, wynika z ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 2020 poz. 218 ze 

zm.). Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów 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. Kadencja Zespołu trwa trzy lata.  
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 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 
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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 2019 roku posiedzenia Zespół Interdyscyplinarnego odbyły się 8 razy. Odbyły się  4 

posiedzenia grup roboczych. W 2019 roku wszczęto procedurę dla 33 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. W ramach swojej działalności w 2019 roku Zespół 

Interdyscyplinarny wydatkował kwotę 1.308 zł. 

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 
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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 2019 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 przyjęty Uchwałą NrIII.23.2018 Rady Gminy Raciąż jest 

podstawowym 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 

2019 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. 
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W celu realizacji działań zawartych w Programie, o którym mowa Wójt Gminy Raciąż 

Zarządzeniem Nr11/2019 powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i zatwierdził Regulamin Organizacyjny jej działania. 

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 2019 roku na rozmowy motywujące do zaprzestania picia i podjęcia terapii przez 

osoby nadużywające alkoholu stawało 19 osób, niektóre kilkakrotnie oraz 33 osoby, które w 

związku z nadużywaniem alkoholu stosowały przemoc w rodzinie. Z osobami wezwanymi 

zostały przeprowadzone rozmowy interwencyjno-motywujące do podjęcia leczenia. 

Rozdawano 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 2019 roku zostały skierowane dwa wnioski do 

Sądu Rejonowego w Płońsku celem określenia stopnia uzależnienia tych osób od alkoholu oraz 

do podjęcia leczenia w systemie stacjonarnym bądź ambulatoryjnym. 

W 2019 roku Komisja współpracowała ze szkołami z terenu gminy Raciąż w zakresie 

działań informacyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (konkursy, przejazdy z przekazem 

profilaktycznym), jak również organizowała wspólne przedsięwzięcia profilaktyczne dla  

mieszkańców gminy.  

Podczas wyjazdów prowadzone były prelekcje, pogadanki, szkoły realizowały programy 

profilaktyczno-edukacyjne, realizowano programy profilaktyki antyalkoholowej a 

uczestnikami przedsięwzięć były osoby uzależnione lub zagrożone chorobą alkoholową. 

Promowano zdrowy styl życia oraz kształtowano postawy odpowiedzialności i trzeźwości. 

Komisja współpracowała również z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

Komisariatem Policji w Raciążu, Sądem Rejonowym w Płońsku, Prokuraturą Rejonową w 

Płońsku.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma nadzieję, że jej 

działalność w wielu sprawach przyniosła zamierzone efekty. Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu 
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środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności 

gminy. 

W ramach swojej działalności w 2019 roku Komisja wydatkowała kwotę – 5933 zł. na 

funkcjonowanie gminnej komisji i kwotę 54 889,87 zł. na realizację Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Źródłem finansowania Programu  na rok 2020 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. 

Realizatorami i współrealizatorami  programu są: Gmina Raciąż, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Raciążu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Komisariat Policji, Sąd 

Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, szkoły, parafie, stowarzyszenia, osoby fizyczne i inne 

podmioty realizujące cele i zadania zawarte w programie. 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2020 rok nie rozwiązuje wszystkich problemów dotyczących uzależnienia 

od alkoholu, jednakże przyczyni się do tworzenia warunków sprzyjających realizacji potrzeb, 

których zaspokajanie motywuje do powstrzymania się od spożycia alkoholu, działalności 

wychowawczej i informacyjnej, ograniczenia dostępności do alkoholu, zapobiegania 

negatywnym następstwom nadużywania alkoholu oraz do ich  usuwania. 

Efektywne działania profilaktyczne są bardzo istotne w celu zapobiegania patologiom 

społecznym oraz zmniejszaniu rozmiarów zjawisk już występujących. Problem alkoholizmu i 

profilaktyki powinien być podkreślany i rozwiązywany na szczeblu lokalnym i lokalnej 

społeczności, ze względu na to, iż przynoszą najczęściej wymierne skutki. Wszelkie działania 

w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oprócz umocowań ustawowych przede wszystkim 

stanowią świadome działanie samorządu na rzecz dobra społeczności lokalnej.  
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3. Sprawozdanie z realizacji w 2019 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 2019 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 2019 

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. 

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowano przejazd z 

programem profilaktycznym, odbyła się prezentacja filmów profilaktycznych oraz spektaklu 

profilaktycznego. 

 Na ten cel wydatkowano kwotę 3.052 zł. 

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 
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Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, inne podmioty i instytucje działające na rzecz 

rozwiązywania problemów uzależnień. 

 

 

4. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Programu Wpierania Rodziny 

w Gminie  Raciąż na lata 2017 - 2019 .  

Program wspierania Rodziny w Gminie Raciąż na lata 2017-2019 został przyjęty 

Uchwałą Rady Gminy NR XXI.146.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 

Celem głównym programu była pomoc dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy 

Raciąż, w stwarzaniu optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny 

biologicznej oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków 

opiekuńczo wychowawczych. 

Spodziewanymi efektami realizacji programu były:  polepszenie funkcjonowania 

dziecka i rodziny, wzmocnienie lub przywrócenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego, 

ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz ich 

skutków, a także stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka. 

Adresatami programu były rodziny z terenu Gminy Raciąż wychowujące dzieci, 

przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, dotknięte 

problemem uzależnień, ubóstwa i przemocy. 

Wspieranie rodziny odbywało się za zgodą rodziny i jej aktywnym udziałem, z 

wykorzystaniem zasobów własnych i źródeł wsparcia zewnętrznego. Wspomaganie miało 

charakter kompleksowy i było ukierunkowane na życiowe usamodzielnienie się osób i rodzin 

poprzez przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.  

Działania wspierające były prowadzone w formie pracy z rodziną, pomocy materialnej 

dla rodzin pozostających w kryzysie oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 

W szczególności polegały na: 

- analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie 

- wzmocnieniu roli funkcji rodziny 

- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo- wychowawczych rodziny 

- podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny 

- pomocy w integracji rodziny 

- przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny 
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- umożliwieniu dostępu do poradnictwa specjalistycznego 

- zabezpieczeniu dziecka i rodziny w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu realizował zadania z zakresu 

wspierania rodziny we współpracy ze służbami działającymi na rzecz dziecka i rodziny takimi 

jak: 

- Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku 

- Urząd Gminy w Raciążu 

- Policja 

- Placówki Oświatowe 

- Placówki Służby Zdrowia 

-Poradnia psychologiczno- pedagogiczna w Płońsku 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku 

- Sąd rejonowy w Płońsku 

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- Zespół interdyscyplinarny 

- Fundacja Domy Samotnych Matek z Dziećmi w Kraśniewie 

- Centrum Zdrowia” SZANSA” w Płońsku 

W okresie sprawozdawczym realizowane były zadania w zakresie wspierania rodzin 

przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych poprzez 

wprowadzenia do tych rodzin asystenta rodziny. Pracę z rodzinami prowadził jeden asystent 

rodziny. Pracował w oparciu o następujące dokumenty: plan pracy z rodziną, notatki ze spotkań 

z rodziną, okresowa sytuacja rodziny. 

Miejscem pracy asystenta rodziny było miejsce zamieszkania danej rodziny bądź 

miejsce przez nią wskazane. Zakres pracy asystenta obejmował cztery obszary:  

- Bezpośrednią pracę z rodzicami 

- bezpośrednią pracę z dziećmi 

- działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny 

- organizacja własnego warsztatu pracy 

Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny były przydzielane na wniosek 

pracowników socjalnych, część z nich narażona na zabranie dzieci ze środowiska naturalnego 

i umieszczenie ich w środowisku zastępczym, w przypadku jednej rodziny konieczne było 

zwrócenie się do sądu o zobowiązanie jej do współpracy. Rodziny te charakteryzuje: 
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- Niewydolność opiekuńczo- wychowawcza, zwłaszcza w zakresie właściwego pełnienia ról 

rodzicielskich, stosowania odpowiednich metod wychowawczych, rozpoznawania potrzeb 

rozwojowych dziecka oraz organizacji czasu wolnego rodziny i dzieci. 

- Brak umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym w szczególności 

nieumiejętność gospodarowania środkami pieniężnymi, określania właściwej hierarchii potrzeb 

rodziny, utrzymanie higieny osobistej i utrzymywania czystości w mieszkaniu. 

- Nadużywanie alkoholu. 

- Nieporadność w załatwianiu spraw urzędowych. 

- Niepełnosprawność intelektualna. 

- Wielodzietność. 

-Niski poziom kwalifikacji zawodowych i bezrobocie. 

- Konflikty z prawem i wyroki skazujące. 

- Problemy szkolne dzieci. 

W przypadku większości rodzin występuje kilka z w/w problemów jednocześnie.                                                                  

 

Tabela nr.1 Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w poszczególnych 

latach:  

Rok Liczba rodzin Liczba dzieci w rodzinach 

2017 10 22 

2018 17 41 

2019 13 32 

 

 

Podczas prowadzonej pracy z rodzinami udało się osiągnąć następujące efekty: 

- W przypadku jednej rodziny dzieci powróciły z rodziny zastępczej do rodziców. 

- Część osób z problemem alkoholowym podejmowała leczenie. 

- Jedna osoba z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami lękowymi skorzystała z pomocy 

Poradni Specjalistycznej, kontynuuje leczenie co w znacznym stopniu poprawia jej 

samodzielność. Nie potrzebuje już na niektórych płaszczyznach życia wsparcia asystenta. 

- Bezrobotni objęci wsparciem podejmowali próby podjęcia pracy zarobkowej lub podejmowali 

dostępne prace dorywcze w celu poprawy budżetu domowego. 

- Część rodzin uporządkowała sprawy prawne bądź je rozpoczęła ( sprawy rozwodowe, 

alimenty, ustalenie ojcostwa, zadłużenia). 

- W przypadku dzieci z wysoką absencją  obecności w szkole poprawiła się frekwencja ich 

udziału w zajęciach. 
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- Część rodziców, która unikała kontaktu ze szkołą podjęła współpracę z wychowawcami 

dzieci. 

- Prawie wszystkie rodziny podjęły starania o poprawę warunków mieszkaniowych poprzez 

dokonanie malowania, wymiany mebli i porządki w mieszkaniu. 

- Jedna rodzina powróciła do normalnego funkcjonowania. 

Jednak kumulacja problemów w rodzinach objętych wsparciem asystenta oraz tkwiąca 

w rodzinach niechęć do zmiany sposobu życia sprawiają, że zakładane efekty pracy są często 

odległe i wymagają nawet kilkuletniej intensywnej pracy. Z pozoru błahe cele, które w zdrowo 

funkcjonującej rodzinie są  czymś oczywistym do realizowania, tak w przypadku rodzin 

objętych wsparciem asystenta wymagają czasu, olbrzymiego wysiłku rodziny, a zrealizowane 

są dla niej wielkim sukcesem. Widoczne jest że funkcja asystenta rodziny jest potrzebna i 

prognozuje się że wzrośnie zapotrzebowanie na tego rodzaju wsparcie, ponieważ przybywa 

rodzin z dysfunkcjami opiekuńczo-wychowawczymi. 

 

 

5. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi   oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. 

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2019.122  

ze zm.) 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 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 V.47.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 marca 2019 r. roku 

Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na 

Terenie Gminy Raciąż w 2019 roku wskazywał sposoby realizacji ww. zadań. Na realizację 
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programu została zaplanowana kwota 50 000,00 zł. W dniu 17.06.2019 wydatki na realizację 

programu zostały zwiększone o kwotę 25 000,00 zł, natomiast w dniu 19.12.2019 r. wydatki te 

zostały zmniejszone o 15 000,00 zł. Po zmianach kwota przeznaczona na realizację programu 

wynosiła ogólnie 60 000,00 zł. 

 

Bezdomne psy. 

Odławianiem bezdomnych zwierząt w 2019 roku zajmował się Lekarz Weterynarii 

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

umową nr RRG.6140.4.2018. 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 2019 

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.6140.6.2018. 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;  
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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 2019 r. oddano do schroniska 17 psów, natomiast 

1 pies został adoptowany bezpośrednio z Lecznicy Weterynaryjnej Małych Zwierząt w 

Płońsku. Stan zwierząt przebywających w schronisku na początku roku 2019 wynosił 2 szt., 

natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. stan zwierząt przebywających w schronisku wynosił 4 

szt. Fundacja „Centrum Ochrony Środowiska” oddała do adopcji w roku 2019 15 szt. zwierząt. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. nie padło żadne zwierzę jak również nie 

dokonano eutanazji zwierząt pochodzących z terenu gminy Raciąż. 

Koszt realizacji całego zadana w 2019 r. wyniósł 53 120,79 zł. 

