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I. WSTĘP 

 

      Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie 

gminnym. Burmistrz co roku do 31 maja przedstawia go Radzie Miejskiej. Raport obejmuje 

podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck w roku 2018. 

 Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, 

programów, strategii, uchwał rady miejskiej oraz funduszu sołeckiego za rok 2018. 

Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy na rok ubiegły i jest 

podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny.  

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu 

Miasta i Gminy w Glinojecku, gminnych jednostek organizacyjnych oraz szereg 

dokumentów będących w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach 

internetowych, jak również dane udostępnione przez GUS i PUP w Ciechanowie. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie pozwolą mieszkańcom gminy Glinojeck 

zwiększyć wiedzę o funkcjonowaniu samorządu gminnego, a także staną się podstawą do 

prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. 

II. INFORMACJE OGÓLNE  

        2.1 Położenie i powierzchnia gminy 

 

Gmina Glinojeck jest gminą miejsko – wiejską. Położona jest na północnym 

Mazowszu, w południowo – zachodniej części powiatu ciechanowskiego i jest częścią 

podregionu ciechanowsko-płockiego. Graniczy z gminami: Raciąż, Strzegowo, Ciechanów, 

Ojrzeń, Sochocin i Baboszewo. 

Przez teren gminy przepływa rzeka Wkra i druga, znacznie mniejsza od niej, rzeczka 

Stawnica. 

Gmina Glinojeck leży na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 7 (E77: Warszawa–Gdańsk)  

i nr 60 (Płock–Ciechanów). Ze względu na położenie oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę 

miasto i gmina jest dogodnym obszarem dla inwestorów. Gmina posiada największą  

w Europie środkowo-wschodniej cukrownię, zarządzaną obecnie przez spółkę produkcyjną 

Pfeifer & Langen Polska S.A., zajmującą się  koordynacją sprzedaży i dystrybucji klientom 

indywidualnym i przemysłowym cukru białego, cukru trzcinowego oraz bogatej gamy 

asortymentu cukrowego oznaczonego międzynarodową marką DIAMANT. Kolejną większą 

firmą na terenie gminy Glinojeck jest producent ceramiki kominowej Firma JAWAR, której 

siedziba mieści się w Zygmuntowie. Producent wytwarza ceramiki kominowe w technologii 

izostatycznego prasowania. Jest to najszersza na polskim rynku gama ceramicznych 

systemów kominowych. Ponadto gmina Glinojeck ma na swoim terenie firmę WAPNOPOL, 

specjalizującą się we wszelkiego rodzaju robotach drogowych i ziemnych, m.in. buduje drogi 

oraz mosty. Oferuje też transport i produkcję kruszyw oraz sprzedaż piasku i żwiru. Na rynku 

budowlanym działa od 1995 roku. Jest wykonawcą wielu gminnych dróg. 

Siedziba władz gminy jest położona w mieście Glinojeck, odległym o około 27 km od 

miasta Ciechanów- siedziby władz powiatu, które było w latach 1975-1998 ośrodkiem 

wojewódzkim, stolicą województwa ciechanowskiego. Jest wielofunkcyjnym ośrodkiem 

administracyjno-usługowym i mieszkaniowym.  

W sezonie zimowym w gminie Glinojeck funkcjonuje lodowisko, które mieści się na 

boisku Orlik. W Glinojecku znajdują się 5 sklepów sieciowych: Biedronka, Groszek, 

Lewiatan, Żabka i Gram.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa_nr_7_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/E77_(trasa_europejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa_nr_60_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ock
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciechan%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biedronka_(sie%C4%87_handlowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Groszek_(sie%C4%87_sklep%C3%B3w)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lewiatan_(sie%C4%87_handlowa)
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Gmina obejmuje obszar 154 km
2 

, tj. 14,39% powierzchni powiatu ciechanowskiego. 

Istniejące lasy, które zajmują ok. 35% ogólnej powierzchni gminy, urządzone  

i zagospodarowane tereny zielone (parki, skwery), hala i stadion stanowią atrakcyjną bazę 

turystyczną.  

Administracyjnie gmina ma 47 miejscowości i 29 sołectw.  

Sołectwa: Bielawy, Brody Młockie, Budy Rumockie, Dreglin, Dukt-Krusz, Faustynowo, 

Glinojeck, Kondrajec Pański, Kondrajec Szlachecki, Kowalewko-Szyjki, Lipiny, Luszewo, 

Malużyn, Nowy Garwarz, Ogonowo, Ościsłowo, Płaciszewo, Rumoka, Sadek, Śródborze, 

Stary Garwarz, Strzeszewo, Sulerzyż, Wkra, Wola Młocka, Wólka Garwarska, Zalesie, 

Zygmuntowo, Żeleźnia. 

Miejscowości podstawowe nie posiadające statusu sołectwa to: Gałczyn, Juliszewo, 

Kamionka, Luszewo-Gajówka, Ościsłowo-Gajówka, Ościsłowo-Leśniczówka, Pieńki 

Faustynowskie, Stare Szyjki, Wkra-Kolonia 

Części wsi: Działy, Huta, Janowo, Zawiłka, Głodowo, Marychlin, Zarośle. 

 

     2.2 Demografia 

 

Na koniec 2018 roku Gminę Glinojeck zamieszkiwało  ok. 7 842 osób. Największymi pod 

względem liczby mieszkańców miejscowościami w gminie (poza miastem Glinojeck) są: 

Kondrajec Pański ( ok. 369 osób), Malużyn (ok.359 osób) oraz Ościsłowo (ok. 298 osób).  

W Glinojecku na koniec 2018 roku mieszkało 3081 osób.  

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bielawy_(powiat_ciechanowski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brody_M%C5%82ockie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budy_Rumockie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dreglin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dukt_(wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Faustynowo_(wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kondrajec_Pa%C5%84ski_(wie%C5%9B_w_wojew%C3%B3dztwie_mazowieckim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kondrajec_Szlachecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kowalewko_(powiat_ciechanowski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szyjki_(wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lipiny_(powiat_ciechanowski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Luszewo_(wie%C5%9B_w_powiecie_ciechanowskim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malu%C5%BCyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Garwarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogonowo
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bcis%C5%82owo_(wie%C5%9B_w_wojew%C3%B3dztwie_mazowieckim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82aciszewo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rumoka_(powiat_ciechanowski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sadek_(powiat_ciechanowski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Ar%C3%B3dborze_(powiat_ciechanowski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Garwarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strzeszewo_(powiat_ciechanowski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sulerzy%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wkra_(powiat_ciechanowski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wola_M%C5%82ocka
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C3%B3lka_Garwarska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zalesie_(powiat_ciechanowski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmuntowo_(gmina_Glinojeck)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBele%C5%BAnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ga%C5%82czyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Juliszewo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamionka_(osada_le%C5%9Bna_w_powiecie_ciechanowskim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Luszewo_(osada_le%C5%9Bna_w_powiecie_ciechanowskim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bcis%C5%82owo_(gaj%C3%B3wka_w_gminie_Glinojeck)
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bcis%C5%82owo_(le%C5%9Bnicz%C3%B3wka_w_gminie_Glinojeck)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pie%C5%84ki_Faustynowskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pie%C5%84ki_Faustynowskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stare_Szyjki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82y_(powiat_ciechanowski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Huta_(powiat_ciechanowski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Janowo_(powiat_ciechanowski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawi%C5%82ka
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LICZBA OSÓB ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY I POBYT CZASOWY 

NA TERENIE MIASTA I GMINY GLINOJECK NA DZIEŃ 31.12.2018r. 

 

Lp. Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców 

zameldowanych na 

pobyt stały 

Liczba mieszkańców 

zameldowanych na 

pobyt czasowy 

1. Bielawy 114 1 

2. Brody Młockie 64 0 

3. Budy Rumockie 94 5 

4. Dreglin 112 39 

5. Dukt 77 0 

6. Działy 4 0 

7. Faustynowo 160 2 

8. Huta 12 0 

9. Juliszewo 41 0 

10. Kamionka 19 0 

11. Kondrajec Pański 354 15 

12. Kondrajec Szlachecki 220 0 

13. Kowalewko 51 1 

14. Krusz 48 3 

15. Lipiny 67 0 

16. Luszewo 141 3 

17. Malużyn 354 5 

18. Nowy Garwarz 134 2 

19. Ogonowo 140 2 

20. Ościsłowo 295 3 

21. Płaciszewo 135 0 

22. Rumoka 217 3 

23. Sadek 35 0 

24. Stary Garwarz 126 0 

25. Strzeszewo 126 0 

26. Sulerzyż 182 1 

27. Szyjki 173 1 

28. Śródborze 236 0 

29. Wkra 242 0 

30. Wola Młocka 255 8 

31. Wólka Garwarska 122 1 

32. Zalesie 115 6 

33. Zygmuntowo 210 0 

34. Żeleźnia 86 0 

35. GLINOJECK 2933 47 

 OGÓŁEM 7 694 148 

 

MIGRACJA 

 

 Pobyt stały 

Stan na 

31.12.2014r. 

Pobyt stały 

Stan na 

31.12.2015r. 

Pobyt stały 

Stan na 

31.12.2016r. 

Pobyt stały 

Stan na 

31.12.2017r. 

Pobyt stały 

Stan na 

31.12.2018r. 

Miasto 

Glinojeck 

3123 3086 3030 2975 2933 

Obszar wiejski 4957 4921 4887 4813 4761 

RAZEM 8080 8007 7917 7788 7694 
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PRZYROST NATURALNY W MIEŚCIE I GMINIE 

 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 

Urodzenia 76 71 70 83 75 

Zgony 81 91 87 114 92 

 
 STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI             

ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY I CZASOWY 

W MIEŚCIE I GMINIE 

 

   

Stan na dzień 2018-12-31 Stan na dzień 2017-12-31 Stan na dzień 2016-12-31 

Przedział 

wiekowy 
Mężczyzn Kobiet Ogółem Mężczyzn Kobiet Ogółem Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 128 101 229 126 104 230 119 109 228 

3 37 34 71 42 36 78 40 47 87 

4-5 79 78 157 86 98 184 91 95 186 

6 47 52 99 46 37 83 46 50 96 

7 46 38 84 46 50 96 50 46 96 

8-12 242 225 467 238 221 459 238 217 455 

13-15 130 119 249 132 136 268 129 147 276 

16-17 77 101 178 78 87 165 92 85 177 

18 35 40 75 57 45 102 63 43 106 

19-65 2680 0 2680 2717 0 2717 2741 0 2741 

19-60 0 2160 2160 0 2223 2223 0 2298 2298 

60 + 0 956 956 0 946 946 0 939 939 

65 + 425 0 425 407 0 407 403 0 403 

Ogółem 3926 3904 7830 3975 3983 7958 4012 4076 8088 

 

Najczęstsze przyczyny zgonów to: niewydolność oddechowo - krążeniowa. Nie odnotowano 

zgonów niemowląt. 

 

2.3 Jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Glinojeck: 

 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku, 

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku, 

3. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku z filiami: w Woli Młockiej  

    i Ościsłowie. 

4. Miejsko-Gminne Przedszkole w Glinojecku, 

5. Liceum Ogólnokształcące im. Wł. St. Reymonta w Glinojecku,  

6.  Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Glinojecku,  

7. Szkoła Podstawowa w Ościsłowie. 

8. Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej z filią szkoły w Malużynie. 

9.Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku. 

  

Spółki z o. o.: 
1.Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Glinojecku,  

2.Zakład Gospodarki Komunalnej w Glinojecku. 
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    2.4  Gospodarstwo rolne 

 

Jedną z form użytkowania terenu Gminy Glinojeck jest ich rolnicze wykorzystanie. Na 

podstawie danych zebranych przy sporządzaniu opracowania- Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Glinojeck na lata 2015-2018 z perspektywą do 2020 roku ustalono, że  użytki 

rolne w gminie zajmują około 8,5 tys. ha, tj. nieco ponad 55,0 % jej powierzchni. Z tego tylko 

6,0 tys. ha to grunty orne. Gleby są w dużym stopniu zróżnicowane pod względem typów 

oraz przydatności rolniczej. Należą do słabszych w powiecie ciechanowskim. Na terenie 

gminy dominują na ogół gleby słabe i bardzo słabe jakościowo (kl.V i VI). Zintegrowany 

wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, obliczony przez IUNG w Puławach, 

wynosi dla gminy Glinojeck w skali 100 punktowej 49,3 punktu. Zintegrowane wskaźniki 

jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla powiatu ciechanowskiego i województwa 

mazowieckiego wynoszą odpowiednio 67,6 i 59,5 punktu. 

Na obszarze miasta i gminy tereny lasów i zadrzewień zajmują łącznie ponad 5 260ha, co 

stanowi 34,3 % powierzchni gminy. Jest to ponad dwukrotnie więcej, niż średni wskaźnik 

lesistości w powiecie ciechanowskim. Największy udział lasów występuje na gruntach wsi: 

Ościsłowo (52,1 %), Ogonowo (57,6 %) Wola Młocka (50,3 %). Najmniejszy jest w rejonach 

wsi: Nowy Garwarz (1,6 %), Stary Garwarz (1,8 %) oraz Wólka Garwarska (3,3 %). 

Dominują lasy państwowe, stanowiąc nieco ponad 69 % ogólnej powierzchni lasów.  

Obszary chronione zajmują 39,7 tys. ha., tj. 37% powierzchni gminy. Stanowią one część 

Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który zajmuje obszar aż 87,9% ogólnej 

powierzchni gminy. System obszarów chronionego krajobrazu w gminie ma ścisłe powiązanie 

z krajową siecią ekologiczną ECONET - POLSKA. W koncepcji tej dolina rzeki Wkry 

uznana została za korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym. Teren gminy znajduje się 

także na obszarze funkcjonalnym Zielone Płuca Polski, co określać może kierunki jej 

dalszego rozwoju poprzez wdrażanie zasad ekorozwoju. 

W związku z wystąpieniem w 2018 r. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy 

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck wystąpił do Wojewody Mazowieckiego  

w sprawie powołania składu komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych. 

Do Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku zostało złożonych 118 wniosków  

o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę. 

Komisja powołana Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego, dokonała oszacowania 

szkód w gospodarstwach rolnych, sporządziła protokoły i przekazała je do Wojewody 

Mazowieckiego. Zweryfikowane i zatwierdzone przez Wojewodę protokoły zostały 

przekazane rolnikom, celem złożenia ich do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa wraz z wnioskiem o wypłatę odszkodowania.  

Do komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych, zgodnie  

z wytycznymi Wojewody, zostali powołani: członkowie Mazowieckiej Izby Rolniczej  

w Ciechanowie (2 osoby), doradca rolnośrodowiskowy z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego O/Poświętne, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku (2 osoby). 

W gminie Glinojeck w 2018 roku funkcjonowało 1509 gospodarstw rolnych, w tym: 

 

Lp. Powierzchnia gospodarstw Ilość 

gospodarstw 

1 1 – 2 ha 336 

2 2,01 – 5 ha 509 

3 5,01 – 7ha 204 

4 7,01 – 10ha 175 

5 10,01 – 15ha 163 

6 powyżej  5ha 122 
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2.5  Podmioty gospodarcze 

 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe  

i średnie zakłady rodzinne.  

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, usługi 

hotelarsko-gastronomiczne transport, produkcja rolno - spożywcza, handel oraz naprawy 

pojazdów samochodowych . 

 

 
Podmioty gospodarcze –osoby fizyczne według danych GUS 

 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 
Liczba 

podmiotów 

ogółem 

350 340 350 349 365 

Liczba 

podmiotów w 

mieście 

186 179 187 186 198 

Liczba 

podmiotów na 

terenie wsi 

164 161 163 163 167 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres obrazuje wpisy dokonywane do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności 

Gospodarczej na stanowisku pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Glinojecku  
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Warmińsko-Mazurska Strefa Ekonomiczna SA  (W-M  SSE) działając w imieniu 

Ministra Przedsiębiorczości i Technologii wydaje decyzje o wsparciu przedsiębiorcom  

z północnej części województwa mazowieckiego. Przedsiębiorcy zamierzający inwestować 

w północnej części województwa mazowieckiego mogą uzyskać pomoc publiczną w formie 

zwolnienia z podatku dochodowego nawet do 55% wartości inwestycji. Uzyskane ulgi 

podatkowej jest możliwe po spełnieniu dwóch kryteriów:  ilościowych ( poniesienie kosztów 

kwalifikowanych w określonej wysokości, uzależnionej od stopy bezrobocia w powiecie 

realizacji nowej  inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa) oraz jakościowych ( wspierających 

projekty zakładające m.in. prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów, jak i te 

zapewniające korzystne warunki dla pracowników). Zwolnienie przydzielane jest na czas 

określony, dla województwa mazowieckiego jest to okres 12 lat. 

W związku z powyższym we  wrześniu br. zostanie zorganizowane spotkanie 

informacyjne W-M SSE dla lokalnych przedsiębiorców, na którym szczegółowo omówione 

zostaną możliwości wsparcia inwestycji. 

III. INFORMACJE  O STANIE  FINANSÓW GMINY GLINOJECK  

 

Budżet Gminy na rok 2018 został uchwalony uchwałą budżetową Rady Miejskiej  

 Glinojecku Nr XXV/209/2017 z dnia 21 grudnia 2018 roku.  

 

Planowane dochody w łącznej kwocie 38 382 282,60 zł, w tym: 

dochody bieżące –  35 522 227,32 zł 

dochody majątkowe –  2 860 055,28 zł 

 

Planowane wydatki budżetu to  kwota  41 197 282,60 zł, w tym: 

wydatki bieżące –34 590 691,57 zł 

wydatki majątkowe w kwocie 6 606 591,03 zł 

 

Planowany deficyt  budżetu –  2 815 000,00 zł, 

 

Planowane przychody  – 3 915 000,00 zł, 

 

Rozchody budżetu – 1 100 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

kredytów i emisji obligacji)  

 

Budżet po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.: 

 

Planowane dochody w łącznej kwocie 38 791 860,10 zł, w tym: 

dochody bieżące –  38 322 478,59 zł 

dochody majątkowe –  469 381,51 zł, w tym ze sprzedaży majątku – 105 000,00 zł, 

 

Planowane wydatki budżetu to  kwota  39 716 808,21 zł, w tym: 

wydatki bieżące – 36 759 243,44 zł 

wydatki majątkowe –  2 957 564,77 zł 

 

Planowany deficyt  budżetu –  924 948,11 zł 

 

Przychody budżetu –   3 783 275,20 zł, rozchody budżetu – 1 900 000,00 zł (spłata 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji). 
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Wynik budżetu – nadwyżka 2 790 295,58 zł  

 

Dochody ogółem:   38 805 681,77   100,04 % planu, 

dochody bieżące             38 634 659,10              100,11 % planu, 

dochody majątkowe                   411 022,67                 93,96 % planu, 

 

Wykonanie dochodów 

 

 Wykonanie   

31.12.2018 

Dochody ogółem 38 805 681,77 

Dochody bieżące 38 364 659,10 

Dochody majątkowe 441 022,67 

w tym: 

Subwencje 8 956 092,00 

Dotacje na zadania zlecone 10 924 745,13 

Dotacje celowe na zadania własne 1 096 680,21 

Dotacje UE 758 532,50 

Udziały  gmin w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa, w tym: 

7 098 828,58 

podatek dochodowy od osób fizycznych 5 095 425,00 

podatek dochodowy od osób prawnych 2 003 403,58 

Dochody z wpłat za odbiór odpadów 

komunalnych 

660 845,71 

Pozostałe dochody własne 1 798 665,67 

 

Dotacje pozyskane do budżetu gminy w 2018 roku: 

 

342 047,96 zł – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, 

100 000,00 zł –dotacja celowa ze środków budżetu województwa mazowieckiego na 

dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dreglin, 

8 200,00 zł –dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę 

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na utrzymanie porządku oraz 

ułożenie kostki brukowej na terenie alejki na cmentarzu wojennym w Lesie Ościsłowo, 

87 781,99 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań  

z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu ewidencji ludności, stanu cywilnego, 

działalności gospodarczej,  niektóre zadania z zakresu rolnictwa i geodezji, 

8 400,00 zł – dochody z  dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu 

”Wdrożenie e usług cyfrowych w UMiG oraz w podległych jednostkach Działanie 2.1,  

87 781,99 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na 

wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 

 i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, 

59 582,36 zł – dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na zakup wyposażenia i sprzętu 

ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych w Glinojecku, Malużynie, Szyjkach 

 i Ościsłowie, 
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13 913,58 zł – pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na 

dofinansowanie prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej 

Straży Pożarnej Ościsłowie,  

28 000,00 – dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego 

programu rozwiania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych –  „Aktywna Tablica” dla Szkoły 

Podstawowej w Glinojecku i Szkoły Podstawowej w Ościsłowie, 

2 480,00 zł  – dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych  

w ramach realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa” dla Liceum Ogólnokształcącego w Glinojecku, 

262 006,76 zł – dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania 

przedszkolnego, 

74 420,59 zł – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, 

694 882,50 zł – dotacja ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na 

realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych  

z terenu Gminy Glinojeck”, 

29 936,00 zł – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów  

o charakterze socjalnym, 

9 562,15 zł – dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie  utylizacji wyrobów zawierających 

azbest na terenie Miasta i Gminy Glinojeck, 

43 983,00 zł –  dotacja ze środków budżetu województwa mazowieckiego na budowę siłowni 

zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej oraz boiska do badmintona w miejscowości 

Glinojeck, 

42 368,12 zł – dotacja ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach 

programu  Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej na budowę siłowni 

zewnętrznej w Woli Młockiej, 

 

dotacje celowe ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na dofinansowanie: 

10 000,00 – zagospodarowania terenu przy Domu Kultury w Ościsłowie, 

10 000,00 – zaadaptowania pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na kuchnię i łazienkę  

w miejscowości Szyjki,  

 

dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym: 

37 305,30 zł – na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

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

uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, 

15 000,00 zł – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

 i rentowe,  

 2 289,80 zł –  na wypłatę dodatku energetycznego,  

196 519,52 zł – na wypłatę zasiłków stałych, 

119 187,00 zł – na utrzymanie  ośrodka  pomocy społecznej, 

     3 000,00 zł – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

  90 000,00 zł –  na realizację  programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, 

5 840,00 zł – Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zadania określonego  

w Programie asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej, 

6 116 752,00 zł – dotacja celowa na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi związane 

z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,  
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3 638 543,00 zł – dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego, 

191,41 zł – dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej 

Rodziny, 

334 779,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań związanych z wspieraniem rodziny, 

zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. 

 

Wydatki ogółem:   36 015 386,19    90,68 % planu, 

wydatki bieżące   33 998 042,08    92,49 % planu, 

wydatki majątkowe       2 017 344,11               68,21 % planu, 

 

Wykonanie wydatków 

 

 Wykonanie   

31.12.2018 r 

Wydatki ogółem  36 015 386,19 

Wydatki bieżące 33 998 042,08 

Wydatki majątkowe 2 017 344,11 

wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe oraz urząd 

Miejsko – Gminne Przedszkole w Glinojecku 1 357 894,93 

Liceum Ogólnokształcące im. W. St. Reymonta 

w Glinojecku  

640 761,02 

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii 

Krajowej w Ościsłowie 

1 780 525,07 

Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej  

 

1 327 378,57 

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w 

Glinojecku  

5 941 169,67 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12 160 675,88 

Urząd Miasta i Gminy 

 

12 806 981,05 

 

Zadłużenie gminy 

 na dzień 1.01.2018 r – 9 500 000,00 zł 

 na dzień 31.12.2018r  – 7 600 000,00 zł,  z tytułu obligacji wyemitowanych przez PKO SA: 

obligacje w kwocie  1 100 000,00 zł z terminem wykupu do 2019 r. 

obligacje w kwocie 2 400 000,00 zł z terminem wykupu do 2022 r. 

obligacje w kwocie 2 000 000,00 zł z terminem wykupu do 2022 r. 

obligacje w kwocie 2 100 000,00 zł z terminem wykupu do 2023 r. 

 W 2018 spłacono kwotę 1 900 000 zł, koszty obsługi zadłużenia   267 429,40 zł 

 

Wskaźniki zadłużenia:  

 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 

ust.1 ustawy, do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 

na dany rok – 6,25%, 

 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po 

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku 
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poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 

arytmetyczną z 3 poprzednich lat) – 12,65%, 

 wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 

pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku 

(wskaźnik jednoroczny) – 4,28%. 

IV. INFORMACJA O STANIE  MIENIA  KOMUNALNEGO 

 

Wartość majątku trwałego Miasta i Gminy Glinojeck na dzień 31.12.2018 roku wyniosła 

95 608 114,17 zł.  Stan mienia przedstawiony jest za okres od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r. 

na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne. 

Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych 

Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień 

31.12.2017r. 

Stan na dzień 

31.12.2018r. 

