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W roku 2018 została znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym. Jedną 

ze zmian jest obowiązek przedstawiania Radzie Gminy, co roku do 31 maja raportu o stanie 

gminy.  

 W dokumencie tym znajdują się najważniejsze informacje o funkcjonowaniu gminy 

dotyczące roku poprzedniego. Przedstawione zostały wszystkie wykonane inwestycje, 

niektóre z dokumentacją fotograficzną. W raporcie tym przedstawiony został również cały 

budżet z 2018 roku, zaczynając od wpływu środków tzw. plany po ich realizacji. Ciekawym 

rozdziałem dla mieszkańców będzie ten, dotyczący funduszu sołeckiego na terenie gminy. 

Może on stanowić inspirację dla innych sołectw w przyszłym roku. 

 W raporcie zostały przedstawione i krótko opisane różne spotkania i imprezy dla 

mieszkańców. Są one bardzo istotne, gdyż integrują lokalną społeczność, budują więź 

międzyludzką oraz umożliwiają wymianę poglądów między pokoleniami. Spotkania te 

organizowane były nie tylko przez Urząd Gminy w Regiminie, w niektórych Urząd był 

jedynie współorganizatorem. Jednak za każdym razem mieszkańcy wykazywali się dużym 

zaangażowaniem, udzielali wsparcia i pomocy podczas organizacji całego spotkania.  

Raport przedstawia również stan oświaty na terenie gmin tj.: ilość szkół i dzieci 

w poszczególnych oddziałach. Można porównać wielkości szkół oraz ilość uczących się 

w nich dzieci.  

 Gmina Regimin jest gminą wiejską, ludzie utrzymują się tu głównie z pracy 

w gospodarstwie lub własnej działalności. Znajduje się tu wiele pięknych terenów, łąk 

i\ lasów, w których można odnaleźć cisze i spokój. Większość dróg na terenie gminy jest 

utwardzona, jednak znajdują się jeszcze drogi o nawierzchni piaskowej. Drogi takie 

są idealne nie tylko na wędrówki piesze, ale również rowerowe. Obcowanie z naturą wraz 

z aktywnością fizyczną to doskonałe połączenie. Coraz częściej na naszych drogach można 

zauważyć rowerzystów, czy ludzi spacerujących całymi rodzinami.  

 Gmina Regimin ma piękną okolicę, jednak to ludzie w niej mieszkający tworzą klimat 

jaki tu panuje. Dane przedstawione w Raporcie mogą posłużyć jako informacja dla 

mieszkańców zainteresowanych sprawami gminy. Zapraszamy do lektury.  

 

 

 

I. Wstęp 
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2.1. Ogólna charakterystyka gminy Regimin 
 

Gmina Regimin położona jest w północnej części powiatu ciechanowskiego, znajdującego 

się w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego. Graniczy ona z 6 innymi gminami 

przynależnymi administracyjnie do trzech powiatów, a mianowicie ciechanowskiego, mławskiego 

i przasnyskiego:  

 od wschodu – z gminą Opinogóra (pow. ciechanowski) i Czernice Borowe (pow. 

przasnyski),  

 od zachodu – z gminą Strzegowo i Stupsk (pow. mławski), 

 od południa – z gminą Ciechanów (pow. ciechanowski),  

 od północy – z gminą Grudusk (pow. ciechanowski).  

Gmina Regimin leży w makroregionie Niziny Północno mazowieckiej, na pograniczu dwóch 

mezoregionów, tj. Wzniesienia Mławskiego i Wysoczyzny Ciechanowskiej. Stanowią one obszar 

o dość zróżnicowanej rzeźbie terenu powstałej wskutek działalności lądolodu środkowopolskiego. 

Najstarszym, a jednocześnie dominującym elementem rzeźby terenu jest obszar krawędzi 

opinogórskiej rozciągający się we wschodniej części gminy z punktem kulminacyjnym w rejonie 

miejscowości Koziczyn o wysokości 186,1 m n.p.m.  

Teren gminy został włączony w system obszarów chronionego krajobrazu z wyjątkiem 

fragmentów terenów w północnej i południowej części gminy. Na jej terenie łączą się Krośnicko-

Kosmowski i Zawkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu. O włączeniu tego terenu do obszaru 

chronionego zdecydowały jego szczególne walory przyrodniczo - krajobrazowe.  