 

Bezdomne i wolno żyjące koty. 

W 2019 roku nie zaistniała konieczność interwencji w sprawie bezdomnych i wolno 

żyjących kotów. 

 

Bezdomne zwierzęta gospodarskie. 

W 2019 roku nie zaistniała konieczność interwencji w sprawie bezdomnych lub 

odebranych właścicielowi zwierząt gospodarskich. 

 

6. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska. 

Celem nadrzędnym Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raciąż na lata 2017 – 2020 

z perspektywą do 2023 roku jest poprawa jakości życia człowieka poprzez zapewnienie 

bezpieczeństwa ekologicznego gminy (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury 

społecznej) oraz harmonizacja rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów 

środowiskowych.  

Wyżej wymieniony Program został przyjęty Uchwałą Nr 21.147.2016 z 30 grudnia 2016 

roku. 

Określa w szczególności:  

- cele ekologiczne 
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- kierunki interwencji i działań 

- harmonogram realizacji zadań 

- środki niezbędne do osiągnięcia celów w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki 

finansowe 

 W ramach Programu Ochrony Środowiska w 2019 roku zrealizowano następujące 

zadania: 

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej.  

W 2019 r. Gmina Raciąż nie realizowała zadania polegającego na budowie przydomowych 

oczyszczalni ścieków w indywidualnych gospodarstwach domowych.  

Rozpoczęto jedynie przygotowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Wykonano dokumentację projektową dla 79 szt. przydomowych 

oczyszczalni oraz podpisano umowy z mieszkańcami. Następnie złożono wniosek o przyznanie 

pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach 

działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 

2014-2020. Przedmiotem wniosku jest budowa 27 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków 

oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kossobudy, Krajkowo oraz Witkowo, 

o łącznej długości 786 m. Realizacja zadania nastąpi w 2020 r. (w 2020 r. podpisano umowę o 

dofinansowanie inwestycji z Urzędem Marszałkowskim). 

 

2. W zakresie doskonalenia selektywnej zbiórki odpadów w celu osiągnięcia odpowiednich 

poziomów odzysku i recyklingu w Gminie Raciąż: 

- prowadzone były działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych.  

Gmina Raciąż jest gminą wiejską, zajmuje powierzchnię 248,8 km2 i leży w północno-

zachodniej części powiatu płońskiego w województwie mazowieckim i podlega pod zachodni 

region gospodarki odpadami. 

W Gminie Raciąż według stanu na dzień 31.12.2019 r. zameldowanych było 8 072 

mieszkańców, natomiast w złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujętych było 

6 200 mieszkańców. Liczba nieruchomości, z których zostały odebrane odpady komunalne 

wyniosła 2 193,  w tym ok. 518 mieszkańców zbierało odpady nieselektywnie. 
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Gmina Raciąż dysponuje jednym punktem selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, zlokalizowanym w miejscowości Koziebrody. W 2019 r. do PSZOK 

w Koziebrodach oddano w sumie 61,300 Mg odpadów z następujących rodzajów w podanej 

ilości: 

• odpady wielkogabarytowe – 35,560 Mg; 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 9,300 Mg; 

• zużyte opony – 5,440 Mg; 

• odpady budowlane i rozbiórkowe – 11,000 Mg. 

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 mógł wytworzyć jeden mieszkaniec nie mogła 

przekraczać 60 l/mieszkańca/ miesiąc. W sumie w 2019 r. z terenu gminy Raciąż 

z nieruchomości zamieszkałych odebrano 901,994 Mg odpadów zmieszanych. 

Odpady segregowane gromadzone były w systemie workowym. W worki odpowiednie 

do selektywnego zbierania odpadów, zaopatruje mieszkańców podmiot odbierający. Worki 

w zależności od rodzaju zbieranej frakcji rozróżniono kolorami, ponadto każdy oznaczono 

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 raz na 2 miesiące. Ilość odpadów 

zebranych selektywnie, jaką może wytworzyć jeden mieszkaniec nie jest w żaden sposób 

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

W 2019 r. z terenu gminy Raciąż z nieruchomości zamieszkałych odebrano: 

• 102,370 Mg szkła, 

• 77,750 Mg tworzyw sztucznych i metalu; 

• 41,800 Mg papieru i tektury; 

• 4,570 Mg bioodpadów. 
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Łącznie w 2019 r. z terenu Gminy Raciąż od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

odebrano 1 189,784 Mg odpadów komunalnych.  

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 4 stycznia 2019 r. i obowiązywała od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Łączny 

koszt wykonanego zamówienia wyniósł  909 954,00 zł. 

 

Urząd Gminy jest zobowiązany do prowadzenia Ewidencji Zbiorników 

Bezodpływowych, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba gospodarstw 

indywidualnych wyposażonych w bezodpływowe zbiorniki wyniosła 2 075. W przydomowe 

oczyszczalnie ścieków wyposażone są 293 nieruchomości.  

Łącznie w 2019 r. z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, z terenu 

Gminy Raciąż odebrano 1 846,95 m3 ścieków komunalnych.  

 

3. W ramach współpracy powiatu z gminami i jednostkami bezpieczeństwa Gmina Raciąż 

sporządziła Plan Szkolenia Obronnego Gminy Raciąż na rok 2019, który został uzgodniony z 

Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie oraz Plan Działania w Zakresie Obrony 

Cywilnej na 2019 rok, uzgodniony ze Starostwem Powiatowym w Płońsku.  

Głównym dokumentem jest Wieloletni Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Raciąż 

zatwierdzony przez Starostę Płońskiego oraz uzgodniony z instytucjami i organizacjami 

bezpośrednio współpracującymi podczas sytuacji kryzysowych.  

W ramach utrzymania w gotowości sprawnego systemu zapobiegawczo – 

interwencyjno – ratunkowego na wypadek wystąpienia poważnej awarii lub klęski żywiołowej 

zostały sporządzone na 2019 rok: 

- Plan Obrony Cywilnej Gminy Raciąż oraz  

- Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Raciąż 

 W dniach 24 – 25 października 2019 roku – w ramach szkolenia obronnego – na terenie 

powiatu płońskiego zostało przeprowadzone powiatowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem 

„PŁOŃSK 2019” na temat: 

„Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających 

z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu płońskiego w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia państwa i w czasie wojny”.  



21 
 

Istotą ćwiczenia była weryfikacja przyjętych i funkcjonujących procedur 

współdziałania organów samorządowych i sił układu pozamilitarnego (Ochotnicza i 

Państwowa Straż Pożarna, Policja, Ratownictwo Medyczne i inne) powiatu płońskiego, 

podczas działania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.  

W ćwiczeniu zostały zaangażowane organy kierowania obronnością wszystkich jednostek 

samorządowych powiatu, szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierownicy 

jednostek organizacyjnych powiatu.  

W pierwszym dniu ćwiczenia sprawdzono funkcjonowanie systemów łączności oraz 

elementów rozwijanych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa tj. Systemu 

Stałych Dyżurów Starosty Płońskiego oraz Stanowisk Kierowania ćwiczących jednostek 

organizacyjnych.  

We współdziałaniu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Ciechanowie prowadzono 

doręczanie kart powołania przy pomocy akcji kurierskiej w ramach mobilizacyjnego 

uzupełniania Sił Zbrojnych.  

Ćwiczący za pośrednictwem zespołu podgrywającego, otrzymali do realizacji zadania, 

związane z podwyższaniem gotowości obronnej i zagrożeniami czasu wojny, m.in. udzielenie 

wsparcia przemieszczającym się wojskom sojuszniczym, przygotowanie obiektów do przyjęcia 

ewakuowanej ludności z rejonów przygranicznych, zorganizowanie zastępczych miejsc 

szpitalnych dla potrzeb poszkodowanej ludności.  

Drugiego dnia ćwiczenia w Urzędzie Gminy Naruszewo zostały przeprowadzone, w 

formie pokazu, dwa epizody praktyczne: 

- likwidacja zagrożenia terrorystycznego w siedzibie Urzędu Gminy Naruszewo; 

- przemieszczenie Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Naruszewo na Zapasowe 

Miejsce Pracy.  

W 2019 r. Gmina Raciąż realizowała zadanie polegające na usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest z nieruchomości należących do mieszkańców Gminy. W 2019 r. 

Zrealizowano 2 etapy usuwania azbestu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest – Etap IX” 

oraz „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż – Etap X”.  

W ramach IX Etapu usunięto 61,411 Mg wyrobów zawierających azbest, pochodzących 

z 22 posesji należących do mieszkańców Gminy Raciąż. Całkowita wartość zadania wyniosła 

20 186,61 zł. Zadanie zostało zrealizowane częściowo z dotacji pochodzącej z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowiącej 50 % kosztów 

zadania oraz z budżetu Gminy. Wartość dotacji z WFOŚiGW – 10 093,40 zł, wkład własny z 

budżetu Gminy – 10 093,21 zł.  
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W ramach X Etapu usunięto 113,712 Mg wyrobów zawierających azbest, pochodzących 

z 41 posesji należących do mieszkańców Gminy Raciąż. Zadanie zostało w 100 % 

dofinansowane za ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie w kwocie 38 329,66 zł. 

Łącznie w 2019 r. usunięto 175,120 Mg wyrobów zawierających azbest. Całkowity 

koszt usunięcia i unieszkodliwienia wyniósł 58 516,27 zł.  

W 2019 r. wpłynęło 12 wniosków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach –  zostało wydanych 9 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 3 

sprawy jeszcze nie zostały zakończone  

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na.: Budowie mostu przez rzekę Rokitnicę wraz z dojazdami w ciągu 

drogi powiatowej nr 2998W Drobin – Gralewo – Mystkowo 

 

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na Budowa dwóch elektrowni słonecznych „Kaczorowy I i Kaczorowy 

II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 112 o mocy do 2x1 MW 

(obręb Kaczorowy) w miejscowości Kaczorowy, gmina Raciąż; 

 

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działkach 

nr 150, 151, 152/2, 153, obręb Komunin Stary, gmina Raciąż 

 

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 51                   

w miejscowości Kiniki, gmina Raciąż 

 

 

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego 

na: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 53, 44/1 w 

miejscowościach Kiełbowo, Łempino, gmina Raciąż – Kiełbowo, Łempin A 

 

6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego 

na: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 53, 44/1 w 

miejscowościach Kiełbowo, Łempino, gmina Raciąż – Kiełbowo, Łempin B 
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7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego 

na: Rozbudowie instalacji do wytwarzania produktów przez mieszanie, 

emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów 

podstawowych 

 

8. Wszczęcie postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obiektu 

inwentarskiego – obory dla bydła mlecznego, na działce o nr ew. 4, w miejscowości 

Cieciersk, gmina Raciąż – postępowanie jeszcze nie zakończone 

 

9. Wszczęcie postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku chlewni o 

obsadzie 170 DJP w systemie rusztowym – postępowanie jeszcze nie zakończone 

 

10. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego 

na Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego KRAJKOWO XIII w granicach 

działek nr ew. 244/5; 245/1; 246/1; 247/6; 255/7; 244/3; 245/2; 246/2; 247/2; 255/2 

obręb Krajkowo, gmina Raciąż, powiat płoński, woj. mazowieckie 

 

11. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego 

na Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego w granicach działki nr ew. 156/2 

obręb Kossobudy, gmina Raciąż, powiat płoński, woj. mazowieckie 

 

12. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego 

na Zmianie sposobu użytkowania hali tunelowej na budynek obory w systemie 

ściołowym do obsady 100 DJP – postepowanie jeszcze nie zakończone 

Wycinka drzew w 2019 r. 

W 2019 r. wpłynęło 87 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew (osoby fizyczne które są zwolnione 

z uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew).  

 

Wydane zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w 2019 r. – 8 wniosków 

1. Na wniosek Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku – 11 szt. drzew oraz 2364,87 

m2 krzewów; 
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2. Na wniosek Pfeifer & Langen Polska S. A.  – 900 m2 krzewów; 

3. Na wniosek Pfeifer & Langen Polska S. A – 4550 m2 krzewów; 

4. Na wniosek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Uniecku – 12 sztuk drzew; 

5. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku – 24 sztuk drzew; 

6. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku – 30 sztuk drzew; 

7. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku – 18 sztuk drzew; 

8. Na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 52 szt. drzew. 
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IV Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Raciąż 

podjętych w 2019 roku. 

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

1. Uchwała Nr IV.26.2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Raciąż.  

2. Uchwała Nr IV.27.2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Gminy Raciąż na 2019 r. 

3. Uchwała Nr IV.28.2019 z dnia 21 lutego 2019 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. 

4. Uchwała Nr IV.29.2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela 

Gminy Raciąż na członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.  