1 2 3 4 

1 Grunty 11 180 598,43 12 439 700,43 

2 Budynki i lokale, obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

 63 770 120,63  61 855 563,10 

4 Urządzenia techniczne i maszyny  3 784 579,79 3 021 990,89 

5 Środki transportu 486 000,00 354 320,00 

6 Inne środki trwałe 58 309,68 43 435,27 

7 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 964 038,38 1 094 721,26 

 OGÓŁEM (UMiG) 80 243 646,91 78 809 730,95 

1. Budynki i lokale 12 286 410,19 12 458 442,04 

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 863 520,81 2 175 933,91 

3. Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 

4-6 KST) 

220 760,60 298 532,64 

4 Pozostałe środki trwałe 2 081 527,08 1 890 241,01 

 OGÓŁEM (szkoły) 16 452 218,68 16 823 149,60 

1. Środki trwałe 13 305,07 13 305,07 

2. Pozostałe środki trwałe  94 551,85 112 782,07 

3 Wartości niematerialne i prawne 27 356,70 43 315,04 
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 OGÓŁEM (MGOPS) 149 802,60 169 402,18 

 OGÓŁEM  /wszystkie jednostki/ 96 845 668,19 95 608 114,17 

  

Gmina Glinojeck z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2018 osiągnęła 

dochody  z następujących tytułów: 
 

 

169 960,31 

z tytułu: najmu i dzierżawy mienia komunalnego, wpłat wieczystego 

użytkowania nieruchomości, trwałego zarządu, odsetki za nieterminowe 

dokonywanie wpłat, kara umowna z tytułu nieterminowej realizacji umowy 

92 884,84 sprzedaż lokali i gruntów oraz złomu 

262 845,15 Razem 

V. INFORMACJA O  REALIZACJI  POLITYK I  PROGRAMÓW 

STRATEGII 

 

5.1  Strategia Rozwoju Gminy Miejsko-Wiejskiej Glinojeck   

 

(glinojeck.bipgmina.pl/wiadomosci/209/wiadomosc/287210/uchwala_nr_viii692015_rady

_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_10_list) uchwalona  przez Radę Miejską – Uchwałą 

 Nr VIII/69/2015 z 10 listopada 2015 r.  

Strategia Rozwoju Gminy jest najważniejszym dokumentem programowym w gminie. 

Ma charakter nadrzędny względem dokumentów o znaczeniu planistycznym. Wyznacza cele 

jakie Miasto i Gmina Glinojeck powinna osiągnąć do 2030 roku. Jest podstawowym 

instrumentem zarządzania rozwojem gminy Glinojeck oraz ważnym dokumentem w którym 

samorząd gminny informuje mieszkańców gminy, podmioty gospodarcze, instytucje  

i organizacje oraz potencjalnych partnerów – głównie samorządy lokalne i samorząd 

województwa, a także potencjalnych inwestorów – o tym, jaką politykę rozwoju zamierza 

prowadzić, wykorzystując swoje ustawowe kompetencje oraz dostępne zasoby rzeczowe 

 i finansowe.  

Zakres przedmiotowy Strategii rozwoju gminy Glinojeck do 2030 roku obejmuje następujące 

obszary problemowe: 

 Ochronę zdrowia i rozwój obszarów wiejskich, 

 Tworzenie nowej oraz modernizację istniejącej infrastruktury technicznej 

 i społecznej, 

 Rynek pracy i pomoc społeczną, 

 Rozwój kultury, kultury fizycznej i turystyki,  

 Kształtowanie postaw obywatelskich i rozwój otwartego na innowacje społeczeństwa 

informacyjnego, 

 Promocja gminy, 

Sformułowanie misji, wizji i celów strategicznych pozwoliło na stworzenie celów 

operacyjnych oraz kierunków działań. Wizja rozwoju gminy, czyli pożądany przez 

mieszkańców obraz (wizerunek) gminy w perspektywie najbliższych kilku lat, brzmi: 

 



16 
 

,,Gmina Glinojeck to bezpieczna i dostatnia część ziemi ciechanowskiej, gdzie walory 

przyrodnicze, wysoka renta położenia, a także współczesne wyzwania cywilizacyjne                          

i rynkowe określają kierunki rozwoju oraz aktywność społeczno-gospodarczą gminnej 

wspólnoty samorządowej ” .  

 

Naczelną ideą tego dokumentu (misją) jest: 

 

Dążenie do osiągnięcia odczuwalnej przez wszystkich mieszkańców gminy poprawy jakości 

ich życia i pracy a także do osiągnięcia coraz lepszego wizerunku gminy oraz poprawy jej 

pozycji konkurencyjnej na Mazowszu. 

 

W dokumencie sformułowano strategiczne cele rozwoju Miasta i Gminy Glinojeck. 

Bazują one na zidentyfikowanych uwarunkowaniach rozwojowych Gminy i wytyczają 

główne kierunki jej dalszego rozwoju. Realizacja celów powinna w znacznym stopniu 

przybliżyć osiągnięcie pożądanego stany rozwoju Gminy, określonego w jej wizji. 

W 2018 roku nie stwierdzono potrzeb ewaluacji, bądź aktualizacji przyjętej Strategii.  

Z pewnością duże znaczenie dla takiego stanu rzeczy miało miejsce szerokie spojrzenie 

opracowujących Strategię na cele, misję i wizję rozwoju gminy Glinojeck w trakcie 

przygotowywania dokumentu. 

Termin realizacji zadań wskazanych w postulatywnej części dokumentu określono do 

roku 2030. Kreowane działania i realizacja komplementarnych przedsięwzięć wpisują się  

w poszczególne wyzwania, pozwalają osiągnąć założone cele i przyczyniają się do ziszczenia 

przyjętej wizji rozwoju.     

5.2  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Glinojeck  

 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy, 

w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Glinojeck, które zostało przyjęte przez 

Radę Miejską w Glinojecku w dniu 26 czerwca 2002 r.,  — uchwała Nr XXV/213/2002, 

zmieniona zarządzeniem zastępczym znak: LEX-IV.742.32.2016 z dnia 8 września 2016 r., 

oraz Uchwałą Nr III/27/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck – 

etap I. W chwili obecnej na podstawie uchwały Nr XXII/241/2018 Rady Miejskiej 

 w Glinojecku z dnia 16 maja 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/258/2018 Rady 

Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 lipca 2018 r., opracowywana jest zmiana studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck – 

etap II i III (http://www.glinojeck.net/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=84&strona=1) 

Miejscowy plan zagospodarowania” przestrzennego stanowi podstawę planowania 

przestrzennego w gminie. Gmina Glinojeck zajmuje powierzchnię 153 km
2 

, z czego około 

16,93% powierzchni objętej jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

W 2018 r. Rada Miejska uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: 

 UCHWAŁA Nr XXI/225/2018 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia  

31 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Pański, gmina 

Glinojeck;   

 UCHWAŁA NR XXV/268/2018 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia  

27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Glinojeck; 

http://www.glinojeck.net/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=84&strona=1
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 UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia  

20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Działy, gmina 

Glinojeck; 

 UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia  

20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Bielawy, gmina 

Glinojeck. 

 

5.3 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Glinojeck  

 
(Uchwała nr XVII/172/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 czerwca 2017 r.  

w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Glinojeck na lata: 2017-2021 

(glinojeck.bipgmina.pl/wiadomosci/209/wiadomosc/381296/uchwala_nr_xvii1722017_rady_

miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_30_cze) 

   Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 

samorządowej należy do zadań własnych Gminy. Gmina, na zasadach i w przypadkach 

określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy                           

i o zmianie Kodeksu Cywilnego, zapewnia lokale w ramach najmu socjalnego i lokale 

zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich 

dochodach. Mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Glinojeck usytuowany jest                                  

w przeważającej części na terenie miasta Glinojeck, a w pozostałej części na terenie 

miejscowości wiejskich gminy Glinojeck, który jest zarządzany i administrowany przez 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z o.o. w Glinojecku.  

 

Mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy przedstawia się następująco: 

Komunalne lokale mieszkalne: 

Lp Adres nieruchomości (lokalu) Liczba lokali Powierzchnia użytkowa w m
2
 

1. Glinojeck, ul. Południowa 18B 1 58,80 

2. Glinojeck, ul. Południowa 18C 3 207,30 

3. Glinojeck, ul. Południowa 18D 3 111,90 

4. Glinojeck, ul. Polna 1B 1 66,00 

5. Glinojeck, ul. Polna 2B 3 101,00 

6. Glinojeck, ul. Polna 2D 4 184,70 

7. Glinojeck, ul. Polna  2I 7 372,90 

8. Glinojeck, ul. Polna 2E 2 84,80 

9. Glinojeck, ul. Polna 2F 2 130,50 

10. Glinojeck, ul. Polna 2G 3 172,90 

11. Glinojeck, ul. Polna 2H 2 84,80 

12. Glinojeck, ul. Polna 2J 1 42,40 

13. Glinojeck, ul. Polna 2K 5 208,00 

14. Glinojeck, ul. Fabryczna 2A 2 98,00 

15. Glinojeck, ul. Fabryczna 2B 2 85,00 

16. Glinojeck, ul. Fabryczna 2C 1 36,00 

17. Glinojeck, ul. Fabryczna 31C 2 118,70 

18. Glinojeck, ul. Fabryczna 2D 1 49,00 
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19. Glinojeck, ul. Fabryczna 31D 1 54,00 

20. Glinojeck, ul. Fabryczna 2E 3 134,00 

21. Glinojeck, ul. Fabryczna 2G 4 165,00 

22. Glinojeck, ul. Fabryczna 31A 2 132,96 

23. Glinojeck, ul. Fabryczna 31B 3 134,00 

24. Glinojeck, ul. Płocka 5 2 80,00 

25. Glinojeck, ul. Gen. Józefa Bema 5 7 290,00 

24. Glinojeck, ul. Ciechanowska 10 9 322,90 

26. Malużyn 54A 1 35,30 

27. Malużyn 54B 2 60,20 

28. Ościsłowo 81 5 184,00 

29. Rumoka 63 2 55,44 

30. Wola Młocka 27 3 89,68 

31. Wola Młocka 33A 3 103,10 

32. Zygmuntowo 34 1 63,90 

33. Zygmuntowo 35A 2 116,60 

34. Zygmuntowo 35B 2 116,60 

Suma powierzchni użytkowej: 4350,38 

 Socjalne lokale mieszkalne: 

Lp. Adres nieruchomości (lokalu) Liczba lokali Powierzchnia użytkowa w m
2
 

1. Glinojeck, ul. Polna 2A 20 717,17 

2. Kondrajec Pański 31 21 622,70 

Lokale mieszkalne związane ze stosunkiem pracy: 

Lokale związane ze stosunkiem pracy 

Lokal nr: Adres Pow. użytkowa 

w m
2
 

1 Glinojeck, Targowa 6 50,30 

3 Glinojeck, Targowa 6 50,30 

4 Glinojeck, Targowa 6 75,40 

5 Glinojeck, Targowa 6 60,80 

7 Glinojeck, Targowa 6 60,80 

8 Glinojeck, Targowa 6 70,40 

Suma powierzchni użytkowej  368,00 

 

Łącznie w zasobie mieszkaniowym miasta i gminy Glinojeck, na dzień 1 stycznia 2018 r., 

znajdowało się  142 mieszkań, a na dzień 31 grudnia 2018 r. -  136 mieszkań . 

 W 2018 r., przydzielono łącznie 28 mieszkań, znajdujących się w zasobie miasta 

 i gminy Glinojeck, w tym lokali socjalnych w Kondrajcu Pańskim 31 i w Glinojecku ul. 

Polna 2A – 27 lokali (przedłużenie najmu zajmowanych lokali) i jeden komunalny lokal 

mieszkalny w Glinojecku.                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Na dzień 31 grudnia 2018 r., niewykorzystanych było 5 lokali mieszkalnych. 

Przyczyną niewykorzystania trzech mieszkań jest pozostawienie ich w zasobie 

mieszkaniowym miasta i gminy, z przeznaczeniem dla osób posiadających prawomocne 

wyroki sądowe o eksmisję, z dotychczas zajmowanych lokali mieszkalnych oraz przyznane 

im prawo przez Sąd do lokalu socjalnego, jedno mieszkanie stanowi lokal związany ze 

stosunkiem pracy dla lekarza oraz jedno mieszkanie dla potrzeb zamiany na lokal o wyższym 

standardzie lub na inne cele związane z realizacją zadań własnych gminy.  

 Dla oceny warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o przydzielenie 

komunalnych lokali mieszkalnych oraz w celu uzyskania opinii w sprawie przyznania lokalu 
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mieszkalnego została powołana Stała Komisja Mieszkaniowa na czas kadencji Rady. 

Komisja liczy pięć osób, a w jej skład wchodzą: dwóch radnych Rady Miejskiej, pracownik 

Urzędu Miasta i Gminy, pracownik Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

w Glinojecku i pracownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Komisja działa 

w oparciu o przyjęte przez Radę Miejską kryteria przydziału lokali, które obejmują: status 

mieszkańca Miasta i Gminy Glinojeck, stan osobowy rodziny ubiegającej się o przydział 

lokalu, dochód przypadający na jednego członka rodziny, sytuację mieszkaniową i rodzinną 

osób ubiegających się o przydział lokalu, okres oczekiwania na przydział lokalu, inne 

uwarunkowania indywidualne wskazujące na potrzebę przydzielenia danej rodzinie lokalu  

w pierwszej kolejności. 

 W 2018 r., dokonano sprzedaży 6 mieszkań komunalnych na rzecz Najemców tych 

lokali, na łączną kwotę w wysokości: 58.715 zł. Średnio jedno mieszkanie sprzedano za 

9.786 zł. Powodem sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych było złożenie wniosków 

przez Najemców tych lokali do Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o ich nabycie na 

własność. 

W 2018 r. wszczęto jedno postępowanie eksmisyjne, dotyczące opuszczenia lokalu 

mieszkalnego, będącego w zasobie miasta i gminy Glinojeck. Powodem wszczęcia 

postępowania było zadłużenie za mieszkanie. Przedmiotowe postępowanie nie zostało 

zakończone w 2018 r. 

 Na dzień 1 stycznia 2018 r., zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie 

miasta i gminy Glinojeck wynosiły łącznie 233.003,07 zł, i dotyczyły 60 mieszkań. Na dzień 

31 grudnia 2018 r., dane te przedstawiały się następująco: zaległości w opłatach za 

mieszkania wynosiły 231.064,33 zł, a dotyczyły 54 mieszkań. 

Remonty wykonane w 2018 r., w komunalnych lokalach mieszkalnych znajdujących się                      

w zasobie miasta i gminy Glinojeck: 

 zakupienie  materiałów na remont 1 mieszkania w Glinojecku przy ul. Gen. J. Bema 5 

-  zakupiono okno, żwir, cement, farby; 

 częściowe wykonanie remontu dachów w 6 budynkach przy ul. Polnej, Fabrycznej, 

Ciechanowskiej, w których znajdują się również lokale wykupione; 

 wymienienie 4 szt. okien w lokalach przy ul. Targowej,  

 dofinansowanie wymiany 3 szt. okien w Glinojecku przy  ul. Gen. J. Bema 5   

i Zygmuntowie 35A; 

 wymienienie okna na klatce schodowej w Glinojecku przy ul. Fabrycznej 2C  

i w piwnicach ul. Południowa 18D.   

 Na dzień 1 stycznia 2018 r., 2% zarządzanych przez TBS Sp. z o.o. w Glinojecku 

lokali mieszkalnych nie posiadało toalet. Na dzień 31 grudnia 2018 r., sytuacja ta  nie uległa 

zmianie. 

 W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę  144.365 zł, których 

beneficjentami były 753 osoby. Podstawą ich przyznania było kryterium dochodowe 

gospodarstwa domowego, tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, normatywna  

powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego. Kwota najniższego dodatku wynosiła  

 21,14 zł., zaś kwota najwyższego dodatku – 430,52 zł.  

 W zasobie komunalnym miasta i gminy Glinojeck na dzień 31 grudnia 2018 r., 

znajdowały się następujące budynki niemieszkalne takie jak: obiekty szkolne, obiekty 

kulturalne, obiekty służby zdrowia, pozostałe obiekty użyteczności publicznej, które 

zagospodarowano w następujący sposób: część znajduje się w bezpośrednim zarządzie 

gminy, część w zarządzie jednostek komunalnych gminy, część oddana została do wynajmu, 

a pozostała część przekazana została do zarządzania i korzystania z obiektów gminnych. 

 Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych, reguluje Uchwała Nr IV/20/2015 Rady 

Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2015 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali 
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mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck 

(ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 1641 z dnia  

25 lutego 2015 r.), zmieniona Uchwałą Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 

25 czerwca 2015 r. i Uchwałą Nr X/94/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 stycznia 

2016 r.  

5.4  Zabytki i ochrona konserwatorska 

 

Na terenie Miasta i Gminy Glinojeck znajdują się następujące obiekty zabytkowe wpisane do 

rejestru zabytków: 

1. Dreglin. Park podworski, XVIII/XIX w. rej. zab. A-215 z dn. 30.08.1980 r. 

2. Glinojeck. Dwór w zespole podworskim, 2 poł. XIX w., rej. zab. A-2016 z dn. 

30.08.1980r. 

3. Glinojeck. Park krajobrazowy w zespole podworskim , 1 poł. XIX w., rej. zab. 

A-2016 z dn. 30.08.1980r. 

4. Luszewo. Park podworski, k. XIX w., rej zab. A-195 z dn. 01.06.1980 r. 

5. Malużyn. Dzwonnica drewniana w zespole kościoła parafialnego p.w. św. Wojciecha, 

rej. zab. A-65 z dn. 21.11.1957 r. 

6. Malużyn. Cmentarz przykościelny w zespole kościoła parafialnego p.w. św. 

Wojciecha, rej. zab. A-65 z dn. 21.11.1957 r. 

7. Malużyn. Park krajobrazowy, 1 poł. XIX w., rej. zab. A-196 z dn. 01.06.1980 r.  

8. Ogonowo. Aleja świerkowa, pocz. XX w., rej. zab. A-214 z dn. 30.08.1980 r. 

9. Sulerzyż. Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja, lata 1908-1928, rej. zab. A-1076 

 z dn. 30.05.2012 r. 

10. Sulerzyż. Cmentarz przykościelny w zespole kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja, 

rej. zab. A-1076 z dn. 30.05.2012 r. 

11. Sulerzyż. Kaplica grobowa Kanigowskich w zespole kościoła parafialnego p.w. św. 

Mikołaja, rej. zab. A-1076 z dn. 30.05.2012 r. 

12. Sulerzyż. Dwór w zespole dworskim, XVIII w., rej. zab. A-101 z dn. 19.12.1961 r. 

13. Sulerzyż. Park w zespole dworskim, ok. 1900 r., rej. zab. A-101 z dn. 30.08.1980 r. 

14. Sulerzyż. Rządcówka, obecnie dom nr 43, ok. 1925 r., rej. zab. A-301 z dn. 

26.07.1995 r.  

15. Szyjki Stare. Dwór drewniany w zespole dworskim, pocz. XX w., rej. zab. A-197 

 z dn. 04.09.1991 r. 

16. Szyjki Stare. Park krajobrazowy w zespole dworskim, pocz. XX w., rej. zab. A-197  

z dn. 01.06.1980 r.  

17. Wkra. Dwór drewniany w zespole dworskim, 4 ćw. XIX w., rej. zab. A-217  

z dn. 30.08.1980 r. 

18. Wkra. Park krajobrazowy w zespole dworskim, poł. XIX w., rej. zab. A-217 

z dn. 30.08.1980 r. 

19. Rumoka. Kapliczka z rzeźbą św. Jana Nepomucena, I poł. XIX w., rej. zab. B-266 

 z dn. 04.10.2010 r. 

 

Koleją formą ochrony zabytków, która obowiązuje na terenie gminy są ustalenia ochrony  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, albo w decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, oprócz rejestru 

zabytków prowadzona jest Gminna Ewidencja Zabytków. W Gminnej Ewidencji Zabytków 

powinny być ujęte:  
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1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru; 

2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 

3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)  

w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

W Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Glinojeck przyjętej Zarządzeniem  

Nr 143/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 4 listopada 2014 r.  znajduje się  

49 kart adresowych, z czego: 

1) 49 kart adresowych zabytków nieruchomych,  w tym  jeden obiekt wyłączony z GEZ; 

2) 160 kart adresowych stanowisk archeologicznych. 

Są to zabytki wpisane do rejestru zabytków i zabytki znajdujące się w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków. 

 

Wykaz obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Glinojeck 

   Lp. Miejscowość Obiekt 

   1. BIELAWY dom nr 20 

   2. BIELAWY-JANOWO krzyż przydrożny, pocz. XX w. 

3. DREGLIN cmentarz wojenny,niemiecki,okres I wojny św. 

4. DREGLIN park podworski, XVIII/XIX w. 

5. GLINOJECK dwór w zespole podworskim,2 poł. XIX w. 

6. GLINOJECK park krajobrazowy w zespole podworskim,1 poł. XIX w. 

7. GLINOJECK cmentarz parafialny, 2 poł. XIX w. 

8. KONDRAJEC SZLACHECKI kapliczka przydrożna, ok. 1900 r. 

9. KONDRAJEC SZLACHECKI cmentarz wojskowy, 1915-1917 

10. LIPINY cmentarz ewangelicki, 1 poł. XX w. 

11. LUSZEWO park podworski, k.XIX w. 

12. LUSZEWO kapliczka przydrożna, 1898 r. 

13. LUSZEWO kapliczka przydrożna, pocz. XX w. 

14. MALUŻYN kościół św. Wojciecha 

15. MALUŻYN dzwonnica drewniana  

    w zespole kościoła par. p.w. św. Wojciecha 

16. MALUŻYN cmentarz przykościelny  

    w zespole kościoła par. p.w. św. Wojciecha 

17. MALUŻYN park krajobrazowy,1 poł. XIX w. 

18. MALUŻYN dom nr 38, obecnie BN (bez numeru) 

19. MALUŻYN dom nr 51 (czworak), obecnie dom nr 54 B, 1910 r. 

20. MALUŻYN cmentarz parafialny rzymsko-katolicki, poł. XIX w. 

21. OGONOWO aleja świerkowa, pocz. XX w.  

22. OGONOWO kapliczka przydrożna, ok. 1900 r. 

23. OGONOWO krzyż przydrożny, granit/żeliwo, k. XIX w. 

24. OŚCISŁOWO dom nr 30, obecnie dom nr 33 

25. OŚCISŁOWO dom nr 47, ok. 1910 r. 

26. OŚCISŁOWO dom nr 50, ok. 1910 r. 

27. OŚCISŁOWO dom nr 51, pocz. XX w. 

28. OŚCISŁOWO dom nr 66, pocz. XX w. 

29. OŚCISŁOWO dom nr 69, pocz. XX w. 
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30. OŚCISŁOWO cmentarz wojenny bez okr. wyznania, 2 poł. XX w. 

31. OŚCISŁOWO cmentarz kalek, 2 poł. XX w. (II wojna światowa) 

32. STARY GARWARZ dwór murowany, ok. 3 ćw. XIX w., lata 30-ste XX w. 

33. STRZESZEWO krzyż przydrożny, granit/żeliwo, 1894 r. 

34. SULERZYŻ kościół parafialny p.w. św. Mikołaja, lata 1908-1928 

35. SULERZYŻ cmentarz przykościelny  

    w zespole kościoła par. p.w. św. Mikołaja 

36. SULERZYŻ kaplica grobowa Kanigowskich  

    w zespole kościoła par. p.w. św. Mikołaja 

37. SULERZYŻ cmentarz parafialny rzymsko-katolicki,1 poł. XIX w. 

38. SULERZYŻ dwór w zespole dworskim, XVIII w. 

39. SULERZYŻ park w zespole dworskim, ok. 1900 r. 

40. SULERZYŻ rządcówka, obecnie dom nr 43, ok. 1925 r. 

41. SZYJKI STARE dwór drewniany w zespole dworskim, pocz. XX w. 

42. SZYJKI STARE park krajobrazowy w zespole dworskim, pocz. XX w. 

43. WKRA dwór drewniany w zespole dworskim, 4 ćw. XIX w. 

44. WKRA park krajobrazowy w zespole dworskim, poł. XIX w. 

45. WKRA młyn wodny drewniany, 1910 r. 

46. WKRA figurka przydrożna, pocz. XX w.  

47. WOLA MŁOCKA cmentarz ewangelicki, pocz. XX w. 

48. WOLA MŁOCKA cmentarz ewangelicki, 1 poł. XX w. 

49. RUMOKA kapliczka z rzeźbą św. Jana Nepomucena, I poł. XIX w. 

 

W 2018 roku wykonano roboty ziemne na jednym z naszych obiektów zabytkowych - 

cmentarzu ofiar niemieckiego terroru w II wojnie światowej w lesie ościsłowskim – Duża 

Kwatera. 

Cały koszt zadania został sfinansowany z otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie dotacji celowej w wysokości 8 200,00 zł.  

Przedmiotem prac było: wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, ułożenie kostki 

brukowej, ustawienie obrzeży na terenie Dużej Kwatery. Wspomniane prace zostały 

wykonane przez firmę OBELIKS Usługi Kamieniarskie Paweł Woźniak. Dodatkowo, we 

własnym zakresie Gmina Glinojeck wysypała drobnym kamieniem alejki na cmentarzu, 

konserwacji poddano również zieleń, a teren wokół uporządkowano. 
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5.5  Infrastruktura drogowa  

 

Teren gminy Glinojeck położony jest w bardzo korzystnej relacji przestrzennej do 

krajowego i regionalnego systemu komunikacji drogowej. Przez teren gminy przebiegają diw 

drogi krajowe nr 7 i nr 60 o łącznej długości ponad 26 km. W Glinojecku jest jedno z dwóch 

w powiecie ciechanowskim skrzyżowań dróg krajowych. 

Obszar gminy należy do dobrze wyposażonych komunikacyjnie. Wskaźnik gęstości dróg 

publicznych o nawierzchni utwardzonej wynosi 108,1 km/100 km
2 

. Podstawowe funkcje 

komunikacyjne gminy spełnia sieć dróg powiatowych licząca 48,4 km., a także uzupełniające 

tę sieć drogi gminne o łącznej powierzchni 126,3 km. Nas obszarze gminy nie ma dróg 

wojewódzkich. Ogółem na terenie gminy znajduje się nieco ponad 200 km dróg publicznych. 

 

Długość dróg w poszczególnych kategoriach na terenie Gminy Glinojeck: 

 drogi krajowe                    26,1 km 

 drogi powiatowe               48,4 km 

 drogi gminne                  126, 3 km 

             Łącznie:                         200,8  km 

 

Większość dróg lokalnych (ok. 66%) ma nawierzchnię bitumiczną, ale są jeszcze 

odcinki dróg, głównie gminnych, które posiadają nawierzchnię gruntową tj. 23,7 % dróg. 

Prawie trzy czwarte długości dróg gminnych ma nawierzchnię utwardzoną.  Drogi asfaltowe 

na początku 2018 roku stanowiły 75,5% wszystkich dróg, natomiast na dzień 31 grudnia b.r. 

76,3%.   

Na sieci dróg gminnych znajdują się dwa mosty przez rzekę Wkrę:   

 w ciągu drogi gminnej 120343W Malużyn-Sadek o konstrukcji żelbetowej 

 i długości 50,40 m; 

 w ciągu drogi gminnej nr 120345W Płaciszewo-Goszczyce Poświętne  

o konstrukcji żelbetowej i długości 61,40 m 

oraz jedna kładka w miejscowości Wkra o konstrukcji drewnianej i długości 52,40 m. 
Ponadto przez Gminę Glinojeck przebiega  ścieżka rowerowa  o długości 1,3 km i znajduje się przy 

drodze powiatowej Glinojeck-Stary Garwarz 

Sieć krajowych i powiatowych dróg publicznych w gminie Glinojeck 
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W 2018 r. na zadania związane z drogami gminnymi i wewnętrznymi wykorzystano środki  

w łącznej wysokości 1 532 757,42 zł. Dodatkowo udzieliliśmy dotacji finansowej dla powiatu 

ciechanowskiego w  wysokości 570 000,00 zł  na przebudowę dwóch dróg powiatowych 

biegnących przez gminę Glinojeck: Glinojeck-Żeleźnia-Krusz na odcinku ul. Wojska 

Polskiego w Glinojecku o długości 286 m i Sochocin- Konradowo-Malużyn na odcinku  

w miejscowości Malużyn o długości 770 m oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi powiatowej relacji Ciechanów-Młock-Wola Młocka –Luszewo przejście 

przez Wole Młocką.  

 

5.6  Gospodarka wodno – ściekowa 

 
SIEĆ WODOCIĄGOWA W GMINIE GLINOJECK 

 
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. w Glinojecku. 

 Na terenie Gminy Glinojeck eksploatowane są 2 ujęcia komunalne: w Zalesiu i Malużynie 

(tymczasowo wyłączona). Studnie wiercone w obrębie ujęć ujmują wodę z utworów 

czwartorzędnych. 

Ujęcie wody podziemnej w Zalesiu funkcjonuje na 2 studniach wierconych o głębokości:    

S1: 96,0 m, S2: 97,0 m. Stacja uzdatniania wody  jest przygotowana do zapewnienia 

produkcji wody w wielkościach:  

* Qśr/d =1265 m
3
/d 

* Qmax/d = 1860 m
3
/d 

* Qmax/h = 126,5 m
3
/h 

Wodociąg zbiorowy w Zalesiu zaopatruje w wodę ok. 7400 mieszkańców gminy 

Glinojeck o niekwestionowanej jakości w zakresie oznaczonych wskaźników 

fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Na terenie miasta i gminy Glinojeck z usług 

wodociągowych korzysta 96% mieszkańców.  

Dane dotyczące wodociągu na terenie Gminy Glinojeck 

 długość czynnej sieci rozdzielczej: 199 km 

 połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania: 2003 

 woda dostarczona w gospodarstwach domowych za rok 2018: 250 dam
3
. 

 

SIEĆ KANALIZACJI  SANITARNEJ  W  GMINIE  GLINOJECK 

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania  i oczyszczania ścieków realizuje Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Glinojecku, eksploatuje następujące obiekty: 

1. Oczyszczalnia ścieków w Starym Garwarzu 

Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna ścieków w Starym Garwarzu, składa się  

z dwóch modułów:  

a) SUPERBOS-1000  przystosowany do przyjęcia i oczyszczenia przez oczyszczalnię 

max. 1400 m
3
 ścieków komunalnych, 

b) Zbiornik retencyjny WS-400 na odbiór z nadmiaru ścieków powyżej 1400m
3
/d  

w trakcie pogody deszczowej. 

W oczyszczalni ścieków prowadzona jest również przeróbka osadów ściekowych  

w warunkach stabilizacji tlenowej oraz odwadnianie osadów na prasie taśmowej. 
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Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z terenu skanalizowanych miasta i gminy Glinojeck oraz 

ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi. 

2. Stacja zlewni podciśnieniowej Kowalewko 

3. Stacja zlewni podciśnieniowej Lipiny 

4. Stacja zlewni podciśnieniowej Nowy Garwarz 

5. Stacja zlewni podciśnieniowej Luszewo 

6. Stacja zlewni podciśnieniowej Rumoka 

7. Stacja zlewni podciśnieniowej Śródborze 

8. Stacja zlewni podciśnieniowej Żeleźnia 

9. Stacja zlewni podciśnieniowej Stary Garwarz 

10. Stacja zlewni podciśnieniowej Kondrajec Szlachecki 

11. Stacja zlewni podciśnieniowej Dreglin 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na terenie następujących miejscowości: 

miasto Glinojeck, Stary Garwarz, Wkra, Luszewo, Ogonowo, Faustynowo, Strzeszewo, 

Wólka Garwarska, Nowy Garwarz, Żeleźnia, Juliszewo, Zalesie, Śródborze, Lipiny, Budy 

Rumockie, Rumoka, Ościsłowo-Kolonia, Dreglin, Zygmuntowo, Kowalewko, Szyjki, 

Kondrajec Pański, Kondrajec Szlachecki. W związku z tym utworzona została Aglomeracja 

Glinojeck obejmująca cały teren skanalizowany, z którego ścieki oczyszczane są 

 w Oczyszczalni ścieków w Starym Garwarzu. 

Ogółem długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, podciśnieniowej  

i tłocznej (bez przyłączy) na terenie miasta i gminy Glinojeck wynosi 155,7 km. 

 

KIERUNKI  DZIAŁAŃ: 

 

I. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach. 

W zakresie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę nadrzędnym celem Zakładu jest 

zapewnienie niezawodności dostawy wody, podwyższenie jakości świadczonych usług. 

W zakresie sieci wodociągowej planujemy również inwestycje rozwojowo-modernizacyjne, 

których podstawowym celem jest zapewnienie ciągłości dostawy wody dla odbiorców. 

Planowana rozbudowa sieci umożliwi spięcie systemu wodociągowego zasilanego z stacji 

wodociągowej. 

W ramach usługi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków Zakład na bieżąco 

podejmuje działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacyjnego 

 i podniesienie poziomu świadczenia usług w celu poszerzenia kręgu klientów. W wyniku 

oceny stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych, rozpoczęliśmy etapową renowację 

przewodów mającą na celu wyeliminowanie nieszczelności przewodu kanalizacyjnego  

i zanieczyszczenia ściekami sanitarnymi gruntu i wód podziemnych, jak również 

zapewnienia odbioru całego ładunku odprowadzanych ścieków i oczyszczenia  

w oczyszczalni ścieków. 

II. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków  

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Glinojecku w swej działalności wodociągowo-

kanalizacyjnej dąży do optymalizacji gospodarowania zasobami wodnymi poprzez 

racjonalizację zużycia wody przez odbiorców oraz minimalizację strat wody w dystrybucji,  

a także oczyszczania ścieków.  

Etapowa renowacja sieci kanalizacyjnej przyczyni się do uporządkowania gospodarki 

ściekowej na terenie miasta i gminy Glinojeck i związanej z tym ochrony zasobów wodnych 

przed niekontrolowanym odprowadzaniem ścieków z gospodarstw domowych, zakładów 

produkcyjnych i usługowych oraz przed zanieczyszczaniem środowiska. 
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 Na terenie Gminy Glinojeck do wybudowanej i zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej   

w roku sprawozdawczym 2017 podłączonych było 3012 osób, a na koniec roku 2018 - 3017 

osób. 

5.7  Plan gospodarki niskoemisyjnej 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Glinojeck został  przyjęty Uchwałą Nr 

IX/75/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 09 grudnia 2015 r. Obecnie obowiązującym 

aktem jest zaktualizowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Glinojeck – Uchwała 

nr XII/108/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 7 czerwca 2016 r 

(http://glinojeck.bipgmina.pl/wiadomosci/209/wiadomosc/292392/uchwala_nr_ix752015_rad

y_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_09_grudni 

http://glinojeck.bipgmina.pl/wiadomosci/209/wiadomosc/329532/uchwala_nr_xii1082016_ra

dy_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_7_czerw) 

 

Istotą założeń przyjętego planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych  

i środowiskowych poprzez realizację działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych 

poprzez wyznaczone dla Gminy Glinojeck cele: 

 redukcję emisji gazów cieplarnianych, 

 zwiększenie udziału energii pochodzące ze źródeł odnawialnych, 

 redukcja zużycia energii finalnej w wyniku zwiększenia efektywności energetycznej, 

 redukcja zanieczyszczeń powietrza. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje wszystkie sektory (budownictwo użyteczności 

publicznej, budownictwo mieszkaniowe, transport, oświetlenie uliczne, przemysł) i podmioty 

będące producentami, dystrybutorami i użytkownikami energii uwzględniając podmioty 

zarówno publiczne jaki prywatne. 

5.8  Program ochrony środowiska 

 

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2015-2018  

z perspektywą  do 2022 roku został podjęty uchwałą nr XIII/120/2016 Rady Miejskiej  

w Glinojecku z dnia 29 czerwca 2016 roku  

(http://glinojeck.bipgmina.pl/wiadomosci/209/wiadomosc/331546/uchwala_nr_xiii1202016_r

ady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_cze) 

Program jest dokumentem analizującym istniejący stan poszczególnych komponentów 

środowiska przyrodniczego Miasta i Gminy Glinojeck oraz przedstawiającym cele i zadania 

konieczne do realizacji w poszczególnych obszarach interwencji w celu zachowania dobrego 

stanu środowiska, a tam gdzie konieczna jest jego poprawa przedstawione zostały działania 

naprawcze. 

W 20l8 roku w ramach Programu usuwania i utylizacji azbestu zatwierdzonego 

Uchwałą nr XXVII/266/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 marca 2014 r  udzielono 

dofinansowanie  25 osobom, na łączną kwotę 18.349,24 zł, 

- program usuwania i utylizacji azbestu, dostępny pod linkiem: 

(http://glinojeck.bipgmina.pl/wiadomosci/209/wiadomosc/245457/uchwala_nr_xxvii2662014

_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_25_ma) 

W 2018 r. zutylizowano 50,07 Mg odpadów zawierających azbest pochodzących  

z terenu 25 nieruchomości. Miasto i Gmina Glinojeck jako beneficjent programu 

realizowanego przez WFOŚiGW w 2018 r. pozyskała na ten cel środki finansowe  

http://glinojeck.bipgmina.pl/wiadomosci/209/wiadomosc/292392/uchwala_nr_ix752015_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_09_grudni
http://glinojeck.bipgmina.pl/wiadomosci/209/wiadomosc/292392/uchwala_nr_ix752015_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_09_grudni
http://glinojeck.bipgmina.pl/wiadomosci/209/wiadomosc/331546/uchwala_nr_xiii1202016_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_cze
http://glinojeck.bipgmina.pl/wiadomosci/209/wiadomosc/331546/uchwala_nr_xiii1202016_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_cze
http://glinojeck.bipgmina.pl/wiadomosci/209/wiadomosc/245457/uchwala_nr_xxvii2662014_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_25_ma
http://glinojeck.bipgmina.pl/wiadomosci/209/wiadomosc/245457/uchwala_nr_xxvii2662014_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_25_ma
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w wysokości 9.562,15 zł, które zostały w całości wykorzystane w formie dotacji dla 

posiadaczy odpadów. 

Ponadto realizowane są zadania w zakresie edukacji ekologicznej w zakresie m.in. 

zasad prawidłowej segregacji odpadów (w 20l7 roku Miasto i Gmina Glinojeck osiągnęła 

wszystkie poziomy recyklingu i odzysku zebranych odpadów segregowanych, sprawozdanie 

za rok 2018 w trakcie realizacji). 

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem raportowania gminnego programu ochrony 

środowiska Miasto i Gmina Glinojeck jest w trakcie gromadzenia danych niezbędnych do 

opracowania sprawozdania ze zrealizowanych zadań w latach 2017-2018. Raport zostanie 

opublikowany na stronie internetowej www.bip.glinojeck.pl, zgodnie z obowiązującym 

programem. 

5.9  Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2026 , przyjęta 

została uchwałą Rady Miejskiej w Glinojecku Nr XIII/119/2016 w dniu 29 czerwca 2016 

roku. 

(glinojeck.bipgmina.pl/wiadomosci/209/wiadomosc/331541/uchwala_nr_xiii1192016_rady_

miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_cze) 

 

W strategii założono 5 głównych celów: 

I. Rodzina, 

II. Praca, 

III. Osoby starsze i niepełnosprawne, 

IV. Zdrowie, 

V. Bezpieczeństwo. 

 

W 2018 roku do szczególnie realizowanych celów należała RODZINA oraz OSOBY 

STARSZE I NIEPEŁNOSPRAWNE. 

 

Celem strategicznym obszaru Rodzina było skuteczne wspieranie rodziny 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, a także 

wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży oraz poprawa jakości życia rodzin.  

Podstawowymi zadaniami w tej sferze było: 

 wspieranie rodzin z dziećmi w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku tj. 

systematyczna praca socjalna z rodziną oraz wsparcie finansowe i poradnictwo 

specjalistyczne dla rodzi. 

 organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży: funkcjonowanie Placówki 

Wsparcia Dziennego ,, Promyk”, organizacja kolonii dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych. 

 pomoc rodzinie poprzez wprowadzenie asystenta rodziny. 

Kolejnym celem strategicznym to wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych,  

a także ich rodzin w integracji społecznej i funkcjonowaniu w środowisku lokalnym.  

Zadania jakie były realizowane w tym obszarze to: 

 wzrost aktywności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych poprzez pracę 

socjalną, spotkania integracyjno – towarzyskie, 

 wspieranie  osób starszych i niepełnosprawnych poprzez objęcie pomocą w formie 

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych  

w warunkach domowych, wsparcie finansowe, poradnictwo specjalistyczne. 

http://www.bip.glinojeck.pl/
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W mieście i gminie Glinojeck można zauważyć, że udział ludności w wieku powyżej  

60 lat w ogólnej liczbie ludności wzrasta. Jednym ze skutków starzenia się społeczeństwa jest 

wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, socjalne. 

5.10 Program wpierania rodzin  

 

Program Wspierania Rodzin w Mieście i Gminie Glinojeck na lata  20l8—2020 został 

przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Glinojecku Nr XXII/235/2018 z dnia 21 marca 2018 

roku. 

(glinojeck.bipgmina.pl/wiadomosci/209/wiadomosc/415423/uchwala_nr_xxii2352018_rady_

miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_21_mar) 

Realizowane w ramach Programu zadania koncentrują się nie tylko na dziecku, ale 

również na całej rodzinie, szczególnie w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostanie poza 

rodziną biologiczną, w celu umożliwienia mu powrotu do tej rodziny. 

Głównym celem Programu jest tworzenie systemu wsparcia dla rodzin 

przeżywających trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez 

zintegrowanie i spójne działanie na rzecz dziecka i rodziny w zakresie wzmocnienia roli 

funkcji rodziny będącej naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka. 

Podstawowym zadaniem tego programu jest stałe rozpoznawanie rodzin 

przeżywających trudności oraz diagnozowanie przyczyn występowania tych problemów. 

Rodziny te są diagnozowane w oparciu o wywiad rodzinny i informacje środowiskowe. 

 Do rodzin z najbardziej złożonymi sytuacjami w zakresie wydolności wychowawczo – 

opiekuńczej kierowano asystenta rodziny, a do wszystkich rodzin kierowane były działania  

w ramach świadczonej pracy socjalnej. Rodziny o których mowa wyżej, objęte były pomocą 

świadczoną w ramach ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia te, to szeroko rozumiana 

praca socjalna, pomoc finansowa, pomoc w naturze, poradnictwo specjalistyczne( psycholog, 

prawnik), usługi opiekuńcze. Jednocześnie rodziny te  korzystały z innych form pomocy typu 

świadczenia rodzinne i dodatki do tych świadczeń, świadczenia wychowawcze, pomoc na 

edukację dzieci. Kolejnym zadaniem Programu Wspierania Rodziny było podejmowanie 

działań o charakterze interwencyjnym np. kierowanie osób uzależnionych na leczenie. 

Bardzo ważnym elementem oddziaływania na rodzinę były także działania podejmowane 

przez Zespół Interdyscyplinarny i jego grupy robocze, które opierają swą pracę na ustawie  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Program ten zakłada stworzenie optymalnych 

warunków dla poprawy jakości życia rodzin z Miasta i Gminy Glinojeck. Wspieranie rodzin 

ma charakter profilaktyczny, a rodzinie są stworzone możliwości samodzielnego zmierzenia 

się ze swoimi problemami przy wykorzystaniu własnych umiejętności. 

 

W 2018 roku wydatkowano kwotę 70 460,35 zł. Asystenturą zostało objętych 13 rodzin  

w tym 27 dzieci. 

 5.11 Program osłonowy w zakresie dożywiania 

 

Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania ,,Pomoc Gminy Glinojeck  

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej  

w Glinojecku Nr XXVI/255/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku. 

(glinojeck.bipgmina.pl/wiadomosci/209/wiadomosc/224959/uchwala_nr_xxvi2552014_rady

_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_30_sty) 

 

Celem tego programu jest długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia 

poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 
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dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów 

z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób 

dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób 

niepełnosprawnych. Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. Poprawa poziomu 

życia rodzin o niskich dochodach. 

Doświadczenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z lat poprzednich, 

w zakresie realizacji niepieniężnych form pomocy wskazują, iż takie rozwiązanie 

postrzegane są w odbiorze społecznym jako właściwe i gwarantujące racjonalne 

wykorzystanie środków finansowych. Wobec tego objęcie dzieci,  uczniów, osób starszych 

 i niepełnosprawnych taką formą pomocy pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych 

potrzeb żywieniowych. 

 

W 2018 r. na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 164 692,19 zł. Objęto dożywianiem 252 

osoby, 49 osób skorzystało z zasiłku celowego na zakup żywności. 

5.12  Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar  w rodzinie 

 

Program został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Glinojecku Nr X/93/2016 z dnia  

27 stycznia 2016 roku.  

(glinojeck.bipgmina.pl/wiadomosci/209/wiadomosc/303959/uchwala_nr_x932016_rady_mie

jskiej_w_glinojecku_z_dnia_27_styczni) 

 

Celem Programu jest: 

 zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, 

 zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie 

dostępności do pomocy, 

 zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych. 

 

Cele te są realizowane poprzez systematyczne diagnozowanie zjawiska przez 

pracowników socjalnych, podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej wobec faktu 

przemocy, udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, oddziaływanie 

na sprawców przemocy. Bardzo ważnym elementem oddziaływania na rodzinę były działania 

podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny i jego grupy robocze, które opierają swą pracę 

na ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 2018roku w gminie było 

prowadzonych 17 procedur tzw. Niebieskiej Karty. W przypadku 2 procedur NK, przemocy 

doświadczyły dzieci, w 10 przypadkach ofiarami przemocy były kobiety, pozostałe karty 

wynikały z przemocy  zaistniałej wobec osób starszych. W 2 przypadkach dokonano 

zgłoszeń do Prokuratury i w 2 do Sadu. Członkami Zespołu Interwencyjnego są 

przedstawiciele policji, GKRPA, przedstawiciele służby zdrowia, oświaty, prokuratury, 

ośrodka pomocy społecznej. Pracami Zespołu i grup roboczych kieruje przewodniczący.  

W celu osiągnięcia lepszych rezultatów wynikających z realizacji tego Programu 

zatrudniono psychologa. Z porad psychologicznych skorzystało 36 rodzin. Są to przede 

wszystkim ofiary przemocy, wykluczeni społecznie i niewydolni wychowawczo.   
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5.13  Gminny program przeciwdziałania narkomanii  oraz Gminny program 

rozwiązywania problemów alkoholowych  

 

Gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2017-2020 został przyjęty uchwałą 

Rady Miejskiej w Glinojecku Nr XV/143/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku. 

(glinojeck.bipgmina.pl/wiadomosci/209/wiadomosc/361488/uchwala_nr_xv1432017_rady_m

iejskiej_w_glinojecku_z_dnia_25_stycz) 

 

Celami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Glinojeck jest: 

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od narkotyków oraz zagrożonych uzależnieniem; 

2. prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacji dla dzieci, młodzieży 

 i dorosłych w zakresie przeciwdziałania narkomanii; 

3. organizowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii; 

4. organizowanie alternatywnych miejsc twórczego spędzania wolnego czasu dla dzieci 

i młodzieży szczególnie z grup podwyższonego ryzyka.  

 

Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 został przyjęty 

uchwałą Rady Miejskiej w Glinojecku Nr XIX/195/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku. 

(glinojeck.bipgmina.pl/wiadomość/209/wiadomość/401913/uchwala_nr_xix1952017_rady_m

iejskiej_w_glinojecku_z_dnia_30_list) 

  

Celami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Mieście i Gminie Glinojeck jest: 

1. ograniczenie występowania negatywnych zjawisk, będących skutkiem nadużywania 

 i uzależnienia od alkoholu oraz przemocy w rodzinie; 

2. edukacja publiczna w zakresie : informowania o konsekwencjach nadużywania 

alkoholu, oraz promocji zdrowego stylu życia i alternatywnych form spędzania 

wolnego czasu przez dzieci i młodzież. 

 

W celu realizacji w/w celów podejmowane były niżej wymienione działania: 

I. prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w Placówce Wsparcia dziennego  

w Glinojecku „Promyk”; 

II. dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją 

programów profilaktycznych; 

III. organizowanie spotkań z rodzicami (Szkoła dla rodziców); 

IV. współpraca ze wszystkimi szkołami na terenie Gminy Glinojeck, Miejsko- Gminnym 

Przedszkolem w Glinojecku; 

V. zorganizowanie Przeglądu Twórczości Abstynenckiej; 

VI. prowadzenie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od 

alkoholu i członków ich rodzin; 

VII. prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu po podstawowym 

etapie terapii; 

VIII. współpraca z Domem dla osób starszych MONAR w Dreglinie; 

IX. współpraca z Stowarzyszeniem Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa działania  

w Ciechanowie. 

 

Do Placówki Wsparcia dziennego „Promyk” uczęszczają uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Glinojecku. Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny. Placówka 

czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -17.00. Dzieci uczestniczące w zajęciach 
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mają możliwość rozwijania zdolności plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz 

kulinarnych. W trakcie pobytu w placówce dzieci mogą odrobić lekcję i uczestniczyć  

w zajęciach socjoterapeutycznych. Pracujemy przez cały rok szkolny z zamkniętą grupa 

dzieci (23 dzieci). Na kolonie letnie w 2018 roku wyjechało 29 dzieci 

W każdą środę tygodnia prowadzony jest dyżur Punktu Informacyjno- 

Konsultacyjnego w Szkole Podstawowej w Ościsłowie, w pozostałe dni tygodnia PIK 

prowadzi swoją działalność w Glinojecku. W ramach działalności PIK w 2018 roku 

udzielono 373 porady. Realizowane były zajęcia profilaktyczne zarówno dla dzieci jak 

 i rodziców w w/w szkołach. 

Po raz pierwszy w 2018 roku zorganizowano Przegląd Twórczości i Piosenki 

Abstynenckiej w Glinojecku. Celem przeglądu było promowanie zdrowego, trzeźwego życia. 

Uczestnicy przeglądu mieli możliwość podzielenia się swoimi talentami, wrażliwością.  

W Gminie działa również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

której zadaniem jest: 

1. przyjmowanie zgłoszeń w przypadku wystąpienia nadużycia  alkoholu; 

2. wzywanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie, pouczając  

o zaprzestaniu swoich działań i poddaniu się leczeniu odwykowemu; 

3. gdy osoba nie godzi się na dobrowolne leczenie, a wstępne czynności 

przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania przygotowuje 

dokumentację związana z postępowaniem sądowym mającym na celu poddanie się 

przymusowemu leczeniu  

4. składanie wniosku o wszczęcie  

W 2018 roku do Komisji wpłynęło 18 wniosków, o objęcie postępowaniem osoby 

nadużywającej alkohol. Wnioski złożyli: 

 rodziny osób nadużywających alkohol – 7; 

 MGOPS – 3; 

 Prokuratura – 6; 

 Policja – 2 

Na posiedzenie Komisji wezwano 18 osób z czego zgłosiło się 15. Wobec zgłoszonych osób 

podjęto działania: 

 z osobami zgłoszonymi przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące na 

temat szkodliwości napojów alkoholowych; 

 rozdysponowano materiały edukacyjne otrzymane z Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów alkoholowych; 

 w jednym przypadku skierowano wniosek do sądu. 