5. Uchwała Nr IV.30.2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie składek członkowskich na 

rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku. 

6. Uchwała Nr IV.31.2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu 

dofinansowania zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty opłat za kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia 

specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w 2019 r. 

7. Uchwała Nr IV.32.2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ramowego planu pracy 

Rady Gminy Raciąż na 2019 rok.  

8. Uchwała Nr IV.33.2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy stałych Komisji Rady Gminy. 

9. Uchwała Nr IV.34.2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

II.4.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

10. Uchwała Nr IV.35.2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami sołectw na terenie Gminy Raciąż na temat zmian w 

statutach sołectw. 

11. Uchwała Nr V.36.2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu sołtysa. 
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12. Uchwała Nr V.37.2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów 

uzupełniających Sołtysa Sołectwa Nowe Młodochowo. 

13. Uchwała Nr V.38.2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu członka Rady Sołeckiej. 

14. Uchwała Nr V.39.2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów 

uzupełniających członka Rady Sołeckiej. 

15. Uchwała Nr V.40.2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Raciąż. 

16. Uchwała Nr V.41.2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Gminy Raciąż na 2019 rok.  

17. Uchwała Nr V.42.2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu 

dofinansowania dokształcania zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty opłat za 

kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 

określenia specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie 

w 2019 r.  

18. Uchwała Nr V.43.2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciąż oraz określenia 

granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. 

19. Uchwała Nr V.44.2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody opłaty oraz 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

20. Uchwała Nr V.45.2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 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. 

21. Uchwała Nr V.46.2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości. 

22. Uchwała Nr V.47.2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Raciąż w 2019 r.  

23. Uchwała Nr VI.48.2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Raciąż. 

24. Uchwała VI.49.2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Gminy Raciąż na 2019 rok. 
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25. Uchwała VI.50.2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

III/20/2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia  2018 r. w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w 

zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023. 

26. Uchwała Nr VI.51.2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

II.22.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad 

zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego 

na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

27. Uchwała Nr VII.52.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Raciąż wotum zaufania za 2018 rok.  

28. Uchwała Nr VII.53.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Raciąż za 2018 r. 

29. Uchwała Nr VII.54.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Raciąż absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. 

30. Uchwała Nr VII.55.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Raciąż. 

31. Uchwała Nr VII.56.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Gminy Raciąż na 2019 r.  

32. Uchwała Nr VII.57.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

II.12.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wysokości i 

zasad otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów. 

33. Uchwała Nr VII.58.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

II.11.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diety 

zryczałtowanej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 

34. Uchwała Nr VII.59.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Raciąż. 
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35. Uchwała Nr VII.60.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zapewnienia dowożenia 

uczniów do szkół i dzieci do oddziałów przedszkolnych, wobec których Gmina Raciąż 

nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu. 

36. Uchwała Nr VIII.61.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Raciąż. 

37. Uchwała Nr VIII.62.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Gminy Raciąż na 2019 rok. 

38. Uchwała Nr VIII.63.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania zespołu 

opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników. 

39. Uchwała Nr VIII.64.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raciąż na lata 2019-2024. 

40. Uchwała Nr VIII.65.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 5-letnie w oddziałach 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych. 

41. Uchwała Nr VIII.66.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXVI/170/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach 

prowadzonych przez Gminę Raciąż. 

42. Uchwała Nr VIII.67.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

43. Uchwała Nr VIII.68.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru 

nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie Gminy Raciąż. 

44. Uchwała Nr VIII.69.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania do 

organu regulacyjnego projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Raciąż. 

45. Uchwała Nr VIII.70.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu 

przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów 

zawierających azbest z terenu Gminy Raciąż ze środków pozyskanych z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

46. Uchwała Nr VIII.71.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raciąż oraz 

aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących 

na obszarze gminy Raciąż. 
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47. Uchwał Nr VIII.72.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska 

popierającego konieczność wykonania remontu drogi powiatowej na odcinku Pólka-

Raciąż – Kodłutowo – Szczepkowo – Unieck oraz Kodłutowo – Krzeczanowo. 

48. Uchwała Nr IX.73.2019 z dnia 04 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Raciąż. 

49. Uchwała Nr IX.74.2019 z dnia 04 września 2019 r. w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Gminy Raciąż na 2019 rok. 

50. Uchwała Nr X.75.2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Raciąż. 

51. Uchwała Nr X.76.2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Gminy Raciąż na 2019 rok. 

52. Uchwała Nr X.77.2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 

Raciąż lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy 

publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 

wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg. 

53. Uchwała Nr X.78.2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian 

w Statutach Sołectw w Gminie Raciąż. 

54. Uchwała Nr X.79.2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyboru ławnika 

sądowego.  

55. Uchwała Nr XI.80.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie odwołania 

Przewodniczącego Rady Gminy Raciąż.  

56. Uchwała Nr XI.81.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Raciąż.  

57. Uchwała Nr XI.82.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Gminy Raciąż na 2019 rok. 

58. Uchwała Nr XI.83.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Płońskiego. 

59. Uchwała Nr XI.84.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Płońskiego. 

60. Uchwała Nr XI.85.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 

żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.  
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61. Uchwała nr XI.86.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. 

62. Uchwała Nr XI.87.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 

chronionych i udzielających schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom 

bezdomnym.  

63. Uchwała Nr XI.88.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.  

64. Uchwała Nr XI.89.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Raciąż.  

65. Uchwała Nr XI.90.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż.  

66. Uchwała Nr XI.91.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

67. Uchwała Nr XI.92.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku 

Sołectwa Charzyny.  

68. Uchwała Nr XI.93.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania doraźnej 

Komisji Statutowej.  

69. Uchwała Nr XI.94.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażania zgody na 

wszczęcie procedury nadania sztandaru Gminie Raciąż oraz upoważnienie Wójta 

Gminy Raciąż do prowadzenia w tym celu działań.  

70. Uchwała Nr XI.95.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie „Programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.  

71. Uchwała Nr XII.96.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Raciąż.  
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72. Uchwała Nr XII.97.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Gminy Raciąż na 2019 rok.  

73. Uchwała Nr XII.98.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Raciąż.  

74. Uchwała budżetowa Gminy Raciąż na rok 2020 Nr XII.99.2019 z dnia 19 grudnia 

2019 r.  

75. Uchwała Nr XII.100.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej.  

76. Uchwała Nr XII.101.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów 

uzupełniających członka Rady Sołeckiej.  

77. Uchwała Nr XII.102.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022. 

78. Uchwała Nr XII.103.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia 

Gminnego Programu Osłonowego dla Rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Raciąż.  

79. Uchwała Nr XII.104.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. 

80. Uchwała Nr XII.105.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie Raciąż na rok szkolny 2019/2020. 

81. Uchwała Nr XII.106.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie dowozu uczniów 

niepełnosprawnych do szkół ponadpodstawowych, wobec których Gmina Raciąż nie 

ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.  

82. Uchwała Nr XII.107.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami, której 

przedmiotem są te same nieruchomości, na okres do 3 lat.  

83. Uchwała Nr XII.108.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest 

ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat.  

84. Uchwała Nr XII.109.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Raportu z 

wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raciąż na lata 2017 – 2018”. 

85. Uchwała Nr XII.110.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Raciąż. 

 

Wszystkie podjęte przez Radę Gminy uchwały dotyczące roku 2019 zostały zrealizowane. 



32 
 

 

V Sprawozdanie z działań Gminy Raciąż w 2019 roku. 

 

1. Finanse Gminy. 

Budżet Gminy na rok 2019 zatwierdzony został Uchwałą Nr III.19.2018 r. Rady Gminy Raciąż 

z dnia 28 grudnia 2018 roku. Przewidywał osiągnięcie dochodów w kwocie 33.653.409.00 zł i 

wydatków w kwocie 33.653.409,00 zł 

Środki te miały sfinansować: 

- Działalność bieżącą gminy w kwocie – 20.282.507,87 zł 

 - Działalność inwestycyjną gminy w kwocie – 4.330.856,13 zł 

- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie – 8.949.445,00 zł 

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

– 90.600,00 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 39.710.841,66 zł natomiast planowane 

wydatki zwiększono do kwoty 39.714.443,49 zł. Zmiany, o których mowa zostały 

wprowadzone dziewięcioma uchwałami rady gminy i ośmioma zarządzeniami wójta.  

 Podsumowując wykonanie budżetu za rok 2019 łączone dochody wyniosły 

39.051.520,98 zł co stanowi 98,3% planu natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 

37.673.503,99 zł tj. w 94,86% a to oznacza, że rok 2019 zamknął się nadwyżką budżetową w 

kwocie 1.378.016.99 zł natomiast narastająca z uwzględnieniem lat poprzednich nadwyżka 

wynosi 4.988.141.36 zł 

 Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły 4837.90 zł natomiast wydatki 

na jednego mieszkańca wynosiły 4667,20 zł. Dla porównania dochody na jednego mieszkańca 

wynosiły w 2018 roku 4530.90 zł, a wydatki 4716.23 zł. Dochody w 2019 roku w stosunku do 

2018 roku wzrosły o 5,3%, natomiast wydatki uległy zmniejszeniu o 2,4%. 

 Na dzień 31.12.2019 roku gmina nie posiada zadłużenia. 

W 2019 roku nie były udzielane poręczenia ani pożyczki z budżetu gminy. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2019 roku 

    

Lp. Nazwa sołectwa Planowane wydatki Wykonanie 

1 2 3 4 

1. Bogucin 10423,56 10423,51 

2. Bielany 14174,47 12793,69 

3. Budy Kraszewskie 12476,69 7757,22 

4. Charzyny 13187,39 13187,39 

5. Chyczewo 9120,62 9120,62 

6. Cieciersk 24203,20 24173,30 

7. Ćwiersk 12239,79 12239,00 

8. Dobrska Kolonia 13384,80 13237,80 

9. Dobrska Włościany 10857,88 10857,88 

10. Drozdowo 14766,72 8485,83 
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11. Druchowo 10620,98 9913,35 

12. Folwark Raciąż 12002,89 11483,18 

13. Grzybowo 11687,03 11423,00 

14 Jeżewo Wesel 15793,28 15676,93 

15. Kaczorowy 19386,25 19386,25 

16. Kiełbowo 11568,58 10929,82 

17. Kiniki 11963,41 11962,99 

18. Kocięcin Brodowy 15201,03 15191,22 

19. Kodłutowo 20570,75 20570,75 

20. Kossobudy 16069,66 15587,40 

21. Koziebrody 31033,80 31033,80 

22. Kozolin 13029,46 13002,46 

23. Krajkowo 16306,56 16306,39 

24. Kraszewo Czubaki 16267,08 16117,68 

25. Kraszewo Falki 12674,11 10503,15 

26 Kraszewo Gaczułty 16859,33 16774,56 

27. Kraszewo Podborne 12792,56 12630,67 

28. Kraśniewo 11410,64 10821,95 
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29. Kruszenica 11687,03 11428,66 

30. Lipa 10581,50 10581,50 

31. Łempinek 9436,48 8327,99 

32. Łempino 15043,10 14362,30 

33. Mała Wieś 12555,66 11468,95 

34. Malewo 9278,55 8264,14 

35. Młody Niedróż 12674,11 10674,11 

36. Nowe Gralewo 12397,72 10897,72 

37. Nowy Komunin 13305,84 11236,05 

38. Nowe Młodochowo 14213,95 14195,37 

39. Pęsy 9041,65 8239,77 

40. Pólka Raciąż 18794,00 17535,63 

41. Sierakowo 14095,50 13056,61 

42. Stare Gralewo 16543,46 16543,00 

43. Stary Komunin  11844,96 11534,31 

44. Strożęcin 16069,66 16069,00 

45. Szapsk 16346,04 13348,75 

46. Szczepkowo 16188,11 15990,00 

47. Unieck 23137,16 22618,85 



36 
 

48. Wępiły 12397,72 12397,72 

49. Witkowo 13029,46 12989,90 

50. Zdunówek 12437,21 7123,00 

51. Żukowo Strusie 9673,38 7805,95 

52. Złotopole 11015,81 9736,51 

53. Żychowo 11923,93 10720,21 

  
Razem: 743784,51 698737,79 

 

2. Pomoc społeczna.  

Pomoc i wsparcie w gminie Raciąż z pomocy społecznej w 2019 roku uzyskało 448 

osób, co stanowiło 5,26% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2018 

roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 66 osoby. 

Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej 

zmniejszyła/zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 52 osoby.  