 

W 2018 roku wydatki związane z prowadzeniem Placówki Wsparcia Dziennego 

„Promyk” oraz działań profilaktycznych zamknęły się kwotą 174.866,72 zł przeciwdziałanie 

alkoholizmowi i  2.500,00 zł zwalczanie narkomanii. 

 

 5.14 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta i Gminy Glinojeck  w 2018 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej  

w Glinojecku Nr XXII/233/2018 z dnia 21 marca 2018 roku. 

(glinojeck.bipgmina.pl/wiadomosci/209/wiadomosc/415416/uchwala_nr_xxii2332018_rady_

miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_21_mar) 
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  Przyjmowaniem i zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom z  terenu Gminy 

Glinojeck w 2018 roku zajmowało się „Schronisko dla bezdomnych zwierząt  Dworakowski 

Zygmunt i Dworakowska Grażyna Jadwiga” s.c. z siedzibą w miejscowości Radysy 13,  

12 – 230 Biała Piska. 

 Gmin Glinojeck na 2018 rok  nie  miała zawartej dodatkowej umowy i nie udzielała 

żadnych doraźnych zleceń celem zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami. Miała 

zawartą umowę na odbiór, transport i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy  

z w/w schroniskiem. 

W 2018 roku schronisko w Radysach zapewniało opiekę 32 bezdomnym psom  

i 6 kotom z terenu Miasta i Gminy Glinojeck, gdzie dla porównania w 2017 roku schronisko  

w Pawłowie zapewniło opiekę 27 bezdomnym psom i 8 kotom.       

Koszt realizacji tego zadania na 2018 rok wyniósł 43 568,16 zł, przy planie 69 100,00 zł. 

Wykonie ogółem wynosiło 63,05%. 

 5.15 Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi 

 

Roczny program współpracy Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018  ostał przyjęty 

uchwałą Rady Miejskiej w Glinojecku Nr XIX/2023/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku. 

(glinojeck.bipgmina.pl/wiadomosci/209/wiadomosc/401968/uchwala_nr_xix2022017_rady_

miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_30_list) 

 

  Od 2016 roku w Gminie Glinojeck uchwalany jest roczny program współpracy Gminy 

Glinojeck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. Celem głównym dokumentu jest realizacja jednego z zadań 

własnych gminy – współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie – na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczno-gospodarczego  

i kulturowego gminy. 

   Współpraca pomiędzy Gminą Glinojeck, a organizacjami pozarządowymi ma 

charakter finansowy i pozafinansowy. Finansowa współpraca obejmuje zlecanie realizacji 

zadań publicznych w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem 

dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Pozafinansowa współpraca obejmuje m.in. 

konsultowanie projektów uchwał; wzajemne informowanie o kierunkach planowanej 

działalności; udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników Urzędu; 

promocję działalności i osiągnięć organizacji pozarządowych; obejmowanie patronatem 

władz samorządowych . Gmina Glinojeck poprzez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury  

w Glinojecku włączyła się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  W 2018 roku 

po przeprowadzeniu dwóch otwartych konkursów ofert Gmina Glinojeck wsparła  dwa 

zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie  .  Na ten cel w budżecie Gminy Glinojeck  

w 2018 roku  przeznaczono   kwotę 165 000,00 złotych. Kwoty otrzymanych dotacji  

w ramach otwartego konkursu ofert przedstawia poniższa tabela. 
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Lp. NAZWA KLUBU SPORTOWEGO OPIS  ZADANIA 
WNIOSKOWANA 

KWOTA DOTACJI 

PRZYZNANA 

KWOTA 

DOTACJI 

1 

 

MKS „KRYSZTAŁ” 

GLINOJECK, 

ul. Parkowa 22 

06-450 Glinojeck 

 

uczestnictwo w 

rozgrywkach i imprezach 

sportowych, podnoszenie 

kwalifikacji, modernizacja 

sprzętu sportowego 

140 000,00 

 

130 000,00 

 

2 

 

Uczniowski Klub Sportowy „AS” 

ul. Płocka 8 

06-450 Glinojeck 

Prowadzenie zajęć 

treningowych w sekcjach 

piłka nożna, piłka 

koszykowa, piłka siatkowa 

50 000,00 

 

35 000,00 

 

    

 W programie współpracy  z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok przeznaczono kwotę 

20 000,00 złotych na współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w ramach uproszczonego trybu pozakonkursowego – art.19a ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W trybie pozakonkursowym  wpłynęły 

trzy oferty.  Na ten cel z budżetu Gminy w 2018 roku wydatkowano kwotę 11 850,00 złotych. 

Kwoty otrzymanych dotacji w ramach uproszczonego trybu pozakonkursowego przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Lp. 
Nazwa organizacji 

pozarządowej 
Opis zadania 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

Przyznana 

kwota dotacji 

1 
Fundacja Edukacyjno- 

Sportowa ReGeneracja 

„Gra terenowa ku pamięci 100- 

lecia odzyskania Niepodległości 

oraz 25- lecia nadania praw 

miejskich Glinojeckowi” 

4 000 zł 4 000 zł 

2 Stowarzyszenie MANKO 
„Glinojecka edycja 

Ogólnopolskiej Karty Seniora” 
3 850 zł 3 850 zł 

3 

Chorągiew Mazowiecka 

Związku Harcerstwa 

Polskiego Hufiec 

Ciechanów 

„Służymy Polsce piosenką” 

Festiwal Piosenki Zuchowej, 

Harcerskiej i Patriotycznej” 

4 000 zł 4 000 zł 

VI. REALIZACJA  UCHWAŁ  RADY  MIEJSKIEJ  

   

W 2018 roku Rada Miejska w Glinojecku obradowała na 8 sesjach zwyczajnych, w tym  

5 w kadencji 2014-2018 i 3 w kadencji 2018 - 2023. Podczas sesji Rada podjęła ogółem  

85 uchwał, z tego 53 w kadencji 2014-2018 i 32 w kadencji 2018-2023. 

Wszystkie podjęte przez Radę Miejską w Glinojecku uchwały zostały  

w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, przekazane do organów nadzoru 

jakimi są – w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Mazowiecki, a w zakresie spraw 

finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. 28 uchwał objętych było 

nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, 27 podlegało publikacji  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a 4 dotyczyły zmiany w Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego.  
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Stwierdzenie nieważności uchwał przez organy nadzoru lub sądy administracyjne: 

1. Wojewoda Mazowiecki  

1) rozstrzygnięciem nadzorczym nr WNP-I.4131.175.2018.AK z dnia 29 października 

2018 roku stwierdził nieważność uchwały nr XXV/268/2018 Rady Miejskiej  

w Glinojecku z dnia 27 września 2018 roku w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck w części dotyczącej: 

 § 2 pkt. 5 uchwały; 

 § 2 pkt 6 uchwały; 

 § 18 uchwały w zakresie sformułowania: „(…), do czasu skablowania linii”. 

2) rozstrzygnięciem nadzorczym nr WNP-I.4131.4.2019.MO z dnia 21 stycznia 2019 

roku stwierdził nieważność uchwały nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku  

z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym  

Działy, gmina Glinojeck w odniesieniu do ustaleń: 

 części tekstowej i graficznej, w zakresie możliwości realizacji zabudowy na 

terenach oznaczonych symbolami : 2RM, 3R, 4R, 5R; 

 części graficznej, w zakresie, w jakim dopuszcza do realizacji zabudowy na 

terenie oznaczonym symbolem 2R, w odległości mniejszej niż 12 m od granicy 

lasu oznaczonego symbolem 1 ZL; 

 części graficznej, w zakresie, w jakim fragmentarycznie dopuszcza do realizacji 

zabudowy na terenach oznaczonych symbolem 3RM i 7RM, w odległości 

mniejszej niż 12 m od granicy lasu stanowiących odpowiednio tereny oznaczone 

symbolami 3ZL i 7ZL; 

 § 17 ust. 4. 

3) rozstrzygnięciem nadzorczym nr WNP-I.4131.5.2019.MO z dnia 28 stycznia 2019 

roku stwierdził nieważność uchwały nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku  

 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym 

Bielawy, gmina Glinojeck w odniesieniu do ustaleń: 

 części tekstowej i graficznej, w zakresie możliwości realizacji zabudowy na 

terenach oznaczonych symbolami: 10MN, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 13RM, 

16RM, 20RM, 21RM, 23RM  i 24RM; 

 części graficznej, w zakresie, w jakim dopuszcza do realizacji zabudowy na 

terenach oznaczonych symbolem: 5MN, 7MN, 8MN, 11MN, 12MN, 13MN, 

14MN, 15MN,8RM,9RM,10RM,12RM,14RM, 15RM,17RM,18RM i 22RM  

w odległości mniejszej niż 12 m od granicy lasu; 

 części graficznej, w zakresie, w jakim dopuszcza do realizacji zabudowy 

oznaczonymi symbolami: 

 2MN i 3RM, w odległości mniejszej niż 5 m od granicy terenu  

oznaczonego symbolem 3WS; 

 7MN,8MN i 10RM, w odległości mniejszej niż 5 m od granicy terenu  

oznaczonego symbolem 4WS; 

 § 18 ust. 4. 

2. Organy nadzoru tj. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Uchwałą nr 

23.252.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia  

18 grudnia 2018 roku orzekło nieważność uchwały nr II/14/2018 Rady Miejskiej  

w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opłaty targowej, z powodu 

istotnego naruszenia art. 19 pkt 1 lit.a i pkt. 2 w związku z art.15 ust. 1 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych. 
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Największa liczba podjętych w 2018 roku uchwał dotyczyła sfery ogólnobudżetowej,  

w tym m.in. zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2018,  dokonania 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck, zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za rok 2017 , udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

gminy za rok 2017,  Uchwalenie Budżetu Gminy Glinojeck na 2019 rok oraz Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na kolejne lata. 

W zakresie  podatków  i opłat lokalnych podjęto w 2018 roku uchwały w sprawie: 

 zmiany uchwały nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 grudnia 2015r. 

w sprawie opłaty targowej, 

 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,    

 obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego, 

 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku od środków transportowych , 

  opłaty targowej,  

 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności,  

 opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punkcie przedszkolnym 

prowadzonych przez Gminę Glinojeck – począwszy od 1 września 2018 roku,  

Realizacja budżetu za rok 2018 została szczegółowo opisana w sprawozdaniu Burmistrza 

Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 26 marca 2019 roku z wykonania budżetu za 2018 rok.  

Dziesięć podjętych w 2018 roku uchwał  dotyczyło sfery podmiotów samorządu 

gminnego, w tym powołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Glinojecku, dwóch 

Wiceprzewodniczących, stałych komisji Rady Miejskiej i wyboru ich Przewodniczących, 

ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi oraz zatwierdzenie rocznego Planu Pracy i Kontroli 

Komisji Rewizyjnej na 2019v rok, także zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad 

Sołeckich na 4 letnią kadencję 

Uchwały nr XXV/267/2018 z dnia 27 września 2018 roku i  II/16/2018 z dnia  

29 listopada 2018 roku Rady Miejskiej w Glinojecku wprowadziły zmianę Statutu Gminy 

Glinojeck . Zakres zmian wynikał wprost z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Wprowadzono wówczas 

zapisy dotyczące obligatoryjnej „komisji skarg, wniosków i petycji”, interpelacji i zapytań 

radnych, transmisji i utrwalania sesji , głosowania jawnego za pomocą urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych . 

 W 2018 r. pod hasłem „gospodarka nieruchomościami i mieniem komunalnym” 

podjętych było pięć uchwał,  z których trzy dotyczyły wyrażenia zgody na: 

 wynajęcie komunalnego lokalu użytkowego w Glinojecku przy ul. Targowej 6/2 

zajmowanego przez Zespół Ratownictwa Medycznego DPD SPZ ZPZ w Płońsku, 

 wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w Glinojecku, na rzecz dotychczasowego 

dzierżawcy, 

 wynajęcie komunalnego lokalu użytkowego w miejscowości Ościsłowo, 

zajmowanego przez punkt apteczny. 

Dwie dotyczyły nieodpłatnego przejęcia od PWSZ w Ciechanowie nieruchomości 

obejmującej resztówkę podworską w Malużynie oraz od Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa-Oddział Terenowy w Warszawie części nieruchomości gruntowej w Kondrajcu 

Pańskim.  

 W zakresie przystąpienia do MPZP i zmian w MPZP gminy Glinojeck podjęto osiem 

uchwał, które dotyczyły obrębu geodezyjnego: Kondrajec Pański, Kowalewka, miasta 

Glinojeck, Działy i Bielawy oraz trzy Kondrajec Szlachecki - jedna z nich została w części 

uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego, zmieniona i podjęta na następnej sesji. Ponadto 
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trzema uchwałami Rady Miejskiej przystąpiono do opracowania Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Glinojeck, ponieważ obecnie 

obowiązujące jest z 2002 roku -  jedna z nich została w części uchylona przez Wojewodę 

Mazowieckiego, zmieniona i podjęta na następnej sesji.   

 Pod hasłem „pomoc społeczna” w 2018 roku podjęto pięć uchwał, których tematyka 

dotyczyła: 

 oceny zasobów pomocy społecznej Miasta i Gminy Glinojeck, 

 ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiani ,,Pomoc 

Gminy Glinojeck w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023, 

 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 programem ,,Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy  

w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023. 

W ramach zapobiegania patologiom społecznym w 2018 roku podjęto uchwały ustalające 

zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na ternie Miasta  

i Gminy Glinojeck oraz maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie gminy Glinojeck. 

W zakresie współdziałania z samorządami podjęto dwie uchwały, które dotyczyły 

udzielania pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Ciechanowskiego w kwocie  

3 tys. zł na dofinansowanie zadania: utrzymanie infrastruktury technicznej umożliwiającej 

prowadzenie Rejestru ewidencji gruntów i budynków w formie elektronicznej oraz w kwocie 

570 000,00 zł na dofinansowanie zadań:  

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1231W Glinojeck – Żeleźnia – Krusz na odcinku 

 ul Wojska Polskiego w Glinojecku – 200 000,00 zł 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 3036W Sochocin – Konratowo – Malużyn na 

odcinku miejscowości Malużyn – 350 000,00 zł 

 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1241W 

Ciechanów – Młock – Wola Młocka – Luszewo przejście przez Wolę Młocką –  

20 000,00. 

W grupie uchwał dotyczących organizacji wyborów w 2018 roku widnieją dwie 

uchwały dotyczące: 

 podziału Gminy Glinojeck na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 

 podziału Gminy Glinojeck na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, 

granic i siedzib obwodowych komisji  wyborczych. 

Na ich podstawie przeprowadzone zostały w dniu 21 listopada 2018 r. wybory samorządowe,  

Z zakresu regulaminów świadczenia usług, w dniu 25 lipca 2019 roku Rada Miejska  

w Glinojecku podjęła uchwałę nr XXIV/260/2018 w sprawie przekazania projektu 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu oraz  

w dniu 29 listopada 2018 roku uchwałą nr II/19/2018 wprowadziła regulamin określający 

zasady korzystania z siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej oraz boiska do 

badmintona zlokalizowanych na terenie Miasta Glinojeck. 

Cztery uchwały dotyczyło oświaty w gminie Glinojeck, a przede wszystkim rodzaju 

świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania dla nauczycieli placówek oświatowych, , trybu udzielania dotacji oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez placówki 
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wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy 

Glinojeck i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach oraz wymiaru godzin 

zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych dla których organem 

prowadzącym jest gmina Glinojeck.  

W ramach grupy „programy i strategie” podjęte zostały w 2018 roku, następujące 

uchwały: 

1. nr XXII/233/2018 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 

i gminy Glinojeck” w 2018 r. 

2. nr XXII/235/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie : przyjęcia Programu 

Wspierania Rodzin w Mieście i Gminie Glinojeck na lata 2018-2020, 

3. nr II/17/2018  z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu 

współpracy Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, 

4. nr II/18/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2019.   

Jedna z uchwał dotyczyła: 

 zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZ ZOZ W Glinojecku za 2017 rok,  

 zatwierdzenia projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół 

Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck” ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020; 

  uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej     

 rozporządzenie  Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu,  

  w sprawie usunięcie tabliczki z symbolem krzyża Grunwaldu przy pomniku  

w Glinojecku przy ul. Płockiej 12, 

 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek 

obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w 

ramach wspólnej obsługi,  

 udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie przez Wojewodę Mazowieckiego, dot.  uchwały nr 

XIX/202/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany MPZP dla obszaru części działek nr 112/2 w Kondrajcu 

Szlacheckim, gm. Glinojeck, 

 zlecenia Komisji Rewizyjnej podjęcia czynności kontrolnych, dot.  pełnienia przez 

członków  Rady Miejskiej funkcji w Gminnej Spółce Wodnej Glinojeck. Skargę 

przekazano do Wojewody Mazowieckiego do21 lutego 2019 roku. Uznana została za 

bezzasadną.   
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VII. WSPÓŁPRACA  Z  INNYMI  SPOŁECZNOŚCIAMI 

SAMORZĄDOWYMI 

 

 Gmina Glinojeck jest członkiem Lokalnej Grupy Działania, prowadzonej przez 

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy z siedzibą w Ciechanowie od 2008 roku.  

Do stowarzyszenia przystąpiła uchwałą nr XIX/127/08 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia  

27 listopada 2008 r. 

 

 Celem Lokalnej Grupy Działania jest: 

 działanie na rzecz rozwoju i promocji Obszaru Nadwkrzańskiego, 

 współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się problematyką społeczną, 

 rozwój i promocja gmin wchodzących w skład LGD,  

 wspieranie działalności urzędów pracy i innych instytucji rynku pracy. 

                                                                

Miejscowości leżące nad rzeką Wkrą i należące do LGD to: Bieżuń, Glinojeck, Kuczbork, 

Lidzbark, Lipowiec Kościelny, Lubowidz, Lutocin, Radzanów, Siemiątkowo, Strzegowo, 

Szreńsk, Wiśniewo i Żuromin, zgodnie z załączoną mapką. 

 

 
 

Przynależność do Lokalnej Grupy Działania daje możliwość mieszkańcom i instytucjom 

wsparcia w ramach Programu LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 

programowania 2014-2020. Zasadne jest członkostwo Gminy Glinojeck w LGD prowadzonej 

przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy z siedzibą w Ciechanowie w celu pozyskania 

środków finansowych w Unii Europejskiej na działania: 

 wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, odnowa i rozwój wsi oraz 

mikrogranty); 

 projekty współpracy oraz funkcjonowanie lokalnej grupy działania;  

 nabywanie; 

 aktywizacja. 
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W roku 2018 roku gmina Glinojeck korzystając z przynależności do Lokalnej Grupy 

Działania otrzymała dotację ze środków EFRROW (63,63%) w wysokości  43 983,00 zł na 

wykonanie inwestycji pn.: ,,Budowa siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej oraz 

boiska do badmintona w miejscowości Glinojeck"  

 

W roku 2018 Gmina Glinojeck przekazała z budżetu  2 400,00 .zł składek członkowskich.  

VIII. INNE ISTOTNE DZIAŁANIA BURMISTRZA  

 
2 października 2018 roku Glinojeck świętował 25. rocznicę nadania praw miejskich. 

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w intencji Samorządu oraz Mieszkańców. Udział 

w niej wzięli lokalni samorządowcy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy miasta i gminy 

Glinojeck. 

Po mszy świętej, w Sali widowiskowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury 

w Glinojecku odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku z okazji 25. rocznicy 

nadania praw miejskich dla Glinojecka. Otwarcia sesji dokonali Tadeusz Lukowski - 

przewodniczącego Rady Miejskiej w kadencji 1990 - 1994 oraz Grzegorz Sikorski - obecny 

Przewodniczący Rady Miejskiej. Zgromadzonych gości przywitał Burmistrz Miasta i Gminy 

Glinojeck Łukasz Kapczyński. W swoim wystąpieniu Pan Burmistrz podziękował 

wszystkim, za wiele lat ciężkiej pracy na rzecz samorządu oraz za zaangażowanie w sprawy 

naszej Małej Ojczyzny. 

Następnie na scenie zaprezentowały się dzieci z Miejsko – Gminnego Przedszkola 

w Glinojecku wraz z członkami Klubu Seniora w Glinojecku. Wspólnie odśpiewali piosenki 

związane z Glinojeckiem, czym zaskarbili sobie serca zebranych gości. 

Po części artystycznej, prowadzący całą galę Agnieszka Markowska oraz Marek 

Hammer odczytali list byłej Premier Rzeczypospolitej Polskiej Pani prof. Hanny Suchockiej. 

To właśnie Ona podpisała akt nadania Glinojeckowi praw miejskich. Niestety, ze względu na 

zobowiązania zawodowe nie mogła przybyć na naszą uroczystość. 

Po odczytaniu listu na scenę zaproszony został Pan Waldemar Godlewski, długoletni 

włodarz Glinojecka, w latach 1990 - 1993 wójta Gminy Glinojeck i w latach 1993 – 2017 

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck. W swoim wystąpieniu przypomniał czasy, gdy 

składany był wniosek o nadanie praw miejskich, jego uwarunkowania, oraz to, jak ważne to 

było dla dalszego rozwoju Glinojecka. 

Następnym gościem zaproszonym na sceną był prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygner, 

rektor Państwowej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Przedstawił On rys historyczny 

Glinojecka. Zebrani goście dowiedzieli się nie tylko historii najnowszej, ale też najstarszej 

sięgającej XV wieku. 

Zwieńczeniem tych mini wykładów było wystąpienie Marszałka Województwa 

Mazowieckiego p. Adama Struzika, który następnie Adam Struzik wręczył na ręce 

Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Łukasza Kapczyńskiego, Przewodniczącego Rady 

Miejskiej P. Grzegorza Sikorskiego oraz wieloletniego Burmistrza P. Waldemara 

Godlewskiego Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” dla Samorządu Glinojecka za zasługi dla 

rozwoju województwa mazowieckiego oraz dokonań przynoszących wymierne korzyści dla 

mieszkańców regionu. 

Pan Marszałek wręczył również dyplomy uznania z podziękowaniem za wieloletnią 

pracę na rzecz lokalnej społeczności dla kierownictwa Urzędu ostatnich 25 lat, pracowników 

Urzędu z długoletnim stażem pracy (minimum 25 lat), Przewodniczącym Rad Miejskich 

z ostatnich 25 lat oraz radnym i sołtysom sprawujący swoje funkcje przez minimum 25 lat. 
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Podczas uroczystości nie zapomniano również o radnych, sołtysach i pracownikach 

samorządowych, których nie ma już wśród nas. Zmarłych uczczono minutą ciszy. 

Następnie wręczone zostały medale pamiątkowe, wybite z okazji 25. rocznicy nadania 

Glinojeckowi praw miejskich. Takie medale otrzymali obecni oraz byli radni oraz sołtysi, 

dyrektorzy i kierownicy jednostek, długoletni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, 

parlamentarzyści, samorządowcy, duchowni, przedstawiciele urzędów, służ i instytucji, 

prezesi OSP z terenu Gminy Glinojeck a także wyróżniający się przedsiębiorcy. 

Po wręczeniu medali nastąpił moment na okolicznościowe przemówienia 

zaproszonych gości. Wśród występujących z gratulacjami przemawiali m.in. Pani Wiesława 

Krawczyk – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Mazowieckiego, Pani Elżbieta Szymanik - 

Zastępca Dyrektora ds. EFS Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz 

Mirosław Koźlakiewicz były parlamentarzysta obecnie przedsiębiorca.  

Na koniec uroczystości Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Sikorski zakończył 

uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Glinojecku z okazji 25. rocznicy nadania praw miejskich 

dla Glinojecka. Podziękował za wszystkie miłe słowa, przemówienia i za obecność podczas 

tak ważnej uroczystości. 
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W dniu 11 listopada w Glinojecku odbyły się uroczystości patriotyczne z okazji 100- 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody rozpoczęły się o godzinie 15.30 

w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku koncertem pieśni 

patriotycznych w wykonaniu orkiestry dętej oraz występem pana Andrzeja Ładowskiego. 

Następnie, przed budynkiem M-GOK w Glinojecku nastąpiło posadzenie Dębu 

Niepodległości. Chwilę później mieszkańcy ruszyli ulicami Glinojecka w „Przemarszu 

Niepodległości”. Zgromadzeni śpiewali pieśni patriotyczne przy akompaniamencie orkiestry 

dętej. Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck wraz z harcerzami złożył kwiaty oraz zapalił 

znicze pod tablicą upamiętniającą powstańców styczniowych. W kościele parafialnym  

w Glinojecku odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. Następnie odbył się pokaz 

ognia w wykonaniu Teatr Ognia Widmo, a po nim każdy mógł zasmakować grochówki 

przygotowanej przez grupę motocyklową Freewind Glinojeck. Organizatorami oficjalnych 

obchodów byli: Ksiądz Proboszcz Parafi i p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika  

w Glinojecku, Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Glinojecku. Tego dnia odbył się także Rajd Niepodległości. Już od godz. 

10.00 na drogach Gminy Glinojeck można było spotkać klasyki, motocykle i inne 

nietuzinkowe pojazdy. Uczestnicy rajdu odwiedzili miejsca pamięci narodowej. Rajd 

Niepodległości miał formę rywalizacji, gdzie uczestnicy wykonywali specjalnie na tę 

okoliczność przygotowane zadania. Organizatorami wydarzenia byli: Motociekawy.pl, Wrak 

Brothers, Freewind Glinojeck oraz  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku . 
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IX. CZĘŚĆ ANALITYCZNA 

 

9.1 Zadania inwestycyjne 
 

lp Nazwa zadania Wydatki 

poniesione 

w 2018 roku 

Źródła finansowania  

1 Budowa parkingów  przy ul. 

Południowej w Glinojecku 

35 844,56 budżet gminy  Inwestycja 

zakończona 

2 Przebudowa drogi gminnej w 

Dreglinie 

265 520,68 165 520,68 – budżet 

gminy 

100 000,00 – dotacja 

celowa ze środków 

budżetu województwa 

mazowieckiego  

Inwestycja 

zakończona 

3 Przebudowa drogi gminnej w 

Śródborzu 

9 908,00 budżet gminy Kontynuacja w 

2019 

4 Przebudowa drogi gminnej 

relacji Dukt Krusz 

180 694,97 budżet gminy/w tym 

15 664,02 wydatki z 

funduszu sołeckiego 

budżet gminy 

Inwestycja 

zakończona 

5 Przebudowa ul. Krzywej w 

Glinojecku 

229 061,94 budżet gminy Inwestycja 

zakończona 

6 Wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na 

przebudowę dróg Faustynowo 

Kolonia, Dukt Krusz, Krusz 

Kamionka 

6 679,15 budżet gminy Inwestycja 

zakończona 

7 Pozyskanie lub zakup działki na 

potrzeby sołectwa Nowy 

Garwarz 

900,00 budżet gminy/wydatki 

z funduszu sołeckiego 

Inwestycja 

zakończona 

8 Zakup działek do gminnego 

zasobu 

2 275,00 budżet gminy Inwestycja 

zakończona 

9 Zakup mebli biurowych -

wykonanie zabudowy szaf 

biurowych w pokojach w UMiG 

Glinojeck 

19 425,00 budżet gminy Inwestycja 

zakończona 

10 Zakup i wymiana pieca CO w 

Szkole Podstawowej w 

Ościsłowie 

44 995,00 budżet gminy Inwestycja 

zakończona 

11 Przebudowa  Szkoły 

Podstawowej w Glinojecku 

91 074,80 budżet gminy WPF/kontynuacja 

w latach następnych 

12 Wdrożenie e usług cyfrowych w 

UMiG oraz w podległych 

jednostkach Działanie 2.1 

16 500,00 8 100,00  – budżet 

gminy  

8 400,00 zł –w tym 

dotacja celowa w 

ramach programów 

finansowanych z 

udziałem środków 

europejskich oraz 

środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 

WPF/zakończenie 

w 2019 



43 
 

6 ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu 

środków europejskich 

13 Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej, deszczowej i 

wodociągowej wraz z 

przebudową rowu 

melioracyjnego i odtworzeniem 

jezdni, chodników wraz z 

wjazdami w ulicy Ogrodowej i 

Parkowej w Glinojecku 

3 690,00 budżet gminy WPF/kontynuacja 

w latach następnych 

14 Budowa punktów świetlnych na 

kolonii Wólka Garwarska  

10 744,60 budżet gminy/wydatki 

z funduszu sołeckiego 

WPF/kontynuacja 

w latach następnych 

15 Wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na 

oświetlenie uliczne Lipiny 

9 648,20 budżet gminy/wydatki 

z funduszu sołeckiego 

WPF/kontynuacja 

w latach następnych 

16 Budowa punktów świetlnych 

Bielawy 

12 959,28 budżet gminy/wydatki 

z funduszu sołeckiego  

WPF/kontynuacja 

w latach następnych 

17 Budowa punktów świetlnych 

Luszewo 

14 496,78 budżet gminy/wydatki 

z funduszu sołeckiego 

Inwestycja 

zakończona 

18 Budowa punktów świetlnych 

Strzeszewo 

14 431,10 budżet gminy/wydatki 

z funduszu sołeckiego 

Inwestycja 

zakończona 

19 Budowa i  montaż lampy 

solarnej ulicznej w m. Nowy 

Garwarz 

13 800,40 budżet gminy Inwestycja 

zakończona 

20 Budowa punktów świetlnych na 

istniejących słupach wraz z 

dokumentacją w m. Dreglin 

9 610,95 budżet gminy/wydatki 

z funduszu sołeckiego 

Inwestycja 

zakończona 

21 Zagospodarowanie terenu 

objętego  działkami  778/199, 

778/200 i 685 w Glinojecku - 

wykonanie dokumentacji 

27 490,50 budżet gminy Inwestycja 

zakończona 

22 Budowa siłowni zewnętrznej, 

boiska do siatkówki plażowej 

oraz boiska do badmintona i 

ogrodzenia w miejscowości 

Glinojeck 

99 998,45 56 015,45 zł -budżet 

gminy, w tym 

20 000,00 wydatki z 

funduszu sołeckiego  

43 983,00 zł -dotacja 

ze środków budżetu 

województwa 

mazowieckiego 

Inwestycja 

zakończona 

23 Budowa placu zabaw na gruncie 

gminnym wraz z kosztami 

dokumentacji w m. Faustynowo 

15 720,00 budżet gminy/wydatki 

z funduszu sołeckiego 

WPF/kontynuacja 

w latach następnych 

24 Zakup altany na teren 

rekreacyjny wraz z dodatkową 

dokumentacją oraz utwardzenie 

terenu w m. Malużyn 

35,20 budżet gminy/wydatki 

z funduszu sołeckiego 

Inwestycja 

zakończona 

25 Zakup wyposażenia do 

świetlicy wiejskiej 

(nagrzewnice z 

oprzyrządowaniem, stoły i 

krzesła) wraz z kosztami 

transportu w m. Sulerzyż 

16 939,00 budżet gminy/wydatki 

z funduszu sołeckiego 

Inwestycja 

zakończona 

26 Zaadaptowanie pomieszczeń w 27 566,36 17 566,36 zł-budżet WPF/kontynuacja 
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świetlicy wiejskiej na kuchnię i 

łazienkę w m. Kowalewko 

Szyjki 

gminy/wydatki z 

funduszu sołeckiego 

10 000,00 - dotacja 

celowa ze środków 

budżetu województwa 

mazowieckiego w 

ramach 

„Mazowieckiego 

Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2018” 

w latach następnych 

27 Dokończenie ogrodzenia przy 

świetlicy wiejskiej w m. 

Żeleźnia -Juliszewo 

11 000,00 budżet gminy/wydatki 

z funduszu sołeckiego 

Inwestycja 

zakończona 

28 Budowa świetlicy wiejskiej w 

Kondrajcu Szlachecki 

15 448,65 budżet gminy/wydatki 

z funduszu sołeckiego 

WPF/kontynuacja 

w latach następnych 

29 Zagospodarowanie i ogrodzenie 

działki gminnej z tyłu świetlicy 

wraz z kosztorysem, 

wznowieniem granic i 

niezbędną dokumentacją w m. 

Śródborze 

17 409,20 budżet gminy/wydatki 

z funduszu sołeckiego 

Inwestycja 

zakończona 

30 Zagospodarowanie terenu przy 

Domu Kultury w Ościsłowie- 

kontynuacja(utwardzenie części 

działki , położenie kostki wraz z 

odwodnieniem) kosztorys 

25 182,49 15 182,49 zł -budżet 

gminy/ 

wydatki z funduszu 

sołeckiego 

10 000,00 - dotacje 

celowe ze środków 

budżetu województwa 

mazowieckiego w 

ramach 

„Mazowieckiego 

Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2018” 

WPF/kontynuacja 

w latach następnych 

31 Przebudowa stadionu w 

Glinojecku 

6 719,11 budżet gminy Inwestycja 

zakończona 

32 Przebudowa budynków 

pełniących funkcje społeczno-

kulturalne w miejscowościach: 

Żeleźnia i Budy Rumockie  gm. 

Glinojeck 

19 188,00 budżet gminy/wydatki 

z funduszu sołeckiego 

WPF/kontynuacja 

w latach następnych 

33 Zakup wyposażenia wraz z 

kosztami transportu dla Klubu 

Sportowego  

10 000,00 budżet gminy/wydatki 

z funduszu sołeckiego 

Inwestycja 

zakończona 

34 Budowa siłowni zewnętrznej  

wraz z dokumentacją 

projektowo-kosztorysową w m. 

Wola Młocka 

56 704,84 14  336,72 zł – budżet 

gminy, w tym 

14 122,70 zł wydatki z 

funduszu sołeckiego 

42 368,12 zł – dotacja 

ze środków budżetu 

województwa 

mazowieckiego w 

ramach programu  

Inwestycja 

zakończona 
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Mazowiecki Instrument 

Wsparcia 

Infrastruktury 

Sportowej 

35 Urządzenie i zagospodarowanie 

działki gminnej (ogrodzenie, 

urządzenie placu zabaw, siłowni 

zewnętrznej i boiska wraz z 

dokumentacją projektowo-

kosztorysową) w m. Rumoka 

16 737,60 budżet gminy/wydatki 

z funduszu sołeckiego 

Inwestycja 

zakończona 

36 Zagospodarowanie terenu dla 

potrzeb krzewienia kultury i 

kultury fizycznej przez 

społeczność lokalną wraz z 

kosztami przejęcia 

nieruchomości w m. Kondrajec 

Pański na rzecz Gminy 

Glinojeck 

4 797,00 budżet gminy/wydatki 

z funduszu sołeckiego 

WPF/kontynuacja 

w latach następnych 

37 Zagospodarowanie  działki nr 

363 w Zalesiu oraz 

sporządzenie projektu, 

kosztorysu wraz z niezbędną 

dokumentacją 

11 289,80 budżet gminy/wydatki 

z funduszu sołeckiego 

WPF/kontynuacja 

w latach następnych 

 

Budowa parkingów  przy ul. Południowej w Glinojecku 

 

Inwestycja w całości wykonana z budżetu gminy.  Dzięki niej powstało 7 nowych miejsc 

parkingowych  na terenie miasta Glinojeck. 
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dreglin 

 

Przebudowa drogi o długości 508,00 m. Nawierzchnia drogi została utwardzona, a następnie 

zyskała nową nawierzchnię asfaltową. Ponadto pobocza zostały wyrównane oraz 

utwardzone. Okres realizacji 2018 rok. 

 

 
 

Przebudowa drogi gminnej relacji Dukt – Krusz 

 

Rozbudowany ponad 350 metrowy odcinek drogi relacji Dukt – Krusz objął prace: 

 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego wraz ze stabilizacją 

 wykonania warstwy wiążącej 

 wykonania warstwy ścieralnej 

 utwardzenia poboczy 

 instalacji znaków drogowych. 
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Przebudowa ul. Krzywej w Glinojecku 

 

Inwestycja polegała na wymianie nawierzchnię na całej długości ulicy. W ramach prac 

zamontowane zostały  krawężniki, utwardzona została nawierzchnia oraz położona kostka 

brukowa. Dodatkowo ulica zyskała nowe oznakowanie pionowe oraz kanalizację deszczową 

 

 

Wdrożenie e-usług cyfrowych w UMiG oraz w podległych jednostkach Działanie 2.1 

 

W okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r., w ramach projektu realizowane było doradztwo 

prawne oraz została przygotowana dokumentacja przetargowa na zakup sprzętu 

komputerowego, pakietów oprogramowania i systemów informatycznych i urządzeń 

klimatyzacyjnych. Okres realizacji projektu: 26.10.2015 r. - 31.12.2019 r. 

 

Budowa punktów świetlnych na kolonii Wólka Garwarska, Luszewo, Bielawy, 

Strzeszewo 
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Budowa siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej oraz boiska do badmintona 

w miejscowości Glinojeck 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie 

„Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej”. 

Celem operacji było stworzenie nowego miejsca integracji społecznej sprzyjającego 

aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej mieszkańców miasta i gminy Glinojeck 

poprzez budowę siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej i boiska do badmintona 

w miejscowości Glinojeck. Cel został osiągnięty w 2018 roku przez budowę siłowni 

zewnętrznej, budowę boiska do siatkówki plażowej, budowę boiska do badmintona oraz 

zagospodarowanie terenu. 

Zadanie zrealizowano w miejscowości Glinojeck, pomiędzy ulicami: Zielona Ścieżka, 

Młodzieżowa, Torfa Załęskiego, Władysława Broniewskiego na działkach nr 1361, 1362.  

Inwestycja została oddana do użytku 10 sierpnia 2018 roku. 

Okres realizacji projektu 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaadoptowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na kuchnię i łazienkę w miejscowości 

Szyki 

 

W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku (demontaż 

istniejących ścianek działowych, okładzin podłogowych, demontaż istniejącej stolarki 

wewnętrznej, zeskrobanie starych powłok malarskich, demontaż istniejących instalacji 

sanitarnych i elektrycznych), nowe ścianki działowe, instalację podtynkową sanitarną  

i elektryczną, wylewki posadzkowe, nowe tynki na wykonanych ścianach, okładziny ścienne 

z glazury, podłogi z gres, sufity podwieszane,  montaż ościeżnic drzwiowych, roboty 

malarskie, roboty porządkowe i montaż wyposażenia, otwór drzwiowy w ścianie 

konstrukcyjnej budynku. Okres realizacji projektu 2018 rok. 
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Prace zostały rozpoczęte w 2017 roku. W ramach zadania w 2018 r. zostały wykonane 

okładziny ścienne i podłogowe w łazienkach oraz otwór drzwiowy pomiędzy salą świetlicy, 

 a częścią socjalną. W latach następnych prowadzone będą dalsze prace. 

 

 
 

 

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Glinojecku 

 

W ramach zadania zostały odnowione 2 łazienki dla chłopców i dziewczynek. Zakres prac 

obejmował: roboty rozbiórkowe, wymienione zostały okna oraz skrzydła drzwiowe, 

zamontowane nowe naświetle z PCV, wykonano nowe okładziny ścienne i podłogowe, 

wymieniono instalację wodociągową, zamontowano nowe umywalki, ustępy oraz pisuary, 

wymieniono grzejniki, wyrównano oraz pomalowano sufity, zamontowano lustra, pojemniki 

na mydło, papier toaletowy oraz ręczniki papierowe. 
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Dokończenie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Żeleźnia- Juliszewo 

 

 
 

Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ościsłowie 

 

Zakres rzeczowy zrealizowany: remont szamba szczelnego o pojemności do 10 m3, roboty 

pomiarowe i przygotowawcze, roboty ziemne, mechaniczne wykonanie koryta na 

powierzchni przeznaczonej do utwardzenia, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 

wykonanie warstwy odcinającej, wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych, 

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie oporników betonowych wtopionych, 

wykonanie ławy betonowej pod krawężniki. 

Okres realizacji projektu 2018 rok. 

 

Budowa siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową w m. 

Wola Młocka 

 

W ramach zadania została wybudowana siłownia zewnętrzna w miejscowości Wola Młocka. 

Siłownię wyposażono w urządzenia do treningu siłowego oraz do ćwiczeń usprawniających 

koordynację i wytrzymałość tj. twister, motyl, biegacz, wioślarz, orbitrek, wyciskanie 

siedząc, rowerek, prasę nożną. Zostały zamontowane dwie ławki z oparciem, kosz na śmieci 

z daszkiem oraz tablica informacyjna.  

 Wykonano również ogrodzenie zewnętrzne siłowni plenerowej wraz z dwiema furtkami 

(długość ogrodzenia ok. 50 mb, wysokość ok. 150 cm). 
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9.2  Współfinansowanie dla Powiatu Ciechanowskiego 

 
Przeprowadzono remonty dróg powiatowych w Gminie Glinojeck. Na te zadania Gmina 

Glinojeck udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 

Ciechanowskiemu  z przeznaczeniem na realizację zadań: 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1231W Glinojeck – Żeleźnia – Krusz na odcinku 

 ul Wojska Polskiego w Glinojecku – 200 000,00 zł 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 3036W Sochocin – Konratowo – Malużyn na 

odcinku miejscowości Malużyn – 350 000,00 zł 

 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1241W 

Ciechanów – Młock – Wola Młocka – Luszewo przejście przez Wolę Młocką –  

20 000,00 

Łącznie Gmina Glinojeck na ww. zadania przeznaczyła dotację w kwocie 570 0000,00 zł . 

 

 
ul. Wojska Polskiego w Glinojecku 
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Droga w Malużynie 
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9.3 Projekty realizowane w 2018 roku w Gminie Glinojeck 

Lp. Tytuł projektu Operator Program Działanie Uwagi 

Kwota całkowita, 

kwota 

dofinansowania 

Zakres rzeczowy 

realizowany w 2018 r. 

1. 

„Misja: 

programowanie – 

podregion 

ciechanowski”  

Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa 
PO PC 2014-2020 

Działanie 3.2 

Innowacyjne 

rozwiązania na rzecz 

aktywizacji cyfrowej 

umowa 

partnerstwa 

podpisana z 

Fundacją Rozwoju 

Społeczeństwa 

Informacyjnego w 

Warszawie w dniu 

09.11.2016 r.   

wkład własny w 

postaci użyczenia 

sal  

 W ramach projektu: 

przeprowadzone zostały 

szkolenia dla nauczycieli 

oraz zajęcia dla uczniów 

klas I-III szkół 

podstawowych w 

Glinojecku, Woli Młockiej 

i Ościsłowie z zakresu 

podstaw  programowania, 

zostaną dostarczone do 

szkół roboty edukacyjne 

 i tablety (po 1 robocie, 

tablecie i laptopie na 

każdego przeszkolonego 

nauczyciela, nieodpłatnie 

prowadzącego cykl 15 

zajęć z uczniami, 

zorganizowały zostały dwa 

2-dniowe szkolenia dla 

bibliotekarzy i 

pracowników domów 

kultury, aby mogli  

w swoich instytucjach 

uruchomić zajęcia dla 

dzieci z programowania. 

2. 

„Modernizacja 

oczyszczalni ścieków 

w m. Stary Garwarz 

– poprawa 

infrastruktury” 

NFOŚiGW POIiŚ 2014-2020 

Działanie 2.3 

Gospodarka wodno-

ściekowa 

w aglomeracjach 

okres realizacji 

projektu: 

15.09.2016 r. - 

31.12.2021 r. 

całkowita wartość 

zadania: 

5 107 277,42  zł                                                                                                                                                  

dofinansowanie:                                                          

3 534 664,47 zł                               

wkład własny: 

1 572 612,95 zł   
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3. 
Lokalny Animator 

Sportu  

Fundacja Rozwoju 

Kultury Fizycznej 

Lokalny Animator 

Sportu 
- 

okres realizacji: 

01.03.2018 r. - 

30.11.2018 r. 

dofinansowanie do 

wynagrodzenia 

Animatorów: 9900 

zł (1100 zł x 9 m-

cy) 
  

4. 

"Festyn Wianki w 

ramach Dni 

Glinojecka i 25 

rocznicy nadania 

praw miejskich 

miejscowości 

Glinojeck" 

UMWM 

współorganizacja 

przedsięwzięć 

społeczno-kulturalnych 
 

okres realizacji: 

2018 r. 

całkowita wartość 

zadania:     

 116 850,00 zł                         

dofinansowanie :                                          

 30 000,00 zł 

W dniu 16.06.2018r. na 

terenie kompleksu 

sportowo – rekreac. w 

Glinojecku przy ul. 

Parkowej 22 odbyła się 

impreza kulturalna pn. 

Festyn Wianki w ramach 

Dni Glinojecka i 25 

rocznicy nadania praw 

miejskich miejscowości 

Glinojeck”. Program 

imprezy: XVI 

Ogólnopolski Bieg 

Uliczny o Puchar 

Burmistrza, VII Turniej 

Sołectw Gminy Glinojeck, 

V Spotkania motocyklowe.  

Podczas imprezy miały 

miejsce różne lokalne 

wydarzenia artystyczne.   

Przeprowadzony został 

konkurs wianków 

ekologicznych. Uczestnicy 

imprezy mogli bezpłatnie 

skorzystać z przelotu 

balonem. Dla dzieci 

dostępne były darmowe 

dmuchańce. Można było 

wybić monetę pamiątkową 

na 25 rocznicę nadania 

praw miejskich dla  

Glinojecka. Na scenie 

wystąpiły zespoły : 
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Czerwone Gitary, MIG 

oraz Kapela Wujka 

Idziego.   

5. 

Zakup pomocy 

dydaktycznych w 

ramach Rządowego 

programu 

"Aktywna tablica" 

dla Szkoły 

Podstawowej w 

Glinojecku i Szkoły 

Podstawowej w 

Ościsłowie 

Kuratorium Oświaty 

Rządowy program 

rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych – 

„Aktywna tablica”. 

- 
okres realizacji: 

2018 r. 

całkowita wartość 

zadania: 

34 995,96  zł                         

dofinansowanie 

(80%) :                                    

27 996,76 zł                                  

wkład własny: 

6 999,20 zł 

zakupiono monitory 

interaktywne - 2 szt. dla 

Szkoły Podstawowej w 

Glinojecku oraz monitory 

interaktywne - 2 szt. dla 

Szkoły Podstawowej   

w Ościsłowie 

6. 
Remont budynku 

garażu OSP 

Ościsłowo 

UMWM 
Mazowieckie Strażnice 

OSP-2018 
- 

okres realizacji: 

2018 r. 

całkowita wartość 

zadania: 

13 913,58 zł                         

dofinansowanie 

(100%) :                                    

13 913,58 zł 

Wykonano:                                                                                                                                                                                                      

remont posadzki,  

wymiana pokrycia kanału 

samochodowego  

z drewnianych balików na 

metalową kratkę 

7. 

"Rozwój 

kompetencji 

kluczowych uczniów 

ze Szkół 

Podstawowych z 

terenu Gminy 

Glinojeck" 

MJWPU RPO WM 2014-2020 

Oś priorytetowa X, 

Działanie 10.1, 

Poddziałanie 10.1.1 

okres realizacji 

projektu: 

01.09.2018 r. - 

30.11.2019 r. 

całkowita wartość 

zadania:                         

993 636,25  zł                         

dofinansowanie : 

931 885,25 zł   

wkład własny 

rzeczowy - 

udostępnianie sal 

W 2018 r. w Szkole 

Podstawowej w Glinojecku 

zrealizowano następujące 

zajęcia dodatkowe dla 

uczniów:  zajęcia rozwijające 

przyrodnicze (23h), z chemii 

(12h),  z fizyki (22h), z 

informatyki (86h), z 

j.angielskiego (95h), z 

matematyki (167 h), zajęcia 

wyrównujące z j.angielskiego 

(150h), z j. polskiego (182h),  

z j. rosyjskiego (46h),  

z matematyki (182h), terapię 

zajęciową –usprawnianie 

motoryki manualnej dzieci 

niepełnosprawnych 

intelektualnie (23h), zajęcia 

wspierające i rewalidacyjne – 

grupowe (42h), zajęcia 

rewalidacyjne – grupowe 

(41h), zajęcia z integracji 

sensoryczn. -  indywidualne 
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(91h), zajęcia rewalidacyjne – 

indywidualne (138h). 

Dwie nauczycielki ukończyły 

szkolenie biofeedback I stop. 

Dwie osoby rozpoczęły studia 

podyplomowe z zakresu 

integracji sensorycznej oraz 

szkolenie biofeedback II stop. 

W Szkole Podstawowej w 

Woli Młockiej w 2018 r. 

zrealizowano następujące 

zajęcia dodatkowe dla 

uczniów: - zajęcia rozwijające 

z j. angielskiego (15h), z 

informatyki (29h), 

matematyczno-przyrodnicze 

(14h),  zajęcia wyrównujące z 

j. angielskiego (15h), 

matematyczno - przyrodnicze 

(30h),  z matematyki (14h ), 

warsztaty z kreatywności 

(56h), zajęcia logopedyczne – 

grupowe (29h), zajęcia 

korekcyjno - kompensacyjne 

– grupowe (30h), zajęcia 

logopedyczne -  indywidualne 

(15h), zajęcia korekcyjno - 

kompensacyjne –

indywidualne (14 h). 

W Szkole Podstawowej  w 

Ościsłowie w 2018 r. 

zrealizowano następujące 

zajęcia dodatkowe dla 

uczniów: zajęcia rozwijające 

z j. angielskiego (20h), z 

informatyki (7h), 

matematyczno - przyrodnicze 

(16 h), zajęcia wyrównujące z 

j. angielskiego (19h), 

matematyczno – przyrodnicze 

(39 h),  warsztaty z 

kreatywności (27h), zajęcia z 

przedsiębiorczości (2h),  

 zajęcia logopedyczne (41h),  



 

57 
 

zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne - grupowe 

(48h), zajęcia rozwijające 

kompetencje społeczno - 

emocjonalne (15 h), zajęcia 

korekcyjno – kompensacyjne 

- indywidualne (23 h),zajęcia 

rewalidacyjne indywidualne 

(21 h).Dla uczniów ze szkół 

podstawowych  zostały 

zakupione pomoce 

szkoleniowe  (zestaw: 

notatnik, teczka, długopis). 

8. 