W 2019 roku struktura wiekowa osób korzystających z pomocy społecznej przedstawia się 

następująco 

Struktura wieku Liczba osób Rodzaj świadczeń 

Wiek przedprodukcyjny 0<17 236 Dożywianie w szkole 

Produkcyjny 155 Zasiłki okresowe, celowe, stałe 

Poprodukcyjny 57 Zasiłki celowe, stałe usługi 

opiekuńcze 
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W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła 

poziom 267 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2018 o 52 osób. 

W gminie Raciąż najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i 

rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodki 

pomocy społecznej w 2019 roku było kolejno: długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, 

niepełnosprawność, ubóstwo, potrzeby ochrony macierzyństwa. 

Gmina Raciąż na swoim terenie nie posiada Domu Pomocy Społecznej. W 2019r. zgodnie z 

ustawa o pomocy społecznej do domu pomocy dla osób przewlekle i psychicznie chorych nie 

skierowano nikogo. 

Na terenie gminy nie ma noclegowani i ogrzewalni.  Funkcjonuje schronisko „Leśne Zacisze” 

w Kraszewie- Gaczułtach dla osób bezdomnych prowadzone przez fundację, Zakład 

Opiekuńczo-Leczniczy w Kraszewie Czubakach w którym zostały umieszczone 3 osoby z 

terenu gminy Raciąż. Dodatkowo na terenie gminy funkcjonuje Dom Samotnej Matki 

prowadzony przez fundację. Koszt pobytu w schronisku dla bezdomnych wynosi 30 zł. za dobę, 

w Domu Samotnej Matki odpłatność wynosi 50 zł za dobę matki z dzieckiem. 

Na 1 styczeń 2019r. 573 rodzin otrzymało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 

31.12.2019r. 522 rodzin. Liczba dzieci na które rodzice otrzymali zasiłek rodzinny, wynosiła 

na początku roku 702, a na koniec roku 618. Całkowita kwota przyznanego świadczenia w 

formie zasiłku rodzinnego w 2019 roku wynosiła 149 499,59 zł i w porównaniu z rokiem 

poprzednim zmalała o 154 684,36 zł. Natomiast kwota zasiłków pielęgnacyjnych wynosiła 

473 289,00 (przyznano 209). 

Na początku 2019 roku 584 rodzin pobrało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a 

na koniec 2019r. 837 rodzin. W 2019r. nastąpił drastyczni wzrost rodzin korzystających z 

świadczenia w uwagi na zniesienie kryterium dochodowego. 

 

4. Działalność inwestycyjna. 

Działalność inwestycyjna w 2019 roku dotyczyła w największym stopniu dróg, które 

są bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój gminy 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała w 2019 r. 427,568 km dróg.  

Drogi asfaltowe stanowiły w poprzednim roku odpowiednio 33 % na dzień 1 stycznia 2019 r. i 

35 % na dzień 31 grudnia 2019 r. 

Długość ścieżek rowerowych w 2019 r. wynosiła 0,00 km 
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Wydatki majątkowe w 2019 r. wyniosły 5 051 860,82 zł, z czego 4 924 565,45 zł na wydatki 

inwestycyjne, 122 600,00 zł na udzielenie dotacji na wydatki majątkowe, 4 695,37 zł stanowi 

kwotę przeznaczoną na zwrot dotacji.  

 

Udzielone dotacje na zadania inwestycyjne: 

 Dotacja celowa z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego dla OSP 

Kaczorowy na zakup motopompy – 18 800,00 zł 

 Dotacja celowa z budżetu Gminy Raciąż dla OSP Kaczorowy na zakup motopompy – 

18 800,00 zł 

 Dotacja celowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury 

medycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Płońsku – 60 000,00 zł 

 Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 

oznakowanego radiowozu osobowego dla Komisariatu Policji w Raciążu – 25 000,00 

zł 

Łącznie na zadania inwestycyjne udzielono dotacji w kwocie 122 600,00 zł 

 

Udzielone dotacje na zadania bieżące: 

 Dotacja celowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na „Remont drogi 

powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – Koziebrody – Raciąż – 63 

637,00 zł 

 Dotacja celowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na „Remont drogi 

powiatowej nr 3017W Unieck – Kowalewko – 60 595,00 zł 

Łącznie na zadania bieżące udzielono dotacji w kwocie 124 232,00 zł 
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W poniższej tabeli przedstawiono wykaz zadań, realizowanych w 2019 r. wraz ze źródłami finansowania 

Lp. Nazwa zadania 
Rok 

realizacji 

Miejscowość 

realizacji 

Długość 

drogi w m/ 

parametry 

zadania 

Koszt 

inwestycyjny 

PLN 

Kwota 

dofinansowan

ia 

Źródło finansowania 

1 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krajkowie 

(etap II stan wykończeniowy). 
2019 Krajkowo   761 622,55 zł   Środki własne 

2 
Dostawa pospółki i kruszywa dla potrzeb 

Gminy Raciąż w 2019 r. 
2019     241 476,06 zł   Środki własne 

3 
Przebudowa drogi gminnej Kraśniewo - 

Strzeszewo nr 301068W (dz. 54/3 Kraśniewo) 
2019 Kraśniewo 566,50 280 895,96 zł 95 000,00 zł FOGR 

4 
Przebudowa drogi gminnej Sierakowo – 
Kossobudy nr 301042W  (część dz. 42/2 

Sierakowo) 

2019 Sierakowo 320,00 159 353,84 zł   Środki własne 

5 

Remont drogi gminnej Nr 301041W relacji 
Sierakowo - Draminek oznaczonej nr ewid. 

działek 114 w miejscowości Kossobudy i 10 w 

miejscowości Draminek  

2019 
Kossobudy 

Draminek 
749,76 189 301,62 zł   Środki własne 

6 
Przebudowa drogi gminnej Unieck – Maryśka 
Nr 301022W 

2019 Unieck 689,00 859 126,51 zł 551 029,00 zł 
PROW 2014-2020 

63,63 % 

7 
Budowa garażu dla samochodu ratowniczo-
gaśniczego wraz z wiatą - OSP Unieck 

2019 Unieck   392 990,00 zł   Środki własne 

8 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 
Gminie Raciąż – Etap IX 

2019 Gmina Raciąż 
61,411                  

(22 posesje) 
20 186,61 zł 10 093,40 zł WFOŚiGW  50% 

9 
Przebudowa drogi gminnej Nr 311017W 
Charzyny 7 oznaczonej nr ewid. działki 29 i 34 

w miejscowości Charzyny  

2019 Charzyny 936,00 497 247,09  zł   Środki własne 

10 

Przebudowa drogi gminnej Nr 311016W 

relacji Jeżewo Wesel – Charzyny -Unieck 
oznaczonej nr ewid. działki 15 w miejscowości 

Charzyny  

2019 Charzyny 255,00 158 505,39 zł   Środki własne 

11 

Przebudowa drogi gminnej Nr 301033W 
relacji Stary Komunin-Szyjki Nowe 

oznaczonej nr ewid. działki 57 położonej w 

miejscowości Stary Komunin 

2019 Stary Komunin 267,00 150 546,51 zł   Środki własne 



40 
 

 

 

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 961,04 m2 znajdujące się  

w 10 budynkach. 

Mieszkaniowy zasób gminy tworzą: 

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

12 
Budowa Otwartych Stref Aktywności na 

terenie Gminy Raciąż 
2019 

Koziebrody,           

Kraszewo-

Czubaki               
Nowe Gralewo              

Unieck 

  406 558,94 zł 174 200,00 zł OSA Edycja 2019  

13 

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku 

świetlicy ze zmiana konstrukcji pokrycia 
dachowego Kraszewo-Gaczułty 

2019-2020 
Kraszewo-

Gaczułty 
  838 021,67 zł   

PROW 2014-2020 

63,63 % 

14 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 
Gminie Raciąż – Etap X 

2019   
113,712 Mg            
(41 posesji) 

38 329,33 zł 38 329,33 zł WFOŚiGW 100% 

15 

 Wykonanie ogrodzenia oraz wyrównanie 

terenu i nawiezienie ziemi pod 

zagospodarowanie zieleni w miejscowości 
Cieciersk na dz. nr ew.66/2. 

2019 Cieciersk   50 100,30 10 000,00 zł 
MIAS Mazowsze 

2019 

15 
Ogrodzenie i utwardzenie placu przy OSP 
Kaczorowy. 

2019 Kaczorowy   38 967,20 10 000,00 zł 
MIAS Mazowsze 

2019 

15 

Remont pomieszczenia wraz ze zbiornikiem 

szamba szczelnego w budynku OSP w 
Kodłutowie pod potrzeby Koła Gospodyń 

Wiejskich w Kodłutowie. 

2019 Kodłutowo   31 500,00 10 000,00 zł 
MIAS Mazowsze 

2019 

15 

Remont pomieszczeń w budynku gminnym w 

Koziebrodach pod potrzeby Koła Gospodyń 
Wiejskich w Koziebrodach 

2019 Koziebrody   20 254,97 10 000,00 zł 
MIAS Mazowsze 

2019 

15 
Remont pomieszczeń w budynku OSP w 

Krajkowie. 
2019 Krajkowo   20 049,00 zł 10 000,00 zł 

MIAS Mazowsze 

2019 

16 
 Przebudowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Stare Gralewo 
2019 Stare Gralewo   29 520,00   Środki własne 

         5 155 033,69 918 651,73   
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2. Jeżewo – Wesel 53 – 1 lokal mieszkalny o pow. 26,00 m2 

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

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

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

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

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

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

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

10. 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 8 

b) lokale socjalne wymienione w pkt 9 i 10  

 

Lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy są w większości 

wyeksploatowane, w średnim lub złym stanie technicznym. 

2 lokale mieszkalne w chwili obecnej są niezamieszkane. 

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 2019 roku z uwagi na zły stan techniczny Gmina Raciąż zmuszona była 

rozebrać dwa budynki socjalne. 

W 2019 roku Gmina Raciąż zbyła 1 lokal komunalny w miejscowości Budy 

Kraszewskie na rzecz dotychczasowego najemcy.  

W 2019 roku Gmina Raciąż wykonała w dwóch budynkach socjalnych drobne naprawy 

wynikające z przeglądów kominiarskich i zalecane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Płońsku.  

 

4.2. Rolnictwo. 

W roku 2019 samorząd prowadził współpracę z Powiatowym Inspektorem Weterynarii 

w Płońsku w zakresie: rozpowszechniania wśród mieszkańców gminy, zwłaszcza wśród 
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hodowców trzody chlewnej informacji dotyczących zagrożenia wystąpienia afrykańskiego 

pomoru świń. 

W 2019 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 
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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 
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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. 

W 2019 r. Wójt Gminy Raciąż pozytywnie zaopiniował 5 planów łowieckich, które 

zostały przedłożone przez 

- Koło Łowieckie „Koziebrody” 

- Wojskowe Koło Łowieckie Nr 322 „POBUDKA” 

- Koło Łowieckie nr 32 przy Ministerstwie Rolnictwa w Warszawie 

- Koło Łowieckie „KOLIBER” 

- Wojskowe Koło Łowieckie nr 320 w Mińsku Mazowieckim. 

Zgodnie z  przedłożonymi przez koła łowieckie planami zbiorowych polowań na terenie 

Gminy Raciąż w 2019 r. odbyło się 27 polowań zbiorowych. 

 

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. 
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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 2019 r. wynosiła 292,93 km a na 

koniec 2019 r. 292,93 km.Do sieci wodociągowej podłączonych jest 88 % 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 2019 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 2019 r. ARiMR Płońsk posiadało podpisaną 

umowę w przedmiotowym zakresie z Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Handlowym 

„HETMAN” Spółka z o.o. z siedzibą we Florianowie. 
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4.6. Numeracja porządkowa nieruchomości. 

W 2019 r. nadano 31 punktów adresowych przeznaczonych dla budynków 

mieszkalnych oraz 2 punkty adresowe przeznaczone dla budynków inwentarskich, wydano 

również 6 zaświadczeń potwierdzających nadanie numeru porządkowego nieruchomości. 

 

5. Oświata gminna. 

 

5.1. Placówki oświatowe i kadra pedagogiczna. 

 

Sieć szkół i przedszkoli 

  Gmina Raciąż w 2019 r. była organem prowadzącym dla następujących szkół: 

1) Szkoły Podstawowej im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie wraz z oddziałem 

gimnazjalnym, 

2) Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie wraz z oddziałem 

gimnazjalnym, 

3) Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku wraz z oddziałem 

gimnazjalnym, 

4) Szkoły Podstawowej im. W.S. Reymonta w Koziebrodach wraz z oddziałem 

gimnazjalnym. 

 

    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 wraz z oddziałem 

gimnazjalnym 

od 1.01.2019 do 31.08.2019 od 01.09.2019 do 31.12.2019 

Klasa  Liczba uczniów Klasa  Liczba uczniów 

PP 13 PP 12 
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OP 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

III OG 

17 

12 

  8 

15 

22 

16 

17 

12 

17 

  9 

OP 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

18 

  6 

12 

 8 

15 

21 

14 

17 

12 

 

11 oddziałów 158 10 oddziałów 135 

 

 

 

 

 

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

oddziałami gimnazjalnymi 

od 1.01.2019 do 31.08.2019 od 01.09.2019 do 31.12.2019 

Klasa  Liczba uczniów Klasa  Liczba uczniów 

PP 

0A 

0B 

0C 

I 

II 

III 

IV 

VA 

VB 

VI 

VII 

VIII 

III OG 

20 

15 

25 

13 

25 

23 

  8 

21 

13 

19 

21 

26 

19 

18 

PP 

0A 

0B 

0C 

I 

II 

III 

IV 

V 

VIA 

VIB 

VII 

VIII 

22 

18 

18 

15 

25 

24 

24 

  8 

21 

13 

21 

22 

24 

14 oddziałów 266 13 oddziałów 255 
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3. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Uniecku wraz z oddziałem 

gimnazjalnym 

od 1.01.2019 do 31.08.2019 od 01.09.2019 do 31.12.2019 

Klasa  Liczba uczniów Klasa  Liczba uczniów 

PP 

OP 

IA 

IB 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

III OG 

23 

14 

20 

10 

11 

  8 

23 

28 

22 

23 

21 

19 

PP 

OP 

I 

IIA 

IIB 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

25 

18 

13 

20 

 8 

11 

  9 

23 

27 

22 

23 

12 oddziałów 222 11 oddziałów 199 

4. Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta w Koziebrodach wraz z oddziałem 

gimnazjalnym 

 

od 1.01.2019 do 31.08.2019 od 01.09.2019 do 31.12.2019 

Klasa  Liczba uczniów Klasa  Liczba 

uczniów 

PP Koziebrody 

PP Raciąż 

OP Koziebrody 

OP Raciąż 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

III OG 

16 

 8 

17 

15 

 8 

16 

8 

18 

23 

13 

17 

20 

12 

PP Koziebrody 

PP Raciąż 

OP Koziebrody 

OP Raciąż 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

19 

11 

13 

  9 

14 

  8 

14 

  8 

18 

23 

14 

15 
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13 oddziałów 191 12 oddziałów 166 

 

Edukacja przedszkolna 

 
1.  Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie 
 

W edukacji przedszkolnej zadania były realizowane zgodnie z podstawą programową. Dzieci 

chętnie uczęszczały do przedszkola spotykały się z rówieśnikami, bawiły się i chętnie zdobywały 

wiedzę.  Podczas ciepłych i  słonecznych dni dzieci korzystały ze szkolnego placu zabaw oraz 

chodziły na krótkie spacery. Wychowawczynie organizowały wycieczki autokarowe m.in. do 

kina do Płońska czy na przedstawienia teatralne do Płocka.  

Przygotowywano również uroczystości klasowe  z udziałem rodziców i dziadków m.in. Dzień 

Babci i Dziadka, Dzień Wiosny i Dzień Dziecka. 

 

 
od 1.01.2019 do 31.08.2019 od 01.09.2019 do 31.12.2019 

Klasa  Liczba uczniów Klasa  Liczba uczniów 

PP 13 PP 12 

OP 17 OP 18 

OGÓŁEM  

2 oddziały 

30 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. Baza lokalowa jest bardzo dobra – edukacja przedszkolna 

prowadzona na oddzielnym piętrze szkoły, gdzie pozostali uczniowie przebywają rzadko. 

Wyposażenie w pomoce naukowe jest wystarczające, ciągle uzupełniane.  

 

 

   

od 1.01.2019 do 31.08.2019 od 01.09.2019 do 31.12.2019 

Klasa  Liczba uczniów Klasa  Liczba uczniów 

PP 20 PP 22 

OP 53 OP 51 

OGÓŁEM  

4 oddziały 

73 OGÓŁEM  

4 oddziały 

73 
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3. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Uniecku 

 

      Edukacja przedszkolna realizowana była w punkcie i oddziale przedszkolnym. Program   

realizowany był na bieżąco zgodnie z podstawą programową oraz dziennym rozkładem dnia. 

Nauczyciele stwarzali warunki do rozwijania  zdolności dzieci, rozbudzania ciekawości 

poznawczej, twórczego działania oraz samodzielności. 

    Przydzielano dodatkowe role w grupie, angażowano dzieci w sytuacje, w których rozwijają 

swoje zdolności. Stwarzano okazje do swobodnego wyboru trudniejszych i dodatkowych 

zadań. Organizowano również pracę indywidualną, dla dzieci mających trudności 

dydaktyczne, stopniowo zwiększano wymagania, stosowano pytania naprowadzające, 

dostosowano trudności zadań do indywidualnych możliwości dzieci,  nauczyciel służył 

pomocą podczas pracy.  Udzielano pochwał nawet za drobne sukcesy. Dzieci przestrzegały 

kodeksu przedszkolaka, który sami stworzyli. Podczas dnia spędzonego w przedszkolu dzieci 

spędzały czas na wspólnej zabawie, poznawały nowe wiadomości i umiejętności, chodziły na 

spacery i bawiły się wesoło na placu zabaw. Poszerzały wiadomości  i umiejętności z wielu 

dziedzin. 

     Przedszkolaki chętnie brały udział w uroczystościach szkolnych tj: Dzień Patrona, Choinka 

noworoczna, Święto kobiet i dzień chłopaka, Pierwszy Dzień Wiosny – wycieczka do „Mamut 

Camp”, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Obchody 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę,  Udział w ogólnopolskiej akcji „ Rekord dla Niepodległej”. Organizowane były 

również wycieczki po najbliższej okolicy oraz na pobliski cmentarz   w celu  zapalenia zniczy 

na grobie Powstańców  Styczniowych. Podtrzymywano tradycje klasy, organizowano klasowe 

mikołajki, spotkanie opłatkowe, obchodzono urodziny każdego dziecka - składano życzenia. 

Pamiętano również o tradycjach świąt wielkanocnych i bożonarodzeniowych– świąteczne 

dekoracje,  świąteczne życzenia, czas spędzony z rodziną. W organizowaniu różnych imprez 

zaangażowani byli rodzice,  z którymi współpraca układała się bardzo dobrze. Dzieci chętnie 

uczestniczyły  w wycieczkach szkolnych do Płocka do teatru oraz do Strzegowa „ Mamut 

Camp”. 

     W Oddziale Przedszkolnym prowadzona jest stała obserwacja dzieci podczas zajęć i pobytu                     

w grupie. Dokonuje się diagnozy wstępnej i końcowej każdego dziecka. Wychowawca 

organizuje spotkania, pogadanki oraz referaty dla rodziców. 
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Od kilku lat dzieci biorą udział w programie „Czyste powietrze wokół nas”. Realizowane są 

zadania, a następnie wychowawca przedstawia sprawozdanie rodzicom. Dzieci uczestniczyły 

również w akcjach tj: sprzątanie świata, ratujemy i uczymy ratować oraz ochrona 

przeciwpożarowa. Zbierały plastykowe korki, karmę i inne produkty dla zwierząt ze 

schroniska. Zaangażowały się także w „ Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy”. 

 

 

od 1.01.2019 do 31.08.2019 od 01.09.2019 do 31.12.2019 

Klasa  Liczba uczniów Klasa  Liczba uczniów 

PP 23 PP 25 

OP 14 OP 18 

OGÓŁEM  

2 oddziały 

37 OGÓŁEM  

2 oddziały 

43 

 

     

  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, 

- dobre warunki pobytu dzieci, 

- organizację wielu interesujących imprez i uroczystości.  

  

Projekty realizowane w  punktach i oddziałach przedszkolnych: 

Projekt- ,,Poznajemy zawody i hobby naszych bliskich”, 

Projekt ,,Poznajemy instrumenty”,  

Projekt ogólnopolski „Książka dla przedszkolaka”, 

Projekt „Mały miś w świetle literatury”, 

Projekt ,,Nasze przedszkole piękne na wiosnę” 

Projekt „Bezpieczne wakacje”. 
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Innowacje pedagogiczne realizowane w punktach i oddziałach przedszkolnych: 

,,Poznajemy zawody”. 

Konkursy:  

-  muzyczne – „Śpiewamy znane i lubiane piosenki”, „Śpiewamy kolędy i pastorałki”, 

-  plastyczny „Pani Wiosna”,  „Ekologiczna doniczka”,  „Kreowanie ekomody”,  „Pani Jesień, 

„Symbole narodowe”, 

- konkurs na najładniejszą szufladkę. 

PROGRAMY 

Program ,,Czyste powietrze wokół nas’’, 

Program ,,Niesamowity świat higieny jamy ustnej”,  

Program ,,Bezpieczne dzieciństwo” , skierowany jest do dzieci przedszkolnych koncentruje się wokół 

dziewięciu bloków tematycznych: 

bezpieczny w przedszkolu, bezpieczny w domu, bezpieczny na ulicy, bezpieczne zabawy zimą, 

niebezpieczne substancje, jak bezpiecznie lubić zwierzęta,  bezpieczny w kontakcie z dorosłymi, ludzie, 

którzy pomagają żyć bezpiecznie, bezpieczne wakacje. 

 Jest realizowany we wszystkich grupach wiekowych a jego treści dostosowane są do wieku i 

możliwości dzieci. Podstawowym założeniem programu jest nauczenie dzieci, jak mają się 

zachowywać w sytuacjach życia codziennego, które mogą nieść ze sobą różnego rodzaju 

niebezpieczeństwa. Program zakłada włączenie do realizacji celów osób, które zawodowo zajmują się 

zapewnianiem bezpieczeństwa ludziom. Organizowane są spotkania i pogadanki z policjantami,  

ratownikami medycznymi i pielęgniarką. 

 

 

od 1.01.2019 do 31.08.2019 od 01.09.2019 do 31.12.2019 

Klasa  Liczba dzieci Klasa  Liczba dzieci 

PP Koziebrody 

PP Raciąż 

16 

  8 

PP Koziebrody 

PP Raciąż 

19 

11 

PP Koziebrody 

PP Raciąż 

17 

15 

PP Koziebrody 

PP Raciąż 

13 

  9 

OGÓŁEM  

4 oddziały 

56 OGÓŁEM  

4 oddziały 

52 
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Liczba nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego w szkołach 

podstawowych 

 

4. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie 

Nauczyciele Stażysta  Kontraktowy  Mianowany  Dyplomowany  

od 1.012019 do 

31.08.2019 

1 1 5 14 

Ogółem: 21 1 1 5 14 

od 1.09.2019 do 

31.12.2019 

1 1 4 14 

Ogółem: 20 1 1 4 14 

 

 

 

 

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

Nauczyciele Stażysta  Kontraktowy  Mianowany  Dyplomowany  

od 1.012019 do 

31.08.2019 

2 2 3 18 

Ogółem: 25 2 2 3 18 

od 1.09.2019 do 

31.12.2019 

2 3 3 17 

Ogółem: 25 2 3 3 17 

 

3. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Uniecku  

Nauczyciele Stażysta  Kontraktowy  Mianowany  Dyplomowany  

od 1.012019 do 

31.08.2019 

2 0  4 17 

Ogółem: 23 2 0 4 17 

od 1.09.2019 do 

31.12.2019 

0 1 4 16 

Ogółem: 21 0 1 4 16 
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4. Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta w Koziebrodach  

Nauczyciele Stażysta  Kontraktowy  Mianowany  Dyplomowany  

od 1.012019 do 

31.08.2019 

0 0 4 20 

Ogółem: 24 0 0 4 20 

od 1.09.2019 do 

31.12.2019 

0 0 4 20 

Ogółem:24  0 0 4 20 

 

 

  

5.2. Wyniki egzaminów. 

 

 

 

 

 

 

Egzamin gimnazjalny Gmina Raciąż 2019 r. 

 

Zakres przedmiotowy Szkoła 

Podstawowa 

w Krajkowie 

Szkoła 

Podstawowa 

w Starym 

Gralewie 

Szkoła 

Podstawowa 

w Uniecku 

Szkoła 

Podstawowa w 

Koziebrodach 

Gmina 

Raciąż 

Humanistyczny 

język polski 52% 58% 59% 55% 57% 

historia i WOS 46% 51% 57% 47% 50% 

Matematyczno-

przyrodniczy 

Matematyczny 19% 36% 35% 36% 35% 

Przyrodniczy 39% 41% 40% 44% 41% 

Język 

angielski 

Poziom 

podstawowy 
42% 44% 48% 65% 52% 

Poziom 

rozszerzony 
33% 24% 35% 50% 33% 

Język obcy 

rosyjski 

Poziom 

podstawowy 
  33%  33% 
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Język obcy 

niemiecki 

Poziom 

podstawowy 
   32% 32% 

 

 

 

Sprawdzian ósmoklasisty Gmina Raciąż 2019 r. 