"Zakup wyposażenia 

i sprzętu 

ratowniczego dla 

OSP z terenu gminy 

Glinojeck" 

Ministerstwo 

Sprawiedliwości 

Powierzenie realizacji 

zadań ze środków 

Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy 

Postpenitencjarnej - 

Funduszu 

Sprawiedliwości 

(Program I, Priorytet III 

B) 

- 
okres realizacji: 

2018 r. 

całkowita wartość 

zadania:          

  60 184,20  zł                         

dofinansowanie 

(99%) :                                    

59 582,36 zł                                 

wkład własny: 

601,84 zł 

W ramach przedsięwzięcia 

zostało zakupione  

wyposażenie i urządzenia 

ratownictwa technicznego dla 

Jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu 

gminy Glinojeck, tj.:1. dla 

OSP Glinojeck: rozpieracz 

ramieniowy z akcesoriami - 

szt. 1, agregat zasilający do 

narzędzi hydraulicznych o 

modelu pracy min. ATO - 

szt.1, zestaw węży 

hydraulicznych o długości 

min. 5 m - szt. 1, detektor 

napięcia - szt. 1,  

2. dla OSP Ościsłowo: 

detektor napięcia - szt. 1, 

zabezpieczenie poduszki 

powietrznej kierowcy i 

pasażera - szt. 1, parawan do 

osłony miejsca wypadku i 

zasłaniania ofiar wypadków - 

szt.1. 

3. dla OSP Szyjki: pilarka do 

drewna - szt.1. 

4. dla OSP Malużyn: pilarka 

do drewna – szt.1. 
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9.4 Realizacja funduszu sołeckiego: 

 
W gminie Glinojeck nieprzerwalnie od 2010 roku w budżecie gminy wyodrębniane są 

środki w ramach funduszu sołeckiego . 

Zarówno gmina, jak i sołectwa uruchamiając fundusz sołecki, muszą sprostać kilku 

wymogom ustawowym. Fundusz sołecki to pieniądze z budżetu gminy, które mieszkańcy wsi 

mogą przeznaczyć na wybrane przez siebie cele, jednak przedsięwzięcie w ramach funduszu 

sołeckiego, musi dotyczyć zadania realizowanego na obszarze sołectwa i spełniać trzy 

warunki: 

 Służyć poprawie życia mieszkańców, 

 Należeć do zadań własnych gminy, 

 Być zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

Składany wniosek musi ponadto zawierać uzasadnienie oraz szacunek kosztów  

(w ramach środków określonych dla danego sołectwa). 

Sołtysi wszystkich miejscowości gminy Glinojeck, w terminie do 31 lipca 2017 roku 

poinformowani zostali przez Burmistrza  Miasta i Gminy Glinojeck o wysokości 

przypadających danemu sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r. Propozycje 

podziału środków podjęte zostały na zebraniach wiejskich. Uchwalone przez zebrania 

wiejskie wnioski na 2018 rok przedłożyli sołtysi Burmistrzowi w ustawowym terminie tj. do 

30 września 2017 r. W trakcie 2018 roku sołectwa tj. Ościsłowo, Malużyn, Faustynowo, 

Nowy Garwarz, Kondrajec Pański, Budy Rumockie, Ogonowo, Zygmuntowo (2 razy), Dukt 

– Krusz, Lipiny, Wkra, Wola Młocka (2 razy), Sadek, i Brody Młockie  zdecydowały się na 

zmianę zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć lub ich zakresu. Zmiany te nie 

doprowadziły do przekroczenia pierwotnie przyznanych sołectwom kwot i zostały przyjęte 

zgodnie z procedurą jak przy uchwalaniu wniosku (ponowne uchwalenie przez zebranie 

wiejskie). 

   

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31 grudnia 2018 r 

Lp. 
Nazwa 

Sołectwa Rodzaj wydatku 

 WYKONANIE  
 Razem  

 Bieżące   Majątkowe  

1 Bielawy 
Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego 

(kosztorys, nadzór inwestorski) 
 -  12 959,28 12 959,28  

2 
Brody 

Młockie 
Remont drogi gminnej  -  11 648,74 11 648,74  

3 
Budy 

Rumockie 
Remont świetlicy wiejskiej  -  12 792,00 12 792,00  

4 Dreglin 

Wyposażenie altany 4 356,00  -  

13 966,95  Budowa punktów świetlnych na 

istniejących słupach wraz z dokumentacją. 
 -   9 610,95 

5 Dukt-Krusz 
Współfinansowanie przebudowy drogi 

gminnej relacji Dukt-Krusz 
 -  15 664,02 15 664,02  

6 Faustynowo 

Wskazanie geodezyjne granic działek 

gminnych w Faustynowie nr 247,251 

zakupionych z funduszu sołeckiego 

600,00  -  

16 320,00  

Budowa placu zabaw na gruncie gminnym 

wraz z kosztami dokumentacji 
 -  15 720,00  
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7 Glinojeck 

Budowa placu zabaw w Glinojecku 

(współfinansowanie zadania" Budowa 

placu zabaw wraz z budową siłowni 

zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej 

oraz boiska do badmintona i ogrodzenia w 

miejscowości Glinojeck") 

 -  20 000,00 

44 124,00  Zakup strojów z logo Glinojecka oraz 

organizacja imprezy 

1 000,00   -  

3 124,00   -  

Zakup wyposażenia wraz z kosztami 

transportu dla Klubu Sportowego 

"Kryształ" 

 -  10 000,00  

Współorganizacja festynu rodzinnego 

"Wianki 2018" w Glinojecku 
10 000,00   -  

8 
Kondrajec 

Pański 

Zagospodarowanie terenu dla potrzeb 

krzewienia kultury i kultury fizycznej przez 

społeczność lokalną wraz z kosztami 

przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy 

Glinojeck 

-       4 797,00  

20 290,70  

Remont drogi w Gałczynie - zakup żwiru i 

równanie 
4 460,60  

 

Naprawa dachu na siłowni 2 999,97  
 

Zakup kosiarki i akcesoriów do wykaszarki 5 348,89  
                         

-       

Naprawa wykaszarki 1 149,51 
                         

-       

Zamontowanie latarni na istniejącym słupie 

wraz z przewodem zasilającym 
1 534,73  

                         

-       

9 
Kondrajec 

Szlachecki 

Opłata za monitoring i alarm w budynku 

świetlicy 
1 222,07  

                         

-       16 670,72  

Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej  -  15 448,65  

10 
Kowalewko-

Szyjki 

Zaadaptowanie pomieszczeń w świetlicy 

wiejskiej na kuchnię i łazienkę 
 -  17 566,36  

17 566,36  
Zakup energii elektrycznej  w celu 

ogrzewania garażu na samochody 

ratowniczo-gaśnicze OSP Szyjki 

 -   -  

11 Lipiny 
Wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na oświetlenie uliczne 
 -   9 648,20  9 648,20  

12 Luszewo 

Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego 

(aktualizacja kosztorysu i nadzór 

inwestorski) 

 -  14 496,78  14 496,78  

13 Malużyn 

Zakup masztu oświetleniowego LED 3x 

100 WAT dla OSP w Malużynie 
878,22  -  

24 231,62  

Montaż lampy oświetleniowej na 

istniejącym słupie  
742,61  -  

Zakup składanych krzeseł do świetlicy 

wiejskiej 
5 975,59  -  

Zakup pompy i kół do samochodu 

strażackiego dla OSP Malużyn 
7 500,00  

                         

-       

Zakup namiotów składanych na teren 

rekreacyjny 
3 900,00 

                         

-       
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Wymiana okien w Szkole Podstawowej w 

Malużynie 
5 200,00  

                         

-       

Zakup altany na teren rekreacyjny wraz z 

dodatkową dokumentacją oraz utwardzenie 

terenu 

 -  35,20  

14 
Nowy 

Garwarz 

Zakup lustra drogowego 440,00  
                         

-       

13 704,13  

Remont dróg gminnych - wycinka gałęzi, 

zakup kruszywa i utwardzenie poboczy 
9 364,14  

                         

-       

Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa 2 999,99  -  

Pozyskanie lub zakup działki na potrzeby 

sołectwa Nowy Garwarz 
 -  900,00  

15 Ogonowo 

Zakup i montaż przepustów przy drodze 

gminnej w Ogonowie 

3 600,00    -         

1 800,00    
 

Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego 

wraz z przewodem zasilającym oraz 

zamiana lamp na słupie 

3 920,99  
                         

-       
  

Zakup zestawu do zabezpieczenia miejsca 

zdarzenia oraz środka pianotwórczego dla 

OSP Glinojeck 

5 443,39   -  14 764,38  

16 Ościsłowo 

Budowa punktów świetlnych - wykonanie 

projektu wraz z kosztorysem 
6 650,00      

Zagospodarowanie terenu przy Domu 

Kultury w Ościsłowie- 

kontynuacja(utwardzenie części działki ) 

wraz z aktualizacją kosztorysu 

 -  15 182,49  21 832,49  

17 Płaciszewo 

Kontynuacja wykonania elewacji 

zewnętrznej świetlic wiejskiej (Przedmiar 

robót, kosztorys) 

10 481,07  
                         

-       
14 310,63  

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3 829,56  
                         

-       

18 Rumoka 

Urządzenie i zagospodarowanie działki 

gminnej (ogrodzenie, urządzenie placu 

zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska wraz z 

dokumentacją projektowo-kosztorysową) 

 -  16 737,60  16 737,60  

19 Sadek 
Remont drogi gminnej nr 47/1 – 

żwirowanie 
10 315,20   -  10 315,20  

20 
Stary  

Garwarz 
Remont drogi gminnej 14 119,68   -  14 119,68  

21 Strzeszewo 

Kontynuacja budowy punktów świetlnych           

( aktualizacja kosztorys, nadzór 

inwestorski) 

 -  14 431,10  14 431,10  

22 Sulerzyż 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 

(nagrzewnice z oprzyrządowaniem, stoły i 

krzesła) wraz z kosztami transportu. 

                         

-       
16 800,00  

16 939,00  

Zakup siatki na boisko do gry w piłkę 

siatkową 
139,00   -  
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23 Śródborze 

Zagospodarowanie i ogrodzenie działki 

gminnej z tyłu świetlicy wraz z 

kosztorysem, wznowieniem granic i 

niezbędną dokumentacją 

 -  17 409,20 

19 303,40  

Piknik integracyjny mieszkańców sołectwa 

wraz z obchodami 30 rocznicy otwarcia 

świetlicy wiejskiej 

1 894,20   -  

24 Wkra 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 

(stoły, krzesła, regał kuchenny, sprzęt 

AGD, zastawa stołowa i środki czystości ) 

wraz z montażem i  kosztami transportu 

17 621,28   -  

19 631,70  
300,00   -  

Zwiększenie mocy przyłączeniowej energii 

elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej 
565,42   -  

Zakup nagłośnienia  do świetlicy wiejskiej 

(głośnik, mikrofon) 
1 145,00   -  

25 
Wola 

Młocka 

Zakup wykaszarki 1 489,00  -  

18 583,57  

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2 832,87   -  

Zakup siatki na boisko do gry w piłkę 

siatkową 
139,00   -  

Budowa siłowni zewnętrznej wraz z 

dokumentacją projektowo-kosztorysową w 

m. Wola Młocka 

 -  14 122,70  

26 
Wólka 

Garwarska 

Kontynuacja budowy oświetlenia 

(kosztorys  nadzór inwestorski) 
 -  10 744,60  10 744,60  

27 Zalesie 

Zagospodarowanie  działki nr 363 w 

Zalesiu oraz sporządzenie projektu, 

kosztorysu wraz z niezbędną dokumentacją 

 -  11 289,80  

13 682,36  
Zakup kosiarki spalinowej wraz z 

akcesoriami i paliwem 
2 082,01   -  

Przegląd techniczny urządzeń na placu 

zabaw i wymiana piasku w piaskownicy 

265,00  -  

 45,55   -  

 -   -  

28 Zygmuntowo 

Czynsz dzierżawny 1 200,00   -  

18 221,14  

Zakup 2 namiotów składanych z 16 

kompletami składanych stołów i ławek oraz 

zakup 2 grilii 

12 121,99   -  

Piknik rodzinny- konkurs potraw 

regionalnych 
2 500,00   -  

Zakup nagłośnienia z mikrofonem  1 399,99   -  

Zakup paliwa do kosiarki, akcesoria 999,16   -  

29 
Żeleźnia -

Juliszewo 

Dokończenie ogrodzenia przy świetlicy 

wiejskiej 
 -  11 000,00  

13 500,00  
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 

(stoły, krzesła) 
2 500,00   -  

  
 

182 195,68 299 004,67  481 200,35 
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Nowa elewacja na budynku świetlicy wiejskiej w Płaciszewie 

 

 

 
                                          

Nowa altana w Śródborzu. 
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Budowa placu zabaw w miejscowości Faustynowo 

 

 Dobre funkcjonowanie funduszu sołeckiego wymaga wysiłku i aby jego realizacja 

przebiegała sprawnie, nie wystarczy zgoda Rady, Burmistrz, pracownicy Urzędu, sołtysi, 

rady sołeckie, radni angażują się i współpracują, aby potencjalne niepowodzenia, związane 

ze sprostowaniem wymogom formalnym, nie zniechęciły żadnej ze stron do dalszych 

działań.  Niewątpliwym pożytkiem zarówno dla mieszkańców wsi, jak i władz gminy, jest 

edukacja w zakresie finansów publicznych. Mieszkańcy, którzy uczestniczą w procesie 

planowania i uchwalania wniosków na kolejne lata, przy okazji uczą się, jakimi prawami 

rządza się finanse gminy. Dowiadują się, na co można przeznaczyć środki z budżetu gminy, 

które zadania są jej zadaniami własnymi, dlaczego nie wolno i nie warto zaniżać szacunku 

kosztów i czym to może skutkować.  
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9.5 Bezrobocie  

 

ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN 

stan na dzień 31 grudnia 2018 roku (dane PUP w Ciechanowie) 

 

Wyszczególnien

ie 

stan na 31.12.2018 r 
WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH 

(z ogółem) 
o

g
ó
łe

m
 

k
o

b
ie

ty
 

w tym z 

prawem do 

zasiłku 

Do 30 lat 
Powyżej 50 

roku życia 

Kobiety 

które nie 

podjęły 

zatr. po 

urodzeniu 

dziecka 

Długotrwale 

bezrobotni 

o
g

ó
łe

m
 

k
o

b
ie

ty
 

o
g

ó
łe

m
 

k
o

b
ie

ty
 

o
g

ó
łe

m
 

k
o

b
ie

ty
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

o
g

ó
łe

m
 

o
g

ó
łe

m
 

k
o

b
ie

ty
 

Powiat ogółem 

 

3378 1800 727 387 878 547 940 359 495 1711 992 

Miasto 

Ciechanów 

1709 896 341 185 366 216 508 205 217 864 479 

Gmina 

Ciechanów 

211 116 51 30 64 39 52 19 33 109 68 

Miasto i Gmina 

Glinojeck 
298 164 71 34 82 61 87 30 54 150 91 

Gmina 

Gołymin 

Ośrodek 

170 79 48 16 48 26 52 13 30 87 49 

Gmina 

Grudusk 

149 83 33 16 44 29 39 17 26 79 51 

Gmina Ojrzeń 

 

194 110 64 35 71 50 39 15 26 87 55 

Gmina 

Opinogóra 

Górna 

201 103 33 17 51 27 58 21 44 113 70 

Gmina 

Regimin 

215 113 44 27 66 43 58 19 24 110 58 

Gmina Sońsk 230 

 

136 42 27 86 56 46 20 41 112 71 

Inne Gminy  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 

 

9.6 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2018    

 

W roku 2018 działalność edukacyjna prowadzona była w pięciu gminnych placówkach 

oświatowych: 

1.  Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Glinojecku 

2.  Szkole Podstawowej w Woli Młockiej 

3.  Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w Ościsłowie 

4. Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. St. Reymonta w Glinojecku 

5. Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Glinojecku 

oraz Przedszkolu Niepublicznym „Akademia Małego Smerfa” Marta Wernicka,  
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Stan organizacji placówek oświatowych na dzień 30.09.2018 

 

Szkoły Podstawowe 

 

  Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

w tym: 

I II III IV V VI VII VIII 

1. 

Szkoła 

Podstawowa                 

w Glinojecku  

26 503 60 66 22 88 92 60 60 55 

2. 

Szkoła 

Podstawowa w 

Ościsłowie 

7 101 12 11 3 20 19 11 12 13 

3. 

Szkoła 

Podstawowa                    

w Woli Młockiej 

8 39 5 4 3 4 8 4 5 6 

 Razem 41 643 77 81 28 112 119 75 77 151 

4. 

Oddziały 

gimnazjalne w 

Glinojecku 

3 52   52 

5. 

Oddziały 

gimnazjalne w 

Ościsłowie 

1 19   19 

 Razem: 4 71   71 

 Ogółem: 45 714 

 

 

Liceum Ogólnokształcące w Glinojecku   

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci   

1.    klasa I 0 0 

2.    klasa II 1 9 

3.    klasa III 1 10 

  2 19 

 

Miejsko-Gminne Przedszkole w Glinojecku  

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci   

1. Klasa „0” 3 67 

2. Od 3-5 lat 4 84 

  7 151 

 



 

66 
 

W Punkcie Przedszkolnym oraz w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w 

Ościsłowie przebywało 29 przedszkolaków: 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 
Liczba dzieci   

1. Klasa „0” 1 13 

2. Od 2,5 - 5 lat 1 16 

 

W Punkcie Przedszkolnym oraz w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej                 

w Woli Młockiej przebywało 19 przedszkolaków: 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci   

1. Klasa „0” 1 8 

2. Od 2,5 - 5 lat 1 11 

 

 

Według danych przekazanych na dzień 30.09.2018 r. do Przedszkola Niepublicznego 

„Akademia Małego Smerfa” Marta Wernicka uczęszczało 48 dzieci w trzech 

oddziałach.   

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci   

1. Klasa „0” 1 12 

2. Od 2,5 - 5 lat 2 36 

 

Zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym 

2018/2019 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Glinojeck 

 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

osoby 

Nauczyciele 

osoby 

Nauczyciele 

etaty 

Pracownicy 

administracji                    

i obsługi 

osoby 

1. Szkoła 

Podstawowa im. 

M. Konopnickiej 

w Glinojecku  

81 60 56,33 21 

2. Szkoła 

Podstawowa w 

Ościsłowie 

30 24 18,74 6 

3. Szkoła 

Podstawowa w 

Woli Młockiej 

24 20 13,56 4 

4. Miejsko-Gminne 

Przedszkole w 

Glinojecku 

28 14 11,50 14 
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5 Liceum 

Ogólnokształcące 

w Glinojecku 

21 19 4,92 2 

6 Ogółem: 184 137 105,05 47 

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego na zakończenie roku szkolnego 2017/2018. 

 

 

Przedmiot 

Szkoła 

Podstawowa   

w Glinojecku 

Szkoła 

Podstawowa 

w Ościsłowie 

Wyniki 

dla gminy 

Wynik dla 

powiatu 

Wynik dla 

województwa 

 

Język polski 65 60 64 64 70 

Historia 55 49 54 55 61 

matematyka 47 47 59 50 55 

przyroda 51 49 51 54 59 

j. angielski 

podstawowy 
56 76 58 63 72 

j. angielski 

rozszerzony 
36 53 37 45 57 

j. rosyjski 

podstawowy 
50 63 59 52 60 

 

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 5 uczniów, świadectwo dojrzałości otrzymało                           

4 uczniów. 

 
Przedmiot 

Poziom 

Średnia 

szkoły 

Średnia 

powiatu 

Średnia 

województwa 

j. angielski - podstawowy 
69,2 70,92 75,4 

j. angielski - rozszerzony 37,6 55,32 62 

matematyka - podstawowy 36 52,72 58,7 

j. polski - podstawowy 59,6 53,39 58,2 

 

Pomoc materialna dla uczniów 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Stypendium 

szkolne 

Zasiłek 

szkolny 

1. Liczba wniosków 132 3 

2. Liczba wniosków pozytywnie 

rozpatrzonych ogółem 
113 3 

w tym 

odnoszący

ch się do 

uczniów: 

Szkoły Podstawowe 84 3 

oddziały gimnazjalne 16 0 

Szkoły ponadgimnazjalne 13 0 

3. Nakłady finansowe (w zł) 42 375,00 1 680,00 
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9.7 Pomoc Społeczna 

 

    Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Glinojecku obejmuje  swoją 

działalnością miasto i gminę Glinojeck. Korzystając z różnych form świadczenia pracy  

w Ośrodku  na dzień 31.12.2018 roku zatrudnionych było 33 pracowników. Podstawową 

formą zatrudnienia była umowa o pracę , drugą formą zatrudnienia była umowa –zlecenie. 

Na umowa o pracę  - zatrudnionych było 13  pracowników, a na umowa zlecenie, na koniec 

2018 roku  20 pracowników.  

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku w 2018 roku realizował 

zadania własne gminy oraz zadania zlecone przez Wojewodę wynikające z ustawy o pomocy 

społecznej i innych ustaw z nią związanych, dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnego, postępowania z dłużnikami, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze 

środków publicznych, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i wielu innych. Ponadto Ośrodek realizował inne zadania, jak rządowy 

program „Pomocy państwa w zakresie dożywiania”, „Rodzina 500+” i „Dobry start” :  

         Działania MGOPS polegają również na współpracy z różnymi instytucjami min: 

Policją, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkołami, 

Kuratorami Zawodowymi i Społecznymi z Sądu Rejonowego w Ciechanowie, z lekarzami 

miejscowej przychodni, Ośrodkiem Kultury oraz organizacjami pozarządowymi, które 

wspierają ludzi w potrzebnie. 

 Organizowane są również spotkania wszystkich przedstawicieli tych instytucji  

w celu przedstawienia wszystkich problemów, które dotyczą naszych podopiecznych  

i ewentualne działania które mogły by przyczynić się do ich pokonania, rozwiązania.  

Dlatego też, aby te działania były również skuteczniejsze dnia 03.12.2010 r. Zarządzeniem 

Burmistrza Miasta i Gminy w Glinojecku został powołany Gminny Zespół  

Interdyscyplinarny działający przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Glinojecku. W skład tego zespołu wchodzą: pracownik socjalny, Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii, 

pedagog szkolny, pielęgniarka, kurator społeczny, przedstawiciel policji. W razie 

niepokojącego sygnału każda z tych osób , ma obowiązek zgłosić ten fakt do Zespołu 

Interdyscyplinarnego w celu zdiagnozowania problemu i podjęcia ewentualnych działań. 

 

 W 2018 r. Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 6 razy, natomiast Grupy robocze 10 razy . 

 Rodzin objętych pomocą Zespołu - 26 

 Liczba osób dotkniętych przemocą  - 38 

 Liczba osób, wobec których wszczęto procedurę Niebieskiej Karty – 9 rodzin 

 Liczba rodzin objęta pomocą grup roboczych -  5 rodziny 

 Zakończenie procedury Niebieskiej Karty – 8 rodzin 

Rodziny te są pod ciągłym monitoringiem pracowników Ośrodka i członków Zespołu.  

MGOPS współpracuje również ze schroniskami dla osób  bezdomnych:  

 MARKOT w  Dreglinie 7,  

 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu” MAR – KOT” Ożarów Mazowiecki 

 „ Leśne Zacisze”- Sokołowy Kąt.   

 

Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowę z Bankiem Żywności na realizację zadań  

z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018 . Wydawane zostały paczki 

żywnościowe dla  480 osób. 
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Organizowane są zbiórki używanej odzieży, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, 

które przekazywane są podopiecznym ośrodka. 

        Problemy rodzin zamieszkujących na terenie Gminy rozwiązywany jest wspólnie  

z różnymi instytucjami. Jednak nie wszystkie rodziny, osoby przyjmują kierowaną pomoc. 

Niektórym z nich  zależy tylko na pomocy finansowej wykorzystując luki prawne, są też tacy 

którzy odrzucają wszelkie formy aktywizujące umożliwiające im wyjście  z trudnej sytuacji.  

W 2018 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku wsparł 

projekt społeczny „Szlachetna Paczka” poprzez pomoc w naborze uczestników w/w działania 

oraz służąc pomocą i doradztwem. 

 Analizując potrzeby w zakresie pomocy społecznej, oraz przyznane na ten cel środki 

finansowe na 2018 r. na poszczególnych rozdziałach można stwierdzić, że na obecną chwilę 

ilość  środków jest wystarczająca, zakładając że wysokość zasiłków celowych nie zawsze 

będzie adekwatna do oczekiwań  świadczeniobiorców lub wystąpią nieprzewidziane 

zdarzenia losowe.    

MGPS boryka się z warunkami lokalowymi, które są niewystarczające dla 

realizowanych zadań: brak gabinetu dla psychologa, brak pomieszczenia dla Zespołu 

Interdyscyplinarnego i pracowników socjalnych  i realizację nowych pomysłów (utworzenie 

kompleksowej pomocy rodzinom tj. grup wsparcia , szkoły dla rodziców.) 

 

Wydatki poniesione  w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. wyniosły - 12 182 775,44 zł. 

 

10 098 710,16 zł  wydatki  z  zadań zleconych tj.     82,89 % 

  2 084 065,28 zł   wydatki  z zadań własnych tj.      17,11 % 

z tego: 

     Zaangażowanie środków finansowych budżetu wojewody w zadania własne gminy      

    wynosi – 458 448,23 zł.   tj.  22 %. 

 

Rodzaje świadczeń zrealizowanych w 2018 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Glinojecku prezentuje poniższa tabela: 

 

Rodzaj świadczenia 

2018 

 

Kwota w złotych 
Liczba świadczeń 

 
Domy Pomocy Społecznej 315 915,67 zł DPS KOMBATANT Ciechanów – 5 osób, 

DPS Ciechanów ul. Krucza  - 4 osoby, 

DPS Bądzyń  - 1 osoba. 