 
 

 

 

 

 Zakres 

przedmiotowy 

Szkoła 

Podstawowa 

w Krajkowie 

Szkoła 

Podstawowa 

w Starym 

Gralewie 

Szkoła 

Podstawowa 

w Uniecku 

Szkoła 

Podstawowa w 

Koziebrodach 

Gmina 

Raciąż 

Język polski 54% 62% 47% 45% 53% 

Matematyczny 29% 37% 37% 33% 34% 

Język obcy 

angielski 
45% 32% 45% 32% 38% 

Język obcy 

rosyjski 
  31%  31% 

 

 

5.3. Wydatki na oświatę i utrzymanie szkół gminnych. 

   

Wydatki na Oświatę poniesione w 2019 r. 

1.Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie          - 1 938 325,37 zł 

2.Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie     - 2 541 195,28 zł 

3.Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Uniecku          - 2 192 774,67 zł 

4.Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta w Koziebrodach                    - 2 171 226,09 zł 

    Razem                                                                                                                          

8 843 521,41 zł 

5.Urząd Gminy Raciąż                                                                               - 788 217,75 zł 

    w tym: 

 - dowożenie uczniów do SP w Raciążu i oddziału przedszkolnego  

            ul. 11 Listopada 20                                                                                  56 928,00 

zł 

- koszt dowożenia uczniów niepełnosprawnych             90 977,90 

zł 

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)                      110 078,19 zł 
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     w tym  : 88 062,55 zł  ze środków MUWoj. 

        22 015,64 zł  ze środków własnych 

- kształcenie młodocianych               96 964,76 zł 

- noty księgowe obciążeniowe- zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami  

Gminy Raciąż, a uczęszczające do przedszkoli w innych Gminach          

291 542,41 zł 

- noty księgowe obciążeniowe- zwrot kosztów za prowadzenie lekcji religii                  1 561,78 

zł  

- projekt „Lepszy start – w Gminie Raciąż stawiamy na edukację                               140 164,71 

zł  

                 w tym:  132 964,71 dofinansowanie 

                                    7 200,00 wkład własny niepieniężny(użyczenie sal) 

 

Razem pozostałe wydatki( inwestycyjne i inne)                                                            779 697,34 

zł 

 

Wydatki inwestycyjne                                                                                                      773 972,55 

zł 
-SP Krajkowo                                                                                                                     761 622,55 

zł 

-SP Koziebrody (zakup wiaty edukacyjnej- FS)                                                                  

12 350,00 zł                                          

 Inne wydatki (zwroty dotacji, Fundusz Sołecki- wydatki bieżące)                                     5 724,79 

zł                                                                                      

                              

Ogółem wydatki na Oświatę  w 2019 roku                                                                10 411 

436,50 zł 

 

  

w tym dofinansowania : 

- subwencja oświatowa                                                                                                     6 493 470,00 

zł 

- pomoc materialna dla uczniów (stypendium)                                                                      88 062,55 

zł        

- zlecone – podręczniki                                                                                                          47 047,79 

zł 

- wychowanie przedszkolne                                                                                                 177 718,01 

zł   

- kształcenie młodocianych                                                                                                    96 

964,76 zł  

- program „Aktywna tablica”(SP Krajkowo i SP Stare Gralewo)                                          28 

000,00 zł 

-„Utworzenie nowej pracowni informatycznej w SP w Krajkowie”                                      46 500,00 

zł 

- projekt „Lepszy start – w Gminie Raciąż stawiamy na edukację                                       132 964,71 

zł 

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

Gminy Raciąż, a uczęszczające do przedszkoli w naszej Gminie                             

50 669,52 zł    
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                      Razem dofinansowania     7 161 397,34 

zł                                                                              

 

Środki własne Gminy Raciąż                                                                                         3 250 039,16 

zł 

 

     

5.4. Programy i projekty realizowane w szkołach podstawowych 

1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie w 2019 roku: 

- projekt „Lepszy Strat – w Gminie Raciąż stawiamy na edukację”, 

- innowacja pedagogiczna zatwierdzona przez KO „Kultywowanie poprzez taniec tradycji 

łowickich na terenie Gminy Raciąż”, 

- „Znajdź właściwe rozwiązanie”- program profilaktyczny, 

- „Trzymaj formę”- projekt  profilaktyczny o żywieniu i aktywności fizycznej, 

- „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” -program  dla przedszkolaków, 

- „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży” -program  profilaktyczny, 

- „Owoce i warzywa w szkole” – propagowanie zdrowego odżywiania, 

- „ Mleko w szkole” – propagowanie zdrowego odżywiania, 

- „Nie pal przy mnie proszę”-program  profilaktyczny, 

- „Czyste powietrze wokół nas” – program dla oddziału przedszkolnego, 

- Program „ Aktywna tablica” w ramach, którego zakupiono monitory interaktywne, 

- Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych, 

- Opracowany został Projekt obchodów 100-lecia powstania szkoły. 

 

  2. Programy i projekty  realizowane w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki  w 

Starym Gralewie w  2019 roku: 

- „Trzymaj formę” – program profilaktyczny o żywieniu i aktywności fizycznej, 

- projekt „Lepszy Strat – w Gminie Raciąż stawiamy na edukację”, 

- Aktywna tablica, 

- akcja fluoryzacji zębów, 

- Szanuj Zdrowie – Ratuj Życie, 

- „Stop nałogom”, „Życie wolne od tytoniu”, „Rozrywka bez dopalaczy” – projekty edukacyjne 

realizowane w szkole, 

- „Czyste powietrze wokół nas – nie pal przy mnie proszę”, 

- program antytytoniowy „Znajdź właściwe  rozwiązanie”,  
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- „Góra Grosza”, 

- Kolędnicy Misyjni, 

- pomoc dla uczniów mających kłopoty ze zdrowiem, 

- kiermasz świątecznych ozdób wykonanych przez uczniów na rzecz osób potrzebujących 

pomocy, 

- zbiórka plastikowych nakrętek – pomoc dla Oskara i Alicji, 

- Jałmużna Wielkopostna (skarbonki), 

- „Pączek dla Afryki”, 

- „Sprzątanie Świata”, 

- „Dzień Ziemi”, 

- „Dla Niepodległej” – program zawierający cykl wydarzeń mających na celu uczczenie 100-

lecia niepodległości – kontynuacja wybranych działań: 

1. Udział w ogólnopolskim projekcie „Kartka dla powstańca” wrzesień/październik  2019 

(uczniowie klas  VII i VIII). 

2. Obchody majowych świąt pod hasłem „Dla wolności” – żywa lekcja historii w wykonaniu 

grupy rekonstrukcyjnej z Lublina (udział całej społeczności szkolnej). Uczniowie wszystkich 

oddziałów mogli zapoznać się z procesem odzyskiwania przez Polskę niepodległości, w  

interesujący, przystępny sposób. Ciekawą przygodą była możliwość oglądania rekwizytów 

związanych z tamtymi czasami. 

3. Projekt samorządu uczniowskiego – „By czas nie zaćmił i niepamięć” – Miejsca Pamięci w 

Starym Gralewie,  

4. Święto chleba – „Dla Niepodległej” – by na polskim stole nigdy nie zabrakło chleba… - 

październik 2019r. Uroczystość propagująca polskie tradycje.  

5. „Zakochaj się w Polsce” – projekt na temat regionów naszego kraju. Kolejne duże działanie 

mające na celu bliższe poznanie ciekawych zakątków Polski,  jej walorów turystycznych, 

kulturowych i językowych. Słynnych osób związanych z regionem, legend, historii itp. 

6. Listopad 2019 roku – podsumowanie roku świętowania.  

W szkole wywieszono wielkie (wymiary 2m x 1m) pamiątkowe zdjęcie, na którym zgromadzono 

uczestników finału uroczystości z 2018r.. 

- udział w projekcie CEO „Szkoła demokracji” oraz w akcji „Młodzi głosują”, 

- udział w kampanii „BohaterON – włącz historię”. 
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3. Programy i projekty  realizowane w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych 

w Uniecku w 2019 roku: 

- projekt „Lepszy Strat – w Gminie Raciąż stawiamy na edukację”, 

- „Młodzi głosują plus”, 

- „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”, 

- „Ratujemy i Uczymy Ratować"- program  profilaktyczny, 

- „Rekord dla Niepodległej"- działania związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania 

niepodległości przez   Polskę, 

- ,,Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” -program  profilaktyczny, 

- ,,Nie pal przy mnie proszę” - program  profilaktyczny, 

- „Warzywa i owoce w szkole” - propagowanie zdrowego odżywiania, 

- „Mleko w szkole” - propagowanie zdrowego odżywiania. 

 

4. Programy i projekty  realizowane w Szkole Podstawowej im. Władysława S. Reymonta 

w Koziebrodach w  2019 roku: 

-  projekt „Lepszy Strat – w Gminie Raciąż stawiamy na edukację”, 

- „Młodzi głosują plus”, 

- "Ratujemy i Uczymy Ratować"- program  profilaktyczny, 

- "Rekord dla Niepodległej""- działania związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania 

niepodległości przez   Polskę, 

- ,,Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” -program  profilaktyczny, 

- ,,Nie pal przy mnie proszę” - program  profilaktyczny, 

- „Program dla szkół” – mleko w szkole, owoce w szkole, 

- „Śniadanie daje moc” – program edukacyjny, 

- Mam kota na punkcie mleka” – program edukacyjny, 

- Program SKS Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Instytutu Sportu, 

-  „Szkoła z misją” – projekt edukacyjny, 

- „Czytamy Reymonta” - projekt edukacyjny, 

- Projekt edukacyjny „Wszystkie kolory świata” Polski Komitet Narodowy UNICEF, 

- „Święto pieczonego ziemniaka” – projekt edukacyjny, 

- „Kręci mnie bezpieczeństwo” – projekt edukacyjny, 

- „Bieg po zdrowie” - program  profilaktyczny, 

- „Trzymaj formę” - program  profilaktyczny, 
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-  „Czyste powietrze wokół nas”. 

 

 

5.5. Inne zadania oświatowe. 

 

Remonty i modernizacje 

1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie 

- podczas ferii szkolnych przeprowadzono malowanie dwóch pomieszczeń szkolnych, remont 

dachu oraz częściowo wymieniono parapety, 

- zakończono prace wykończeniowe w nowym obiekcie szkoły, w którym znajdują się m.in. : 

dwie klasopracownie, pracownia informatyczna, świetlica, pomieszczenie gospodarcze i toalety,  

- w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych 

pn. „Utworzenie nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Krajkowie” 

wyposażono pracownię informatyczną w monitor interaktywny, 23 zestawy komputerowe z 

oprogramowaniem, 3 roboty do zajęć z robotyki oraz drukarkę z funkcją skanu i ksero, 

- szkoła wzięła udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych na 

lata 2017-2019 pn. „Aktywna tablica” . W związku, z tym szkoła została wyposażona w trzy 

monitoryinteraktywne,  

 - w ramach środków finansowanych z budżetu Urzędu Gminy oraz pozyskanego dofinansowania 

z MEN zakupiony został sprzęt szkolny m.in.: krzesła oraz ławki szkolne, stoliki komputerowe, 

2 tablice typu tryptyk, tablica sucho-ścieralna, 2 laptopy, 3 zestawy głośników komputerowych. 

Zakupiono i zamontowano dzwonek.  

- wykonano remont dwóch pomieszczeń szkolnych. Dokonano również zakupu komputera, 

głośnika bezprzewodowego , 3 stołów do gry w tenisa stołowego, wycieraczek wejściowych, 2 

tablic typu tryptyk oraz materiałów edukacyjnych (gry, piłki do koszykówki). 

 

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

- na terenie szkolnym wybudowano Otwartą Strefę Aktywności z siłownią plenerową i 

rozbudowano plac zabaw dla dzieci. Inwestorem była Gmina Raciąż z bardzo poważnym 

udziałem finansowym i organizacyjnym Rady Rodziców oraz sołectw z rejonu szkoły, 

- zmodernizowano częściowo instalację elektryczną szkoły, 

- dokonywano koniecznych napraw wynikających z  bieżących potrzeb. 
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3. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Uniecku 

- dokonano szpachlowania oraz malowania sześciu sal lekcyjnych,  

- w oddziale przedszkolnym, punkcie przedszkolnym oraz na korytarzach pomalowano ubytki 

farby. 

 

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

- wykonano remont podłóg oraz pomalowano trzy sale lekcyjne,  

- pomalowano ubytki farb w punkcie przedszkolnym, oddziale przedszkolnym, na korytarzach, 

pomalowano łazienki, 

- wymieniono drążki w drabince poziomej, 

- wymieniono górną belkę huśtawki,  

- przeprowadzono renowację podłogi na sali gimnastycznej z cyklinowaniem i lakierowaniem,  

- wykonano remont schodów zewnętrznych, uzupełnienie uszkodzonych płytek na starym 

wejściu do szkoły,    

- naprawiono narożniki boazerii na klatce schodowej. 

 

 

 

 5.6. Osiągnięcia uczniów  

 
1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie 

 

 

 

Lp. 

Nazwa konkursu, olimpiady Wyniki klasyfikacji 

1. Kuratoryjny konkurs tematyczny „Jan Paweł II – 

papież wolności” 

I miejsce – uczennica  

Kl. VIII 

2. Powiatowy konkurs ortograficzny „Mistrz 

Ortografii 2019” dla klas III SP i VII SP 

Wyróżnienie – uczennica kl. III 

Wyróżnienie – uczennica kl. VII 

3. 

 

Ogólnopolski konkurs na najlepszą recenzję 

książki 

Wyróżnienie – uczennica kl. VIII 

4. 

 

Międzyszkolny konkurs matematyczno – 

przyrodniczy „Wcale nie jestem kujonem” 

III miejsce – uczennica  kl. VIII 

Wyróżnienie – uczennica kl. VIII 

5. Gminny konkurs „Wiem wszystko o Gminie 

Raciąż” 

 

I miejsce – uczennica kl. VIII 

- za wykonanie baneru 

I miejsce – uczennica kl. VIII 

- za wykonanie kalendarza 

III miejsce – uczennica kl. VIII 
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- za wykonanie kalendarza 

6. Wygraj szansę- gminny konkurs Wyróżnienie – uczennica kl.V 

7. „Jan Paweł II – człowiek odwagi” – konkurs 

kuratoryjny tematyczny 

Uczennica kl. VIII zakwalifikowała się do 

etapu rejonowego 

8. Konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii klas 

VII” (szkolny etap) 

2 uczennice z kl. VII będą reprezentować 

klasę VII w konkursie powiatowym 

9. Miejsko – Gminny konkurs Plastyczny pt. 

„Cztery pory roku” cz. I „Jesień 

Konkurs w trakcie realizacji. 

10. 

 

Szkolny Konkurs Plastyczny „Szkoła Dawniej, 

Dziś, Jutro” 

Konkursy organizowane z okazji 100-lecia 

powstania szkoły – w trakcie realizacji 

11. XVII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta 

Gminy Raciąż 

 

I miejsce w klasyfikacji drużynowej 

12. Szkolny konkurs plastyczny „Kartka urodzinowa 

dla szkoły” 

W trakcie realizacji 

13. Spartakiada Lekkoatletyczna o Puchar Wójta 

Gminy Raciąż 

 

II miejsce w klasyfikacji drużynowej 

 

 

 

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

Lp. Nazwa konkursu, olimpiady Wyniki klasyfikacji 

1. Spartakiada Lekkoatletyczna o puchar Wójta Gminy 

Raciąż – organizator: Szkoła Podstawowa w Starym 

Gralewie. 

I miejsce w klasyfikacji drużynowej 

2. VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla 

Dzieci i Młodzieży do lat 16 pt. WOLNOŚĆ JEST W 

NAS! Dumni ze swojej Niepodległej 

III miejsce kat. od 7 do 9 lat 

3. Konkurs Piosenki Religijnej  I miejsce 

4. Diecezjalny konkurs plastyczny dla uczniów klas I - 

III Szkoły Podstawowej 

wyróżnienie 

5. Konkurs Biblijny dla uczniów klas V-VIII szkół 

podstawowych – etap dekanalny. 

II miejsce 

6. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur. Wyróżnienie 

7. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Bezpiecznie na 

wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje"- 

organizator KRUS Warszawa - etap powiatowy. 

I miejsce 
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8. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w  Ruchu 

Drogowym – eliminacje powiatowe w Szkole 

Podstawowej w Raciążu 

II miejsce drużynowo 

IV miejsce w etapie rejonowym 

 

 

 

3. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Uniecku 

 

Lp. Nazwa konkursu, olimpiady Wyniki klasyfikacji  

1. Gminne biegi przełajowe I miejsce – 3 uczniów 

II miejsce – 3 uczniów 

III miejsce – 4 uczniów 

2. Gminny turniej tenisa stołowego III miejsce – 2 uczniów 

3. Powiatowe biegi przełajowe Awans do rejonu – 3 uczniów 

4. „Wygraj szansę” ogólnopolski program dydaktyczno-

kulturalny dla dzieci i młodzieży muzycznie 

uzdolnionej 

II miejsce 

5. Gminny Przegląd piosenki dziecięcej i młodzieżowej  

„ Piosenka jest dobra na wszystko” Raciąż 2019 

wyróżnienie  

6. Powiatowy Konkurs recytatorski „Proza Małgorzaty 

Musierowicz” 

wyróżnienie 

7. Ogólnopolski konkurs Fox z języka angielskiego udział 

8. Diecezjalny konkurs plastyczny „Dzień z życia 

misjonarza” 

udział 

9. Ogólnopolski konkurs matematyczny Kangur udział 

10. Powiatowy konkurs plastyczny „Zdrowe zęby – 

ładny uśmiech” 

udział 

11. Powiatowy konkurs plastyczny „Bądź świadomy – 

walcz ze smogiem” 

udział 

12. Diecezjalny konkurs plastyczny 

„Ewangelia wg św. Łukasza widziana oczami 

dziecka” 

udział 

13 Diecezjalny konkurs plastyczny 

„Świętowanie niedzieli w rodzinie” 

udział 

14. Gminny konkurs „Wiem wszystko o gminie Raciąż” udział 

 

 

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

 
Lp. Nazwa Wyniki klasyfikacji  

1. Spartakiada lekkoatletyczna o Puchar Wójta Gminy 

Raciąż: 

 

I,II,III miejsce - uczniowie klas I- VIII i III OG 

 

2. Międzyszkolny konkurs matematyczno-

przyrodniczy „Wcale nie jestem kujonem” 
II miejsce – uczeń III OG 

3. „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży” – 

prezentacja multimedialna 
Wyróżnienie - uczennica kl. VIII 
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4. Ogólnopolski konkurs przyrodniczy „Świetlik” Udział kl.VII-VIII 

5. Gminny konkurs „Wiem wszystko o gminie 

Raciąż” 

 

II miejsce – uczennica kl.VII – wykonanie 

kalendarza 

II i III miejsce – uczniowie kl. VII i III OG- 

wykonanie banera  

6. IV Przegląd piosenki dziecięcej i młodzieżowej 

„Piosenka jest dobra na wszystko” 

Wyróżnienia - uczniowie klasy III OG  

7. Ogólnopolski konkurs matematyczny „Kangur” Wyróżnienie -uczniowie klas VII 

8. 
Ogólnopolski konkurs matematyczny „Panda” 

Wyróżnienia ,  

miejsce: I,V,VII uczniowie klas VIII 

9. Ogólnopolski konkurs z języka angielskiego 

„Panda” 
VII miejsce uczennica klasy VII 

10. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Bezpiecznie na 

wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” 
Udział uczniów klas IV-V, VII 

11. 
Ogólnopolski konkurs matematyczny „Albus” 

III,VII, IX miejsce, oraz wyróżnienia- 

uczniowie klas VII-VIII, III OG 

12. Powiatowy konkurs Poezji Współczesnej Julii 

Hartwig  
II miejsce uczennica klasy VI 

13. Szkolny konkurs recytatorski „Mówimy 

Reymontem” 
I,II,III miejsce-uczennice klas V-VII 

14. Trzymaj formę Zakwalifikowanie do 2 etapu klas VIII 

15. Powiatowy konkurs ortograficzny Udział uczniów klas VII 

16. Turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy 

Raciąż 
II,III miejsce -uczniowie klas V-VIII 

17. Szkolny turniej tenisa stołowego I,II,III miejsce uczniowie klas  V-III OG 

18. 
Szkolny konkurs wokalny „Mini szansa” 

I-III miejsce, wyróżnienie -uczniowie klas IV-

V  

19. Ogólnopolskie dyktando szkolne Udział uczniów klas IV-V 

20. Ogólnopolskie Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów Udział uczniów klas IV-V 

21. 
Szkolny turniej piłki nożnej 

I,II,III miejsce klas IV-VIII, III OG  

22. Gminne Biegi Przełajowe o Puchar Wójta Gminy 

Raciąż i  

Powiatowe Biegi Przełajowe 

II-III miejsce uczniowie klas V,VII 

 

Awans na rejon uczniowie klas VI-VII 

23. 
Mistrzostwa  Gminy Raciąż w piłce siatkowej 

I miejsce uczniowie klas VI 

24. 
Gminny Turniej Piłki Nożnej 

IV miejsce klasa VI 

25. 
Program SKS Ministerstwa Sportu 

Udział uczniów  klas  

IV-VIII 

26. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Kwiaty dla 

Babci i Dziadka” 

Udział uczniów z klas  

V,VIII 

27. Ogólnopolski program „Mały Miś w świetle 

literatury” 

Szkolny program „Poznajemy zawody” 

Udział dziewcząt i chłopców z OP 

28. 
Konkurs plastyczny „Pani Jesień” 

I,II,III miejsce-dziewczęta  i chłopcy z OP 

29. 
Konkurs kolęd I,II,III miejsce-dziewczęta  i chłopcy z OP 
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30. Ogólnopolski konkurs języka angielskiego „Word 

of Languages” 
III,IV,V miejsce – uczniowie klas VII-VIII 

31. 
Ogólnopolskie Dyktando „ Nie tylko dla mistrzów” 

Dwa wyróżnienia z klas IV,VI , 

udział klas IV-V 

32. 
Innowacja pedagogiczna „Z ortografią za pan brat” Udział uczniów z klas IV 

33. 
Konkurs plastyczny „Cztery pory roku” Udział uczennicy klas VI 

34. Ogólnopolski konkurs poetycki „Dla Babci i 

Dziadka” 

Wyróżnienie uczennica klasa VI.  

Udział uczniów z klas V-VIII 

35. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Mówimy 

Reymontem” 
 I miejsce uczennica klasy VII 

36. Program „Tydzień zdrowego żywienia” w oparciu o 

program ogólnopolski „Śniadanie daje moc” 
Udział uczniów z klas I-V 

37. 
Program „Mamy kota na punkcie mleka” Udział uczniów z klas III 

38. 
Program „Owoce w szkole”, „Doskonałe mleko”  Udział uczniów z klas I-V 

39. Innowacja organizacyjno – metodyczna „Spotkanie 

z literackimi noblistami znad Wisły” 
Udział uczniów z klas I-III, IV-VIII 

 

 

 

 
 

5.7. Dożywianie realizowane w szkołach podstawowych przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu w 2019 r. 

Nazwa szkoły/ 

Miesiące 

I II III IV V VI IX X XI XII 

Szkoła 

Podstawowa 

w Krajkowie 

41 41 

 

43 43 43 43 38 38 38 38 

Szkoła 

Podstawowa w 

Starym Gralewie 

31 37 37 37 33 33 19 19 19 19 

Szkoła 

Podstawowa w 

Uniecku 

57 57 57 57 57 57 46 46 47 47 

Szkoła 

Podstawowa w 

Koziebrodach 

73 73 73 72 72 72 52 52 52 52 

Ogółem 202 208 210 209 205 205 155 155 156 156 
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5.8. Opieka świetlicowa realizowana w szkołach podstawowych 

1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie 

Na zajęcia świetlicowe uczęszczały dzieci w trzech grupach, które oczekiwały na autobus 

do domu lub odbiór rodziców. W okresie od stycznia do czerwca 2019 r  uczęszczało 65 

uczniów, od września do grudnia 2019 r. uczęszczało 74 uczniów.  

Świetlica realizowała plan pracy w grupach wychowawczych.  

Do 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. 

Zajęcia świetlicowe odbywały się w salach lekcyjnych. W grudniu 2019 zakupiono na 

świetlicę nowe gry planszowe. 

 

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

Zorganizowano 37 godzin tygodniowo zajęć świetlicowych, w których objęto opieką 

wszystkich dowożonych uczniów oraz 22 uczniów dowożonych przez rodziców lub 

dochodzących do szkoły. W najliczniejszym miesiącu ogółem korzystało ze świetlicy 201 

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 1.01.2019 do 31.08.2019  opieką świetlicową objętych było 87 uczniów, w tym: ze 

szkoły podstawowej  - 82 uczniów , z oddziału gimnazjalnego -5 uczniów. 