Z terenu naszej gminy 2 mężczyzn przebywa w 

schroniskach dla bezdomnych , którzy są samotni, 

nie mają rodziny lub możliwości zamieszkania z 

nią z powodów osobistych. Pobyt tych osób  

opłacany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w ramach porozumienia ze schroniskami zgodnie 

z art. 48 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. 

Rodziny Zastępcze 78 765,11 zł Do grudnia 2018 roku w Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej oraz rodzinach zastępczych 

zostało umieszczone 7  dzieci (3 dzieci w 

rodzinach zastępczych spokrewnionych, 3 dzieci 

w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej,  

1 dziecko w nie zawodowej rodzinie zastępczej), 

Przemoc w Rodzinie 34 071,83 zł. Wykonywane były porady psychologiczne  

z których skorzystało 36 rodzin, zatrudniono 

psychologa. 
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Świadczenie  

wychowawcze  

( Program 500+) 

6 116 752,00 zł Wypłata świadczeń dla 1223 dzieci, 12088 

świadczeń oraz koszty obsługi, poniesione koszty  

 

Dobry Start 319 930,00 zł. 

 

1032 świadczenia 

Wspieranie rodziny 

( Asystent rodziny) 

390 390,35 zł w  tym, 

70 460,35 zł – Asystent 

rodziny  - zgodnie z 

ustawą o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, która  

nakłada  na gminę 

obowiązki, związane z 

zapewnieniem wsparcia 

dla rodzin mających 

trudności w wypełnianiu 

swoich funkcji 

opiekuńczo 

wychowawczych 

Wsparciem objęto 13 rodzin w tym 

27 dzieci, wydatki na wynagrodzenia 

zatrudnionego asystenta rodziny 

Świadczenia rodzinne oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia 

społecznego, świadczenia 

z funduszu 

alimentacyjnego 

3 638 543,00 zł Wypłata świadczeń rodzinnych dla 513 rodzin, 

17116 świadczeń,  z Funduszu Alimentacyjnego 

wypłacono  1332 świadczenia dla 63 rodzin, 

składki emerytalno – rentowe opłacone za 37 

osób oraz koszty obsługi.   

 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne od świadczeń 
37 305,30 zł. Składki za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne -58 osób 
Zasiłki okresowe, celowe i 

pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

80 768,11 zł. 

 

- zasiłki okresowe dla 16 osób tj. 66 świadczeń, 

- zasiłki celowe dla 120 osób 

- zasiłek losowy – pożar 

- zakup usług – pogrzeb 1 podopiecznego 

- dowóz żywności 

 - koszty pobytu w schronisku – 3 osób,  

              liczba świadczeń 702. 
Zasiłki stałe 196 560,68 zł Pomoc finansowa dla 33 osób, wypłacono 

338 świadczeń. 

Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie 

34 071,83 zł MGOPS zawarł umowę zlecenie z psychologiem. 

Z terapii rodzinnych i indywidualnych 

skorzystało 36 rodzin  

Pomoc  państwa w 

zakresie dożywiania 

164 692,15 zł. Dożywianiem było objętych 252 osoby, 49 osób 

otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na 

zakup żywności   

 

Karta Dużej Rodziny 191,41 zł Skorzystało 15 rodzin, wydano 66 kart oraz 

przedłużono ważność 4 kart. 
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9.8 Ochrona zdrowia 

 

 Od 2004 roku na terenie miasta i gminy Glinojeck działa Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów Zdrowotnych w Glinojecku. Jest podmiotem leczniczym niebędącym 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 ze zm.) prowadzonym w formie samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina 

Glinojeck.  

SPZZOZ w Glinojecku działa na bazie istniejących trzech zakładów opieki zdrowotnej 

i świadczy usługi medyczne w trzech przychodniach – Ośrodkach Zdrowia: w Glinojecku,  

w Ościsłowie, w Woli Młockiej. 

W Filiach - Ośrodkach Zdrowia w Ościsłowie i w Woli Młockiej świadczone są usługi                 

z zakresu  podstawowej opieki zdrowotnej. W Ośrodku Zdrowia w Glinojecku poza usługami 

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są porady specjalistyczne oraz  zabiegi 

rehabilitacyjne.  

W Glinojecku funkcjonują cztery poradnie specjalistyczne: Położniczo-Ginekologiczna, 

Reumatologiczna, Otolaryngologiczna, Rehabilitacyjna oraz Pracownia Fizjoterapii (zabiegi 

rehabilitacyjne)  

SPZZOZ w Glinojecku obejmuje opieką medyczną populację 6717 osoby  

 w przedziale wiekowym: 

 0-6                   –   453 

 7-65          – 5110 

 Powyżej 65   – 1154 

Liczna udzielonych świadczeń zdrowotnych – 104 810.  

W 2018 roku SPZ ZOZ realizował zadania statutowe w ramach zawartych kontraktów  

z NFZ, funkcjonowaniu pro zdrowotnych programów  profilaktycznych oraz działalności 

komercyjnej. Zatrudniał 19 osób na umowę o pracę i 15 na umowę cywilno-prawną, umowę 

– zlecenie i umowę o dzieło. 

Podstawową Opiekę Zdrowotną (POZ) zapewniają: lekarze rodzinni (5 os.), 

pielęgniarki środowiskowo-rodzinne (7 os.), położna środowiskowo-rodzinna i pielęgniarka 

medycyny szkolnej. 

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zapewniano w SPZZOZ 

w Glinojecku wraz  z Filiami w Ościsłowie i Woli Młockiej. W 2018 r. udzielono 98396 

porad w tym lekarskich 28335, które dotyczyły najczęściej ogólnego stanu zdrowia. 

 Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną (AOS) zapewniają: poradnia położniczo-

ginekologiczna, poradnia reumatologiczna (lekarz radiolog- 1 osoba), poradnia 
rehabilitacyjna i poradnia fizjoterapii (zabiegi rehabilitacyjne) (magister fizykoterapii – 3 os., 

specjalista fizjoterapii – 1 os.)  oraz poradnia otolaryngologiczna. 

Zapewniono wykonanie badań dodatkowych odpłatnych dla pacjentów, sterylizacji                         

i utylizacji odpadów zawierając umowy ze: 

 Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie,  

 Pogotowiem Utylizacyjnym NOVISTA z Bielsko-Białej,  

 EMKA Żyrardów oraz „Laboratorium” Przygoda Sp. z o.o. w  Płocku,  

 Arnica Ciechanów, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku,  

 J.T.Radiologia s.c Płońsk,  

 Prywatnym Gabinetem Lekarskim – Jerzy Czajka Ciechanów.  

Świadczenia medyczne realizowano w godz. 8
00

-18
00

 od poniedziałku do piątku. Poza 

godzinami pracy Ośrodków Zdrowia oraz w dni wolne i święta pomoc lekarską zapewnia 

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. 
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SPZ ZOZ w Glinojecku realizował w 2018 roku następujące programy profilaktyczne: 

 program profilaktyczny raka szyjki macicy, 

 program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK), 

 program profilaktyki gruźlicy (pielęgniarki POZ) 

 

Realizacja zadań SPZZOZ w Glinojecku w 2018 r. finansowana była ze środków 

uzyskanych z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz działalności 

komercyjnej. 

Przychody SPZZOZ za 2018 r.  wynoszą ogółem -  2 824 845,00 zł 

Przychód w POZ na jednego świadczeniobiorcę wyniósł  420,55 zł 

Koszty SPZZOZ ogółem za 2018 r. wynoszą ogółem – 2 770 319,00 zł 

Koszt opieki profilaktyczno-leczniczej POZ na jednego świadczeniobiorcę średnio wyniósł  

412,43 zł 

Dotacje otrzymane przez SPZZOZ w Glinojecku w 2018 r.: 

1. Dotacja z Gminy Glinojeck z 24.01.2018 r.  zgodnie z umową Nr ZP.3031.1.2018  

w wysokości 223 281,70 zł. Wykonano remont pomieszczeń i wewnętrznej instalacji 

elektrycznej oraz remont szatni dla pracowników. 

2. Dotacja z Gminy Glinojeck z 18.05.2018 r. zgodnie z umową Nr OR 3153.1.2018  

w wysokości 8 000,00 zł przeznaczona na realizację programu W ramach programu 

wykonano badania USG 130 dzieciom. 

3. Dofinansowanie z NFZ zgodnie z wnioskiem nr 272/2018 z dnia 12.12.2018 r. na 

informatyzację POZ. Zakupiono 3 komputery, 2 monitory, 1 notebook i 2 

oprogramowania.  Kwota dofinansowania 9 882,06 zł. 

 

W 2018 roku SPZ ZOZ przy wsparciu finansowym w wysokości 8 000,00 zł, Urzędu 

Miasta i Gminy w Glinojecku, po raz drugi na terenie gminy zorganizował jako partner 

Fundacji Ronalda MCDonalda badania ultrasonograficzne dla dzieci, w wieku od 9 miesięcy 

do 6 lat w ramach programu zdrowotnego – „NIE nowotworom u dzieci”.  Z programu 

skorzystało 130 osób.  
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9.9 Kultura 

 

Na terenie gminy Glinojeck działają dwie instytucje kultury: 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku,  

 Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku z filiami w Ościsłowie i Woli 

Młockiej. 

 

Instytucja, pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury, została utworzona w Glinojecku  

1 marca 1992 r., zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Glinojecku z dnia 19 lutego 1992 r. 

 Po objęciu przez Glinojeck statusu miasta, 10 listopada 1993 r. podjęto nową Uchwałę Rady 

Miasta i Gminy Glinojeck w sprawie powołania Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury. 

Jest to samorządowa instytucja kultury, której celem jest: 

 tworzenie, upowszechnianie oraz ochrona kultury narodowej i regionalnej, 

 prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, szczególnie dzieci  

i młodzieży, 

 integrowanie i pozyskiwanie wspólnoty lokalnej do aktywnego uczestnictwa 

 i współtworzenia wartości kultury, 

 tworzenie zróżnicowanej oferty kulturalnej adresowanej do mieszkańców i gości 

naszego miasta i gminy. 

Realizując swoją misję, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury wspiera, tworzy warunki do 

rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, prowadzi różnorodne formy wychowania 

estetycznego, upowszechnia i udostępnia różnorodne dziedziny sztuki, zaspokaja i rozwija 

potrzeby kulturalne mieszkańców miasta oraz gminy . 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudnienie w MGOK przedstawia się następująco:  

3 osoby na pełen etat i 1 osoba na ½ etatu, pozostali pracownicy zatrudnieni są na umowę 

zlecenie tj. instruktor tańca, śpiewu, zajęć plastycznych, teatralnych oraz osoba prowadząca 

stronę internetową, kapelmistrz. M-GOK zatrudnia sezonowo pracowników do obsługi sceny 

plenerowej i nagłośnienia na umowę zlecenie.                       

Z artystami zawierane są umowy zlecenie i umowy o dzieło. 

    Godziny pracy jak i dni Ośrodka są ruchome w zależności od potrzeb edukacyjno-

kulturalnych  zajęć czy potrzeb społeczności. Podstawowe dni i godziny pracy to 

poniedziałek -  piątek  w godzinach 8.00 do 19.00. 

W Miejsko-Gminnym Domu Kultury  w Glinojecku działają następujące sekcje i zajęcia: 

 Grupa Teatralna (1 grupa) 

  Zajęcia Wokalne (3 grupy) 

 Zajęcia Taneczne dla dzieci i młodzieży (3 grupy)  

 Zajęcia Plastyczne (5 grup) 

 Teatr Amatorski 

 Klub Seniora 

 Orkiestra Dęta 

 Sekcja Rękodzielnicza dorosłych 

 ZUMBA – zajęcia bezpłatne (1 grupa) 

 Aikido – płatne (2 grupy) 

 Zajęcia z języka angielskiego – płatne (ok. 8 grup + zajęcia indywidualne ) 

 Nauka gry na instrumentach (gitara, skrzypce, pianino, keyboard, akordeon)- płatne. 

 

Placówka udostępnia pomieszczenia: Harcerzom i Zuchom, Związkowi Emerytów                            

i Rencistów Odział Płock w Glinojecku, Klubowi AA. 
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W      W 2018 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  w Glinojecku przeprowadził następujące 

Impr   imprezy:  
 

– Finał WOŚP    

– Ferie w Mieście   

– Występ kabaretu CIACH  

– promocja książki Pawła Wiśniewskiego „Parafia Glinojeck”  

– I Gala Glinojeckiego Wolontariatu  

– Bal Karnawałowy dla dorosłych  

– Rechot- Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej   

– Teatr Amatorski wystawił sztukę „Rewizor”  

– Gminny Konkursu Plastyczny "Wielkanocne jajo"  

– Recital pana Andrzeja Ładowskiego z okazji Dnia Kobiet  

– Msza Polowa w Ościsłowie  

– Gminny Dzień Strażaka w Glinojecku   

– Majowa potańcówka dla dorosłych  

– Plener malarski połączony z wernisażem   

– Rodziny Dzień Dziecka   

– Konkurs Recytatorsko-Teatralny „Małe Bajanie”  

– Spotkania Klubu Seniora z przedszkolakami  z M-G Przedszkola w Glinojecku   

– Przegląd Kultury Gmin Powiatu Ciechanowskiego  

– Turniej Sołectw, V Spotkania Motocyklowe, Festyn „Wianki”  

– Koncert Ogniska Muzycznego  

– Plener malarski -  amatorski   

– Wycieczka do Bydgoszczy  i Kruszwicy oraz Biskupina (odbyła się tylko do 

Malborka) 

 

– Kram z Kulturą w 5 miejscowościach  

– Tydzień Kina pod Gwiazdami  

– Gra terenowa  

– Rajd Rowerowy na zakończenie wakacji   

– Wrak Race  

– II Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora i Kół Gospodyń Wiejskich  

– Uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 25 – lecia nadania Praw Miejskich 

Glinojeckowi  

 

– Gminny Dzień Seniora i Krwiodawcy   

– Obchody 25 – lecia Klubu Seniora  

– Spektakl przygotowany przez M-GOK "Igraszki z diabłem" zorganizowanym przez 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowie z okazji Światowego Dnia 

Zdrowia Psychicznego w powiatowym Centrum Kultury i sztuki im. M. 

Konopnickiej w Ciechanowie 

 

– Koncert z okazji Święta Niepodległości   

– Spektakl wykonaniu dzieci z sekcji teatralnej „Nie chce mi się być jus misiem”  

– Spotkania z Muzyką Religijną „Cecyliada”  

– Operetka „Nasza to krew” w wykonaniu Teatru Muzycznego IWIA   

– Wystawa Bożonarodzeniowa w Radzanowie na Mikołajki – film dla 

przedszkolaków i dzieci- z klas 1-3 SP 

 

– Przedstawienie i spotkanie wigilijne zorganizowane przez Miejsko-Gminne 

Przedszkole w Glinojecku 

 

– Spektakl „Wigilia po Polsku”  w wykonaniu Teatru Podaj Dalej   
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3 razy w ciągu roku było Objazdowe Kino Outdoor  Cinema, które zebrało 998 osób  

Łącznie w 2018 roku w imprezach organizowanych przez MGOK w Glinojecku  

wzięło udział ok. 9502  widzów. Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów  

w wysokości ok. 20 000,00 zł. 

M-GOK ściśle współpracuje z placówkami kulturalnymi z terenu Mazowsza,  

z klubem sportowym „Kryształ Glinojeck”, szkołami i przedszkolami z terenu gminy, 

świetlicą socjoterapeutyczną, miejscowymi parafiami. 

Oprócz działalności kulturalno-oświatowej M-GOK w Glinojecku zajmuje się 

udzielaniem usług w zakresie kompleksowej obsługi technicznej imprez (scena, oświetlenie, 

nagłośnienie). 

 

490 000,00 zł – dotacja z budżetu gminy dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury. 

   W 1957 r. z inicjatywy Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie 

utworzona została w Glinojecku pierwsza Publiczna Biblioteka jeszcze jako Gromadzka, 

która dała początek dzisiejszej Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej. Jest to 

samorządowa gminna instytucja kultury. Sieć biblioteczna w Gminie Glinojeck liczy obecnie 

trzy placówki, tj. Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Glinojecku, Filię Biblioteczną  

w Ościsłowie i Filię Biblioteczna w Woli Młockiej.  

Do podstawowych jej zadań należy: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie 

głównego zbioru materiałów bibliotecznych, popularyzowanie własnych zbiorów, pełnienie 

funkcji ośrodka informacji biblioteczno- bibliograficznej, współdziałanie z samorządami 

lokalnymi, bibliotekami innych sieci w celu zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb 

czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców naszego regionu. 

Poszczególne biblioteki na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudniały 3 osoby na pełen etat  

i 1 osobę na ½ etatu. 

Godziny urzędowania biblioteki są następujące:  

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku – pn.-wt., czw.-pt. w godzinach  

9.00-17.00, w śr. 8.00 -16.00, 

 Filia Biblioteczna w Ościsłowie – pn.-czw. 7.30 – 15.30, 

 Filia Biblioteczna w Woli Młockiej – pn.-wt. , czw. 11.30-16.30, śr. 8.00- 13.00.  

 Filie w piątki są nieczynne.  

 

Czytelnicy i wypożyczenia na dzień 31 grudnia 2018 roku 

 

Czytelnictwo 

 

Na dzień 1 stycznia 2018  roku było zarejestrowanych 178 czytelniczek i czytelników, zaś na 

koniec roku liczby te wynosiły 690. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek 

skorzystało 690 czytelniczek i czytelników, było łącznie z 9 526 wypożyczeń na zewnątrz 

oraz 5034 na miejscu woluminów. 

 
Lp. Nazwa i adres 

placówki 

Liczba 

woluminów 

Liczba 

czytelników 

Wypożyczenia 

książek 

Liczba 

udostępnień 

na miejscu 

Liczba 

odwiedzi

n 

1. MGBP 

w Glinojecku 

12901 496 7303 4451 6577 

2. Filia 7891 133 1449 578 2563 
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Biblioteki w 

Ościsłowie 

3. Filia 

Biblioteki w 

Woli 

Młockiej 

4581 61 774 5 316 

 

Biblioteka posiada nowy katalog online umieszczony na stronie internetowej biblioteki oraz 

automatyczne wypożyczanie zbiorów. 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 16,08  na dzień  

1 stycznia 2018 r. oraz 15,08 na dzień 31 stycznia 2018 r. W 2018 r. MGBP w Glinojecku 

zapewniły możliwość wypożyczenia płyt CD, z czego skorzystał 1 mieszkaniec.  

W 2018 roku wzbogacono ofertę nowości książkowych w bibliotece o 1183 

woluminów i 45 audiobooków. Z czego 802 woluminów jest zakupionych ze środków 

budżetowych (MGBP 412 wol., FBO 239 wol., FBWM 151 wol.) o wartości 18 242,29 zł,  

71 audiobooki, 381 woluminów z dotacji BN o wartości 8.500,00 zł (MGBP 222 wol., FBO 

121 wol., FBWM 32 wol.), 87 woluminów pochodzi  z daru od czytelnika ( MGBP 57 wol.  

o wartości 834,00 zł, FBO 24 wol. o wartości 235,00 zł, FBWM 6 wol. o wartości 48,00 zł) . 

Była to literatura dla dzieci i młodzieży, dla dorosłych tj. obyczajowa, romanse, kryminały, 

powieści biograficzne oraz literatura niebeletrystyczna z innych dziedzin wiedzy  

tj. medycyna, historia, religia itp.  

 

Praca upowszechnieniowa w bibliotekach na terenie gminy 

 

W 2018 r. Miejsko-Gminna Biblioteka w Glinojecku ze swoimi filiami w Ościsłowie  

i Woli Młockiej zorganizowały następujące wydarzenia:  

 Noc Bibliotek,  

 Wakacje z Biblioteką Publiczną,  

 Czytanie Narodowe, Zaduszki 

  spotkania autorskie z Magdą Podbylską oraz Pauliną Hendel,  

 konkursy, szkolenia,  

 warsztaty edukacyjne, 

  lekcje biblioteczne,  

 spotkania z książką.  

Łącznie Glinojeckie biblioteki przeprowadziły 43 spotkania z książką, które polegały na 

czytaniu dzieciom w celu zapoznania ich z treścią wybranej bajki, omówienia poruszanej 

 w niej tematyki oraz zachęcenia do refleksji poprzez różne ćwiczenia i zabawy dydaktyczno-

wychowawcze. Do najważniejszej i najszerszej zasięgiem należała akcja „Całe Miasto Czyta 

Dzieciom – Poczytajki”, która miała miejsce w przestrzeni publicznej miasta 2 sierpnia.  

W bibliotece głównej i na filiach odbyło się także 18 lekcji bibliotecznych i konkurs 

czytelniczy „Mistrz Pięknego Czytania”.  

Na przełomie lipca i sierpnia odbyły się „Wakacje z Biblioteką Publiczną 2018”. 

Wakacyjny Tydzień z Biblioteką Publiczną połączył wielopokoleniową przygodą edukację  

i kulturę z promocją czytelnictwa. Na tę okoliczność zostało przygotowane moc atrakcji dla 

dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. W trakcie tygodnia z biblioteką, zostały 

przeprowadzone kolejno następujące akcje kulturalne: 

-  30.07 „A to ci historia!” – dziennikarskie warsztaty dla dzieci i młodzieży, 
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- 31.07 „Mam Moc” – warsztat z asertywności dla dorosłych i Seniorów oraz instruktaż 

pierwszej pomocy, 

- 1.08 „Godzina W” – odchody Powstania Warszawskiego, 

- 2.08 „Poczytajki” – wspólne czytanie w plenerze, 

- 3.08 „Grajmy razem” – wielopokoleniowe warsztaty teatralne. 

W czerwcu i we wrześniu Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku prowadziła 

zajęcia edukacyjne pt. „Programowanie w bibliotece oczywiście” w ramach projektu Misja 

Programowanie dla klas I – III Szkoły Podstawowej w Glinojecku, Ościsłowie i Woli 

Młockiej (łącznie odbyło się 10 lekcji).], mające na celu promocję czytelnictwa.  
 

W wydarzeniach tych wzięło udział 1770 mieszkańców. Biblioteki poniosły w związku z tymi 

wydarzeniami wydatki w kwocie 7 157,00 zł. 

Ponadto Biblioteka prowadzi własną stronę internetową, na której są zamieszczane 

informacje o aktualnych wydarzeniach bibliotecznych, konkursach i imprezach. Aby dotrzeć 

do większej liczby osób, biblioteka zamieszcza informacje na portalu społecznościom 

facebook, a także informacje o wydarzeniach i relacje z nich publikowane są w prasie 

lokalnej „Wieści Glinojecka”, w Tygodniku Ciechanowskim, Tygodniku Ilustrowanym,  

w rozgłośniach radiowych tj. Radio 7 oraz na portalach informacyjnych tj. Ciechanów 

Inaczej. Za pomocą aplikacji „Bliska” mieszkańcy Gminy otrzymują również powiadomienia 

na telefon.  
 

250 000,00 zł – dotacja z budżetu gminy dla Miejsko–Gminnej Biblioteki, 

9.10 Odpady komunalne 

 

Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Glinojeck świadczy firma BŁYSK-Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Makowie Mazowieckim ul. Moniuszki 108 wyłoniona w drodze przetargu 

nieograniczonego. 

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania kierowane są do zagospodarowania 

w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Woli 

Pawłowskiej. 

Na terenie Gminy Glinojeck system zbiórki selektywnej odpadów komunalnych 

prowadzony jest następująco: 

 workowy u „źródła” dla mieszkańców zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, 

 pojemnikowy w „sąsiedztwie” dla mieszkańców zamieszkałych w zabudowie 

wielolokalowej. 

W ramach wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy 

mogą całorocznie korzystać z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

zlokalizowanego w miejscowości Stary Garwarz.  W PSZOK można oddawać m.in. szkło, 

tworzywa sztuczne, makulaturę, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, popiół, odpady zielone. 

W aptekach, punktach aptecznych na terenie Gminy prowadzona jest zbiórka 

przeterminowanych leków.  

W wyznaczonych punktach prowadzona jest również zbiórka baterii, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. 

Zgodnie z wymogami art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gmina 

zobowiązana była do ograniczenia w 2018 r. masy odpadów komunalnych ulegających 
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biodegradacji przekazywanych do składowania do nie więcej niż 40% wagowo całkowitej 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. W roku 2018 osiągnięty został 

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 

do składowania w wysokości 21,00 % w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych 

 w roku 1995. 

W roku 2018 Gmina Glinojeck wywiązała się z określonego Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. poziomu recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych  

i szkła, poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (osiągnięty 

46,00%) 

 

- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło 46,00 % (wymagany > 30 

%). 

 

- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami, innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych 82,00 % 

(wymagany > 50,00 %). 

 

- Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania 21,00 % (wymagany =< 40 %). 

 

Według danych wynikających ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby, które zadeklarowały selektywną zbiórkę 

odpadów komunalnych stanowią 94,51% ogólnej liczby mieszkańców 

9.11 Turystyka, sport i rekreacja 

 

Gmina Glinojeck ma szczególnie korzystne naturalne warunki do rozwoju turystyki 

 i rekreacji. Oprócz skromnych materialnych przykładów dziedzictwa  kulturalnego, gmina 

ma niezwykle bogate, atrakcyjne zasoby przyrodnicze. Dotyczy to rozległych lasów, a przede 

wszystkim rzeki Wkry. Istnieją tam piesze i rowerowe ścieżki turystyczne, a także warunki 

do organizowania imprez związanych z  wodą, przede wszystkim spływy kajakowe, 

wędkowanie itp. Na terenie gminy są doskonałe warunki do organizacji gospodarstw 

agroturystycznych. Istnieją tu również korzystne uwarunkowania  do wytyczania kolejnych 

atrakcyjnych szlaków turystycznych, przede wszystkim rowerowych. Gmina Glinojeck może 

być dobrym wypadowym dla turystów jedno- dwudniowych, pragnących spędzać czas  

w środowisku leśnym. 