Od 1.09.2019 do 31.12.2019 –opieką świetlicową objętych było 114 uczniów. 

 

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

Opieką  świetlicową od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019r. objętych było 70 uczniów, w 

tym: 65 uczniów ze szkoły podstawowej  i 5 uczniów z oddziału gimnazjalnego. 
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W okresie od 1 września 2019r. do 31 grudnia 2019r. opieką świetlicową objętych było 69 

uczniów. 

 

5.9. Dowożenie uczniów do szkół podstawowych w 2019 roku 
 

 

Nazwa szkoły/ Liczba uczniów Średnia liczba 

uczniów 

01.01.2019-  

19.06.2019 

Średnia liczba 

uczniów 

01.09.2019 – 

31.12.2019 

Szkoła Podstawowa w Krajkowie 44 34 

Szkoła Podstawowa w Starym 

Gralewie 

176 163 

Szkoła Podstawowa w Uniecku 134 128 

Szkoła Podstawowa w Koziebrodach 84 83 

 Razem 438 408 

 

 

 

5.10. Opieka lekarska, pielęgniarska i stomatologiczna  w szkołach 

podstawowych 

1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie 

Uczniowie szkoły są pod opieką lekarską i pielęgniarską GRUPY ZDROWIE Arkadiusz 

Chmieliński 

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

Opieka ta polega przede wszystkim na: 

      - czynnym poradnictwie uczniów z problemami zdrowotnymi, 

- trosce o uczniów, którzy mają choroby przewlekłe, 

- udzielaniu pomocy w nagłych zachorowaniach, urazach czy zatruciach, 

- edukacji dotyczącej higieny jamy ustnej, włosów itp.,  

- organizowaniu i zachęcaniu do działań sprzyjających budowaniu  prawidłowych 

nawyków zdrowotnych.  

W roku 2019 wyżej wymienione zadania realizowane były w pomieszczeniu zastępczym, gdyż 

szkoła nie posiadała gabinetu pielęgniarskiego.  

Opieka stomatologiczna uczniów odbywa się w Gabinecie Stomatologicznym  NETDENT, 

Katarzyna Kowalska z siedzibą  w Nowym Gralewie z w/w opieki korzysta 92 uczniów. 
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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. 

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 oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ENAMEL”, Katarzyna 

Antonina Hoszowska – Poturnicka. 

 

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. 

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

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

Antonina Hoszowska – Poturnicka. 

 

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 
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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:  
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 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. 
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Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Raciąż posiada 472,1707 ha gruntów. 

W skład gruntów gminnych wchodzą: 

Lp. Rodzaj mienia: Powierzchnia [ha] 

Stan na 31.12.2019 r. 

1.  Grunty pod drogami 343,3899 

2.  Użytki rolne 9,3284 

3.  Grunty przeznaczone pod 

budowę zbiornika retencyjnego 

„KRASZEWO” 

60,3652 

4.  Pozostałe 59,0872 

 

Zawarte umowy cywilno-prawne (nabycie-zbycie) 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. na stan mienia komunalnego gminy 

Raciąż nie przyjęto w wyniku umów notarialnych żadnych nieruchomości. 

 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ze stanu mienia komunalnego gminy 

Raciąż zdjęto w wyniku umów notarialnych następujące nieruchomości: 

 

ZBYCIE (-) 

1. Aktem notarialnym Rep. A nr 2353/2019 z dnia 16.05.2019 r. Gmina Raciąż zbyła na 

rzecz osoby fizycznej lokal mieszkalny o pow. użytkowej 51,30 m2 oraz budynki 

przynależne: piwnica 16,80 m2, budynek gosp. 18,70 m2. Ze stanu mienia komunalnego 

zdjęto udział wynoszący 868/1814 w prawie własności działki nr ewid. 182/1 położonej 

w miejscowości Budy Kraszewskie. Nieruchomość sprzedano w trybie 

bezprzetargowym na rzecz najemcy. 

2. Aktem notarialnym Rep. A nr 2360/2019 z dnia 16.05.2019 r. Gmina Raciąż zbyła na 

rzecz osoby fizycznej nieruchomość niezabudowaną, położoną w miejscowości 

Charzyny, oznaczoną nr ewid. działki 140 o pow. 0,29 ha. Przedmiotowa nieruchomość 

została zbyta w trybie przetargu ustnym nieograniczonym. 

3. Aktem notarialnym Rep. A nr 2727/2019 z dnia 05.06.2019 r. Gmina Raciąż zbyła na 

rzecz osoby fizycznej nieruchomość niezabudowaną, położoną w miejscowości 

Łempino, oznaczoną nr ewid. działek 203/10 o pow. 0,1670 ha oraz 203/11 o pow. 

0,1106 ha. Przedmiotowe nieruchomości zostały zbyte w trybie przetargu ustnym 

nieograniczonym. 

4. Aktem notarialnym Rep. A nr 5399/2019 z dnia 04.11.2019 r. Gmina Raciąż zbyła na 

rzecz osoby fizycznej nieruchomości gruntowe, położone w miejscowości Szapsk, 
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oznaczone nr ewid. działek 340/5 o pow. 0,0147 ha, 340/6 o pow. 0,0063 ha oraz 340/7 

o pow. 0,0074 ha. Działki te były niezbędne do poprawienia warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej. Przedmiotowe nieruchomości zostały 

zbyte w trybie bezprzetargowym. 

 

Wydane decyzje administracyjne 

NABYCIE (+) 

1. Decyzją Starosty Płońskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 

655/2018, znak: AB.6740.587.2019 z dnia 13.12.2018 r. (ostateczna  

w dniu 17.01.2019 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działek: 

Lp. Miejscowość Numer działki 
Powierzchnia 

działki [ha] 

1. Kaczorowy 2/6 0,0023 

2. Kaczorowy 2/4 0,0191 

3. Kaczorowy 3/1 0,0291 

4. Kaczorowy 4/8 0,0060 

5. Kaczorowy 4/10 0,0014 

6. Kaczorowy 4/12 0,0001 

7. Kaczorowy 4/14 0,0040 

8. Kaczorowy 5/1 0,0259 

9. Kaczorowy 6/7 0,0077 

10. Kaczorowy 6/9 0,0095 

11. Kaczorowy 6/11 0,0074 

12. Kaczorowy 7/3 0,0107 

13. Kaczorowy 7/5 0,0018 

14. Kaczorowy 8/2 0,0340 

15. Kaczorowy 9/5 0,0001 

16. Kaczorowy 10/2 0,0364 

SUMA 0,1955 ha 

 

2. Decyzją Starosty Płońskiego znak: GG.6821.17.2019 z dnia 30.09.2019r. , Gmina 

Raciąż stała się właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości Budy 

Kraszewskie, oznaczonej nr ewid. działki 274 o pow. 0,0400 ha (nieruchomość 

przeznaczona pod budowę zbiornika wodnego „Kraszewo”). 

3. Decyzją Starosty Płońskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 

371/2019, znak: AB.6740.210.2019 z dnia 18.07.2019 r. (ostateczna  

w dniu 21.08.2019 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działek: 

Lp. Miejscowość 
Numer 

działki 

Powierzchnia 

działki [ha] 
Dokument potwierdzający 

1. Łempino 129/1          0,0023     AB.6740.210.2019 
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2. Łempino 143/4          0,0179     z dnia 18.07.2019 r. 

Decyzja nr 371/2019  

o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, 

postanowienie nr 464/2019 

 

 

 

 

3. Łempino 143/14          0,0170     

4. Łempino 143/7          0,0180     

5. Łempino 143/9          0,0011     

6. Łempino 143/11          0,0004     

7. Łempino 144/4          0,0303     

8. Łempino 144/6          0,0002     

9. Łempino 144/8          0,0015     

10. Łempino 145/4          0,0220     

11. Łempino 145/6          0,0068     

12. Łempino 145/8          0,0001     

13. Łempino 146/3          0,0588     

14. Łempino 146/6          0,0076     

15. Łempino 147/1          0,0132     

16. Łempino 148/1          0,0149     

17. Łempino 149/1          0,0166     

18 Łempino 150/1          0,0167     

19. Łempino 152/1          0,0161     

20. Łempino 154/1          0,0180     

21. Łempino 156/1          0,0195     

22. Łempino 158/1          0,0180     

23. Łempino 160/1          0,0154     

24. Łempino 162/1          0,0176     

25. Łempino 164/1          0,0176     

26. Łempino 166/1          0,0160     

27. Łempino 168/1          0,0146     

28. Łempino 170/1          0,0172     

29. Łempino 172/5          0,0126     

SUMA 0,4280 ha 

 

 

4. Decyzją Starosty Płońskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 

450/2019, znak: AB.6740.438.2019 z dnia 23.08.2019 r. (ostateczna  

w dniu 02.10.2019 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działek: 

 

Lp. Miejscowość 
Numer 

działki 

Powierzchnia 

działki [ha] 
Dokument potwierdzający 

1. Jeżewo-Wesel 14/14          0,0055     AB.6740.438.2019 

z dnia 23.08.2019 r. 

Decyzja nr 450/2019 z dnia 

23.08.2019 r. 

o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej 

2. Jeżewo-Wesel 14/15          0,0952     

3. Jeżewo-Wesel 19/1          0,0040     

4. 
Unieck 19/2 

         0,0013     

SUMA 0,1060 ha 

 

ZBYCIE (-) 
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1. Decyzją Starosty Płońskiego, znak: GG.6820.1.2.2018 z dnia 25.06.2018 r. (ostateczna 

w dniu 16.07.2018 r.) została przyznana nieodpłatnie własność działki gruntu położonej 

(zwrot nieruchomości) w miejscowości Jeżewo-Wesel, oznaczonej nr ewid. działki 

105/3 o pow. 0,2000 ha na rzecz osób fizycznych. 

 

 

7.2. Dzierżawy gruntów komunalnych.  

Gmina Raciąż wydzierżawiała w 2019 roku łącznie 26 działek o powierzchni 20,1210 

ha z przeznaczeniem pod uprawę rolną. 

 

7.3. Umowy użyczenia. 

Grunty nabyte przez Gminę Raciąż w celu realizacji inwestycji celu publicznego pn. 

„Budowa zbiornika wodnego KRASZEWO na rzece Raciążnicy”, Gmina Raciąż oddaje 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. 

 

7.4. Użytkowanie wieczyste. 

W użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni 5,1960 ha, w tym: 

 

Lp. Użytkownik wieczysty 
Powierzchnia [ha] 

Stan na 31.12.2019 r. 

1. Osoba fizyczna 2,7303 

2. 

Osoba fizyczna – 

przekształcenie prawa 

UW w prawo własności 

0,7433 

3. Osoba prawna 1,7224 

SUMA 5,1960 

 

Z dniem 1 stycznia 2019 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. 2019.916 t.j. ze zm.) zostało przekształconych sześć 

nieruchomości o łącznej powierzchni 0,7433 ha. 
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7.5. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na podstawie art. 98 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. 

W 2019 roku nie zaistniał żaden przypadek wypłaty odszkodowania za przejęte na rzecz 

Gminy Raciąż nieruchomości przeznaczone pod drogi gminne. 

 

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). 

 

 

7.7. Postępowania administracyjne dotyczące podziałów i rozgraniczeń. 

W 2019 roku Wójt Gminy Raciąż wydał 35  decyzji zatwierdzających podział 

nieruchomości oraz przeprowadził 2 postępowania administracyjne w sprawie rozgraniczenia 

nieruchomości.  

 

7.8. Postępowania administracyjne dotyczące naliczenia opłaty 

planistycznej. 
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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 2019 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 2019 roku na promocję gminy wydano 183.798,93 zł, które przeznaczono na wydatki 

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

dekoracyjne, reklamowe), przygotowanie i druk „Głosu Raciąża”, organizację konkursów np. 

„Wiem Wszystko o Gminie Raciąż”, „Wygraj Szansę”, dofinansowanie do koncertów 

organizowanych na Arenie Gminy Raciąż, publikację ogłoszeń, wsparcie finansowe obchodów 

„Dni Strażaka”, oraz organizacji pozarządowych. 

 Najważniejszym wydarzeniem promującym gminę w 2019 roku był XXIII 

Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich w Koziebrodach, w ramach którego zorganizowany 

został XV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Mówimy Reymontem”. 

 Gmina partycypowała również w kosztach organizacji VI Jarmarku Raciąskiego, 

spotkań integracyjnych, Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego – Memoriał R. 

Siemińskiego, oraz „Powitania Lata 2019 – IV Festiwal Muzyki Tanecznej”, oraz zbiórce 

makulatury przez Szkoły Podstawowe z terenu gminy Raciąż.  

 

 

 

 