Istotne znaczenie dla rozwoju turystyki edukacyjnej w gminie mają miejsca pamięci 

narodowej w rejonie Ościsłowa, gdzie w lesie nieopodal w czasie II wojny światowej 

hitlerowcy rozstrzelali prawie tysiąc osób niepełnosprawnych z terenów powiatów 

ciechanowskiego i mławskiego.    m Glinojeck  jest  gminą typowo rolniczą. Około 35% 

powierzchni ogólnej zajmują lasy.  

Czyste ekologicznie obszary gwarantują wysokiej jakości płody rolne dla przetwórstwa 

rolno-spożywczego  oraz  stwarzają  korzystne  warunki    dla    rozwoju    funkcji    

turystycznej.  

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Ciechanowskiego nr 8/98 z dn. 28.05.1998 r. 

na  terenie  gminy  Glinojeck  znajdują  się  tereny  należące  do  Nadwkrzańskiego  Obszaru 

Chronionego  Krajobrazu, które zajmują  87,98%  ogólnej  powierzchni  gminy  (w  powiecie  
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ciechanowskim obszary chronione zajmują 39,7 tys. ha, co stanowi 37% powierzchni 

powiatu). Występuje na przeważającym obszarze gminy na pow. 13504,63 ha. 

Do najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo obszarów należy malownicza dolina rzeki 

Wkry z interesującą florą oraz kompleksami leśnymi . W obrębie ww. obszarów konieczne   

jest utrzymanie i kształtowanie systemu naturalnych powiązań przyrodniczych, 

obejmujących aktywne biologicznie ekosystemy łąkowe, bagienne, wodne i leśne, które mają 

zasadniczy wpływ  na  utrzymanie  równowagi  biologicznej  w  środowisku  przyrodniczym.  

System obszarów  chronionego  krajobrazu  w  gminie  ma  ścisłe  powiązania  z  krajową  

siecią ekologiczną  ECONET POLSKA.  W  koncepcji  tej  dolina  rzeki  Wkry  uznana  

została  za korytarz    ekologiczny  o  znaczeniu  krajowym  (są  to  obszary,  które  

umożliwiają rozprzestrzenianie się gatunków a także swobodną migrację zwierząt 

wędrownych). 

 Gmina Glinojeck ma dużą bazę sportowo-rekreacyjną. W  Glinojecku znajduje się 

obiekt sportowy „Orlik” , zbudowany w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 

2012”.  Obiekt ten jest usytuowany koło istniejącego stadionu piłkarskiego i innych obiektów 

sportowych. Inwestycja „Orlik 2012” składa się z boiska piłkarskiego o wymiarach 30 na 62 

metrów z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19 na 32 

metry o sztucznej nawierzchni, do gry w piłkę siatkową i koszykówkę, budynku socjalnego. 

Cały teren jest ogrodzony i oświetlony. 

 Aktualnie działalność obiektu sportowego „Orlik” przedstawia się następująco: 

 struktura zatrudnienia – 2 osoby (animatorzy), 

 dostępne kompleksy: boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, w okresie 

zimowym lodowisko, 

 ilość osób i uczniów korzystających z obiektu – w okresie szkolnym ok. 100 osób 

dziennie, w wakacje i dni wolne od zajęć szkolnych ok. 40 osób. 

W 2016 roku wykonano modernizację płyty głównej stadionu, nawodnienie oraz nowa 

nawierzchnia trawiasta. Ponadto ogrodzono kort tenisowy, wykonano drenaż oraz położono 

nową nawierzchnię poliuretanową (w technologii ELTAN EPDM ). 

W 2018 roku prócz bieżącego utrzymania stadionu zakupiono materiał i wykonano wiaty 

stadionowe dla zawodników rezerwowych.      

Hala Sportowa we Glinojecku jest zarządzana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej  

w Glinojecku.Baza lokalowa Hali obejmuje pow. 1174 m
2 

.  Z Hali korzystają uczniowie klas 

IV-VIII Szkoły Podstawowej i Liceum, w łącznej liczbie ok. 400, a także osoby dorosłe 

wynajmujące halę w liczbie ok. 100 os. tygodniowo. Na ternie obiektu oprócz lekcji WF, 

przeprowadzane są zajęcia treningowe UKS „AS” oraz klas sportowych gimnazjum i szkoły 

podstawowej. W ramach SKS prowadzone są zajęcia siatkówki dziewcząt i chłopców  

z gimnazjum, koszykówki dziewcząt oraz piłki nożnej chłopców. W godzinach 

popołudniowych oraz wieczornych hala wynajmowana jest przez grupy dorosłych 

specjalizujących się w siatkówce oraz halowej piłce nożnej. W okresie zimowym obiekt 

udostępniany jest nieodpłatnie na zajęcia treningowe piłkarzom miejscowego klubu 

piłkarskiego MKS ,,Kryształ”. 

 

W 2018 roku organizowane były następujące imprezy sportowe: 

 

1) Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck. 

 

  Do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn : OSP MALUŻYN, PLEBANIA, WOLNI 

STRZELCY, OŚCISŁWO, AUTO – HOL, DZIKIE KOTY, PŁACISZEWO, HARNAŚ 

TEAM, SZYJKAGO FIRE, GRANI, BLUE BOYS, MDM SKILLA. 
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W turnieju triumfowała drużyna PLEBANII, drugą lokatę zajął AUTO-HOL, 

  a najniższy stopień podium przypadł drużynie MDM SKILLA. Wszystkie drużyny z rąk 

Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck otrzymały dyplomy za udział w turnieju, a najlepsze 

zespoły otrzymały pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe. Ponadto, przyznano 

wyróżnienia w trzech kategoriach: najlepszym strzelcem turnieju z dorobkiem 6 goli został 

zawodnik z drużyny AUTO-HOL, za najlepszego bramkarza uznano zawodnika z drużyny 

MDM SKILLA, a najlepszym piłkarzem Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 

Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck został zawodnik z drużyny PLEBANII.  

  

 
 

Drużyna Plebanii 

 

2) Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck  

 

W ramach imprezy pn. „Festyn Wianki w ramach Dni Glinojecka i 25 rocznicy nadania 

praw miejskich miejscowości Glinojeck”, odbył się  XVI Ogólnopolski Uliczny Bieg 

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck. Rywalizacja toczyła się na dwóch 

konkurencjach. W biegu na 10 km udział wzięło 64 biegaczy. W roku 2018 po raz pierwszy 

rywalizacja toczyła się w marszu Nordic Walking na dystansie 5 km.  

Na mecie każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal. Nagrody przyznano 

w kategoriach wiekowych, a dodatkowo spośród uczestników rywalizacji rozlosowano 

nagrody rzeczowe. 
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Wygrani w kategorii OPEN : I  miejsce – Henryk Kuciejczyk z klubu TEMPO Mława, 

II miejsce –Mariusz Bińczycki i I II miejsce - Eryk Szuba z Warszawy 

 

 
 

Wygrani w marszu Nordic Walking : I  miejsce – Roman Przybyłkiewicz z klubu TKKF PROMYK Ciechanów, 

II miejsce –Aleksandra Budniak i III miejsce – Grzegorz Goszczyński 
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3) Turniej Piłki Nożnej dla Drużyn Niezrzeszonych i Puchar Burmistrza Miasta  

i Gminy Glinojeck 

 

Do rywalizacji przystąpiło 7 drużyn, które w wyniku losowania zostały podzielone na 

dwie grupy: 

 Grupa A: MDM SKILLA, MORSUKI TEAM, OSIEDLOWA ŚMIETANKA, 

AMATOR, 

 Grupa B: AUTO-HOL, OŚCISŁOW, HURAGAN. 

Najlepsi okazali się zawodnicy drużyny AUTO-HOL. Natomiast mecz finałowy wygrała 

drużyna OSIEDLOWA ŚMIETANKA, która w finale wygrała z drużyną MORUSKI TEAM 

złożonym głównie z zawodników z miejscowości Szyjki. Burmistrz Miasta i Gminy 

Glinojeck Łukasz Kapczyński wręczył pamiątkowe dyplomy oraz puchary.. Najlepszym 

bramkarzem turnieju został zawodnik drużyny MORUSKI TEAM, a za najlepszego 

zawodnika uznano zawodnika drużyny OSIEDLOWA ŚMIETANKA.  

 

Ponadto w 2018 roku  nad rzeką Wkra odbyły się Zawody Spławikowe o Puchar Burmistrza 

Miasta i Gminy Glinojeck dla fascynatów wędkowania. Do rywalizacji przystąpiło 20 

zawodników, którzy po wylosowaniu stanowisk przystąpili do łowienia. Wędkowanie 

zakończono o godzinie 12.40 i przystąpiono do zwarzenia złowionych ryb. Bezapelacyjnym 

zwycięzcą zawodów z wynikiem 775 punktów okazał się Marcin Łukasiewicz. Drugą lokata 

przypadła Marcinowi Felczakowi a ostatnie miejsce podium przypadło Łukaszowi Rewedzie. 

Po wręczeniu pucharu oraz nagród odbyło się wspólne ognisko. Organizatorem zawodów był 

Zarząd Koła PZW Glinojeck oraz Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck.  
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9.12 Bezpieczeństwo publiczne 
 

Na terenie Gminy Glinojeck działa Posterunek Policji, który podlega Komendzie 

Powiatowej Policji w Ciechanowie.  

Aktualnie w Posterunku Policji w Glinojecku zatrudnionych jest 10 funkcjonariuszy: 

 kierownik, 

 2  funkcjonariuszy zespołu kryminalnego 

 7 funkcjonariuszy zespołu prewencji  w tym dzielnicowy. 

Działalność prewencyjna to podstawowe zadanie Policji w ramach zapewnienia 

szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego. W 2018 roku ilość 

wykonanych służb przez policjantów ogniw patrolowych i dzielnicowych na terenie całego 

powiatu ciechanowskiego wyniosła 9817. Na terenie gminy Glinojeck ilość służb wyniosła 

1339.  

 

 

 
     Ogólna liczba wykroczeń ujawnionych przez funkcjonariuszy PP w Glinojecku  

w porównaniu do terenu powiatu ciechanowskiego  

 

 
Struktura ujawnionych wykroczeń  
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Przedstawiona na wykresie struktura wszystkich ujawnionych wykroczeń wskazuje, że 

najwięcej wykroczeń jest popełnianych z zakresu ruchu drogowego. Większość tego typu 

wykroczeń jest rozstrzygana w postępowaniu mandatowym. Na drugim miejscu są 

wykroczenia z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przy czym jest to głównie jeden rodzaj 

wykroczenia – spożywanie alkoholu wbrew zakazowi w miejscach publicznych. Sporą grupę 

stanowią także wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, do których 

najczęściej zalicza się zakłócenie spokoju lub porządku publicznego albo spoczynku 

nocnego. Struktura popełnionych wkroczeń na terenie gminy Glinojeck przedstawia się 

podobnie do terenu całego powiatu.  

 Uwzględniając specyficzną, złożoną sytuację ofiar przemocy w rodzinie, priorytetem                                       

w postępowaniu policjantów stwierdzających występowanie przemocy w rodzinie pozostaje 

odizolowanie sprawcy przemocy w przypadku jej stwierdzenia. W roku 2018 sporządzono na 

terenie całego powiatu 122 formularze „Niebieskiej Karty”. W 46 przypadkach 

interweniujący policjanci podjęli decyzję o natychmiastowym osadzeniu sprawcy               

w policyjnym areszcie. 

 

 
 

 

 

 

W 2018 roku funkcjonariusze z Posterunku Policji w Glinojecku zakończyli z liczbą 9 

przypadków gdzie przeprowadzona jest procedura „Niebieskiej Karty”. 
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W 2018 roku policjanci z PP w Glinojecku realizowali szereg czynności prewencyjnych, 

takich jak doprowadzenia, wywiady i ustalenia: 

 65 doprowadzenia, gdzie: 

 55 osób doprowadzono do jednostki Policji 

 2 osoby doprowadzono do miejsca zamieszkania lub pobytu 

 5 osoby doprowadzono do sądu i prokuratury 

 3 osób doprowadzono do innych organów 

 766 wywiady i ustalenia, w tym: 

 88 dla sądów 

 22 dla prokuratury 

 8 dla komorników sądowych 

 1 dla organów wojskowych 

 614 dla jednostek policji 

 

Do 7 najczęstszych kategorii przestępstw na terenie Gminy Glinojeck można zaliczyć: 

 kradzież cudzej rzeczy, 

 kradzież z włamaniem, 

 uszkodzenie rzeczy, 

 uszczerbek na zdrowiu, 

 przestępstwa rozbójnicze, 

 bójka lub pobicie, 

 kradzież samochodu. 

 

Zagrożenia przestępczością na terenie Gminy Glinojeck (postępowania wszczęte) 

przedstawia się następująco:  

 w kategorii przestępczości ogólnej utrzymuje się ten sam poziom,  

 w kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym wzrost o 7 postępowań 

wszczętych, 

 w wybranych 7 kategoriach przestępstw o charakterze kryminalnym spadek  

o 4 postępowania wszczęte, 

 w 2018 roku zatrzymano 26 nietrzeźwych kierujących. 
 
 

6 6 

2018 r. 

wszczęte

zakończone
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Przestępczość na terenie gminy  Glinojeck w porównaniu do terenu powiatu ciechanowskiego w 2018 r. 

 

W 2018 roku Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie odnotowała wykrywalność 

wszystkich przestępstw na poziomie 86,6%, w porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost 

wykrywalności o 8,2%. W 2018 roku nastąpił również wzrost wykrywalności przestępstw  

o charakterze kryminalnym. W 2017 roku wykrywalność wynosiła 69,3% natomiast w 2018 

roku 75,8%.  

9.13 Gminna straż pożarna 

 

Na obszarze gminy lasy i tereny zadrzewione obejmują 3428 ha, co stanowi 35% 

ogólnej powierzchni gminy. Największe kompleksy leśne stanowią: Ościsłowo – 1122 ha, 

Luszewo – 702 ha oraz Sulerzyż – 229 ha. 

           Na terenie miasta i gminy Glinojeck obecnie działają 4  jednostki OSP: Glinojeck, 

Ościsłowo, Malużyn oraz  Szyjki , w tym 2 jednostki działają  w Krajowym Systemie 

Ratowniczo-Gaśniczym / Ościsłowo i Glinojeck/. 

Ogólna liczba członków czynnych wynosi 123 osoby, członków honorowych 12 oraz 

wspierających 10. 

Z informacji o sytuacji pożarowej i innych miejscowych zagrożeniach zaistniałych na 

terenie powiatu ciechanowskiego w 2018 roku wynika, że w roku 2018 zanotowano ogółem 
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1328 zdarzeń, w tym: 315 pożary, 944 miejscowe zagrożenia oraz zarejestrowano 69 

alarmów fałszywych. 

                                                                                                                                  

Najczęściej występujące  i powtarzające przyczyny  powstania pożarów: 

 nieostrożność osób dorosłych - 121; 

 podpalenia umyślne - 28 ; 

 wady i niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych – 22;                                          

 wady i niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji grzewczych – 73 

 wady środków transportu i urządzeń mechanicznych – 30; 

  inne i nieustalone  - 41. 

 

        W porównaniu do roku 2017 odnotowano wzrost ilości zdarzeń o 124 (10,3%), przy 

czym w grupie pożarów wzrost  ilości o 88 (40,5%), w grupie miejscowych zagrożeń wzrost 

o 24 (2,6%). 

 

Zestawienie ilościowe działań ratowniczych jednostek straży pożarnej wg rodzaju 

zdarzeń na terenie miasta i gminy Glinojeck: 

- pożary (małe) – 52, 

- miejscowe zagrożenia razem -153, 

- alarmy fałszywe – 5 

Ogółem działań ratowniczych 210. 

 

Udział  jednostek OSP z terenu miasta i gminy w działaniach ratowniczych w roku 2018  

     

Lp. Nazwa i siedziba  

OSP 

Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

Ogółem 

1 Glinojeck 38 88 3 129 

2 Ościsłowo 15 46 0 61 

3 Szyjki 17 30 1 48 

4 Malużyn 6 8 0 14 

 Ogółem 76 172 4 252 

 

 

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Glinojeck w roku 2018 

wzbogaciły się o niżej wymieniony sprzęt i wyposażenie zakupione z: 

 

1) dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości dla jednostek OSP tzw. Funduszu 

Sprawiedliwości, za kwotę 60.283,51 zł przy udziale 1% Gminy Glinojeck: 

 

OSP Glinojeck - za kwotę 49.950,00 zł z 
- agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min.ATO – szt. 1, 

- zestaw węży hydraulicznych o długości 10 m – szt. 1, 

-  rozpieracz ramieniowy z akcesoriami – szt. 1; 

- detektor napięcia – szt.1 

OSP Ościsłowo – za kwotę 4650,00 zł 

- detektor napięcia – szt.1 

- zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera – szt.1 

- parawan do osłony miejsca wypadku i zasłonienia ofiar wypadku – szt. 1 

OSP Szyjki i Malużyn- za kwotę 5.584,20 zł 
- pilarka do drewna po 1 szt. 
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        2)  sprzęt za kwotę ok. 36.000,00 zł  został przekazany w całości (nieodpłatnie)  

             z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dla każdej jednostki     

             OSP: 

 

Glinojeck, Ościsłowo, Szyjki oraz Malużyn(  po ok.8.950 zł na każdą jednostkę): 
- buty strażackie gumowe – 6 par 

- hełmy strażackie z latarką nahełmową – 6 szt. 

- rękawice specjalne strażackie – 6 par. 

 

Sprzęt  ma podnieść gotowość bojową jednostek OSP, będzie służył mieszkańcom 

naszej społeczności oraz użytkownikom krajowych ciągów komunikacyjnych 

przebiegających przez naszą gminę. W sytuacjach zagrożenia mienia, zdrowia i życia ratunek 

oraz pomoc niesione przez ratowników będą jeszcze skuteczniejsze.  

 

 
 

 

 
 

    



 

89 
 

Ponadto OSP Glinojeck zakupiła: 
-  zestaw do znakowania miejsca wypadku,  środek pianotwórczy 200 kg 

   Za kwotę 5.443,39 zł zakupiła Gmina Glinojeck z Funduszu Sołectwa Ogonowo; 

-  radiotelefon nasobny Motorola – szt.1 

- automatyzacja bram garażowych – szt.2 wraz z montażem 

   Za kwotę 7.128,00 zł zakupiono z dotacji KSR-G. 

 

Działalność kulturalna, wychowawcza, sportowa: 

 

Członkowie OSP: 

 uczestniczyli w uroczystościach kościelnych , takich jak: zabezpieczenie trasy oraz 

aktywny udział w procesji „Bożego Ciała” oraz podczas „Drogi   Krzyżowej” 

ulicami miasta;  

 od „Wielkiego piątku do „ Rezurekcji” trzymali wartę przy Grobie Pańskim;  

 28 kwietnia  wraz z orkiestrą dętą OSP wzięła bezpośredni udział w polowej Mszy 

Św.  w Lesie Ościsłowskim, oddając hołd pomordowanym w 1940 roku.; 

 w maju byli współgospodarzami  obchodów gminnego  święta ”Dnia Strażaka”- 

Szyjki  2018; 

 8 września byli współorganizatorem powiatowych  zawodów sportowo-pożarniczych,  

które odbyły się na stadionie sportowym w Glinojecku. 

 w czerwcu zabezpieczali Ogólnopolski bieg uliczny na 10 km na trasie Glinojeck -

Wkra- Glinojeck oraz imprezę masową na stadionie sportowym  w Glinojecku  

„Wianki 2018”  

 11 listopada 2018 r. w Glinojecku odbyły się uroczystości patriotyczne z okazji „100 

- lecia Odzyskania Niepodległości”, w której również  brali bezpośredni udział     

 druhowie z OSP.  

X. PODSUMOWANIE 

 
Raport o stanie Gminy Glinojeck za rok 2018 jest po raz pierwszy przedłożony Radzie   

 Miejskiej w Glinojecku oraz zaprezentowany mieszkańcom. 

Stanowić on ma podstawę do oceny działalności organu wykonawczego - Burmistrza.    

    Gmina Glinojeck, chce spełniać oczekiwania mieszkańców, musi stawiać czoła 

trudnemu wyzwaniu poprawy warunków życia. Pod tym hasłem kryje się wiele zagadnień 

związanych z zamieszkiwaniem, wypoczynkiem, rekreacją, infrastrukturą, dbaniem 

 o środowisko naturalne, stymulowaniem rozwoju społecznego, podniesieniem atrakcyjności 

gminy jako miejsca, gdzie można spędzać wolny czas. Równolegle ze wzmocnieniem 

potencjału społecznego i gospodarczego gminy konieczne jest wykazanie dbałości o zasoby 

infrastruktury technicznej służącej zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkańców.  

Położenie komunikacyjne gminy Glinojeck jest bardzo korzystne, jednak aby móc 

czerpać z niego wymierne korzyści (nowi mieszkańcy, inwestorzy) potrzebne są inwestycje 

w lokalny układ drogowy. Chodzi tutaj zarówno o bieżące utwardzanie dróg gruntowych, 

budowanie nowych dróg wewnętrznych, które są niezbędne, aby możliwy był dojazd do 

nowo wybudowanych posesji, ale również o budowę ciągów pieszo-rowerowych. 

Zwiększenie stopnia skomunikowania wewnętrznego oraz poprawa stanu technicznego dróg 

w gminie są niezbędne dla zrównoważonego rozwoju. 

W 2018 roku udało się wyremontować w 2018 roku, drogę powiatową  nr 1231W 

Glinojeck – Żeleźnia – Krusz na odcinku ul Wojska Polskiego w Glinojecku i nr 3036W 

Sochocin – Konratowo – Malużyn na odcinku miejscowości Malużyn oraz opracować 
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dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów – Młock – 

Wola Młocka – Luszewo przejście przez Wolę Młocką. Na te zadania Gmina Glinojeck 

udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ciechanowskiemu 

w kwocie 570 0000,00 zł . Liczymy na dalszą współpracę z samorządem powiatowym, 

ponieważ drogi powiatowe na terenie naszej gminy wymagają napraw i remontów. 

Poza dużymi inwestycjami drogowymi systematycznie prowadzimy remonty nawierzchni 

dróg i chodników, miejsc postojowych, parkingów (7 nowych miejsc postojowych przy  

ul. Południowej w Glinojecku) oraz oświetlenia. 

Ok. 40% budżetu gminy przeznaczane jest corocznie na oświatę. Jest to inwestycja  

w przyszłość naszych dzieci. Dla poprawy jakości nauki i rozwoju szkolnictwa w naszej 

gminie, w 2018 roku  przystąpiliśmy do trzech projektów: w ramach Rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, projektu partnerskiego 

„Misja: programowanie  – podregion ciechanowski”. projektu pn.  „Rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck” w ramach 

  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś 

priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci 

i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). 

Dzięki tym projektom do szkół podstawowych w gminie Glinojeck zostały zakupione 

odpowiednie pomoce dydaktyczne, przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli oraz 

zorganizowano dodatkowe zajęcia dla dzieci. 

W 2018 roku zrealizowaliśmy kolejne zadania w ramach funduszu sołeckiego, co 

stanowi zachętę dla mieszkańców do włączania się w życie gminy i tworzenia społeczeństwa 

obywatelskiego. Krok po kroku zagospodarowywane są miejsca, które wcześniej były 

zaniedbywane lub po prostu nie były dostatecznie wykorzystywane. Dzięki temu w wioskach 

powstają  place zabaw, miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu, miejsca spotkań dla 

mieszkańców, nowe punkty świetlne oraz przeprowadzane są remonty dróg itp. 

Zorganizowaliśmy wiele różnorodnych wydarzeń, by na miejscu zapewnić 

mieszkańcom szeroką ofertę kulturalną, skierowaną do zróżnicowanych grup odbiorców. 

Prócz  imprez sportowych na hali sportowej w Glinojecku, czy stadionie odbywały się 

również imprezy kulturalne min. związane z nadaniem 25 rocznicy praw miejskich oraz 

 z okazji 100 letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości itp. 

Na ternie gminy Glinojeck dzieje się wiele, aby być na bieżąco, zachęcamy do 

odwiedzin stron internetowych prowadzonych przez Urząd Miasta  i Gminy Glinojeck 

www.glinojeck.pl i http://glinojeck.bipgmina.pl oraz śledzenia naszego profilu na facebooku. 

Z każdą informacją staramy się dotrzeć do mieszkańców za pośrednictwem sieci Internet 

oraz tablic ogłoszeń w naszych sołectwach i urzędzie. Wydarzenia  

w gminie są opisywane również w gazecie samorządowej „Wieści Glinojecka” wydawanym 

raz na kwartał. 

Roku 2018 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale 

również należy postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem 

wykonano w nim nowe plany i koncepcje na kolejne lata. 

Wyzwania gminy Glinojeck są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz 

większe. W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się 

jedocześnie pamiętać o utrzymaniu urokliwego charakteru naszej gminy.      
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