Fakt, że prawie 80% powierzchni gminy objęte jest obszarem chronionym jest bardzo cenny 

z punktu widzenia krajobrazowo-przyrodniczego. Ogranicza jednak w pewnym stopniu możliwości 

gospodarczej integracji i wyznacza określone możliwości rozwojowe. Gmina położona jest 

w dolinie rzeki Łydyni będącej lewostronnym dopływem Wkry.  

Przez południową część gminy przebiega także gazociąg tranzytowy Jamał – Europa Zachodnia, 

posiadający strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy. Na jego trasie 

w m. Lekowo, zlokalizowana została Tłocznia Gazu „Ciechanów”. 

Gmina Regimin zajmuje powierzchnię ok. 111 km², co stanowi 10,4% powierzchni powiatu 

ciechanowskiego. Na jej terenie zameldowanych jest 5031 osób (dane na dzień 31.12.2018r.), 

średnia gęstość zaludnienia wynosi więc 45,3 osoby/km² i jest jedną z najwyższych w gminach 

powiatu ciechanowskiego (średnia dla powiatu 86 osób/km2, średnia dla gmin bez m. Ciechanów 

– 43,5 osoby/km2). Najmniej ludności zamieszkuje w Mościcach i Włostach (poniżej 50 osób). Niska 

gęstość zaludnienia w sołectwie Pniewo Czeruchy (jedynie 15,4) wynika z faktu, że na jego terenie 

znajdują się duże kompleksy leśne. 

II. Informacje ogólne 
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Na koniec roku 2018 na pobyt stały było zameldowanych 4990 osób, a na pobyt czasowy 41 

osób. Porównywalnie w roku 2017, w tym samym okresie, na pobyt stały były zameldowane 5005 

osób, a na czasowy 39 osób.  

 

 

 

Poniżej została przedstawiona statystyka ludności według płci na koniec roku 2018 (na pobyt 

stały i pobyt czasowy):  
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Gmina Regimin charakteryzuje się, w porównaniu do innych gmin powiatu ciechanowskiego 

(np.: gm. Opinogóra Górna, Gołymin Ośrodek, Sońsk), stosunkowo niskim udziałem gruntów 

ornych (ok. 53,27%), stosunkowo wysokim udziałem użytków zielonych (ok. 14%) oraz gruntów 

leśnych i zadrzewionych ok. 25,34 %). Stosunkowo duży odsetek (ok. 2,9%) obszaru gminy zajmują 

tereny komunikacyjne, ze względu na przebiegający przez teren gminy rozbudowany system dróg 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz magistralę kolejową Warszawa – Gdynia. 

Z ponad 114 kilometrów dróg gminnych nawierzchnię bitumiczną posiada już blisko 40, zaś 

nawierzchnię utwardzoną kolejne 20 kilometrów dróg. Regimin posiada dzisiaj dogodne 

i zmodernizowane połączenia drogowe nie tylko z Ciechanowem, ale także gminami Grudusk, 

Ciechanów, Stupsk, Strzegowo i Czernice Borowe. Przez teren gminy przebiegają również dwie 

ważne drogi wojewódzkie: nr 615 Ciechanów- Mława i 616 Ciechanów – Rembielin.  

Niski procentowo udział użytków rolnych w całości obszaru gminy Regimin jest czynnikiem 

wpływającym hamująco na rozwój rolnictwa, gdyż powoduje trudności w nabywaniu gruntów 

na powiększanie gospodarstw rolnych. Podział gruntów rolnych na cele budowlane nie tylko 

pogłębia ten proces, ale także wpływa na niekorzystne zmiany w stanie wielkości gospodarstw 

rolnych.  

Tereny leśne zajmują najczęściej grunty o słabej klasie bonitacyjnej, mało przydatne 

do produkcji rolnej. Ze względu na małą efektywność ekonomiczną część gruntów 

ewidencjonowanych obecnie jako użytki rolne jest przeznaczona pod zalesienie.  
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Niekorzystnym dla gospodarki rolnej kierunkiem zmian w strukturze użytkowania gruntów jest 

przeznaczanie dużego areału użytków na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Proces ten 

dotyczy w dużej części obrębów geodezyjnych charakteryzujących się dobrymi jakościowo glebami 

(Grzybowo, Lekowo, Szulmierz), położonymi w atrakcyjnych obszarach gminy (bliskość 

Ciechanowa, dobre połączenia komunikacyjne i uzbrojenie terenu). 

Na jej terenie gminy znajduje się 26 miejscowości objętych przez 25 sołectw: Grzybowo, Jarluty 

Duże, Jarluty Małe, Kalisz, Karniewo, Kątki, Klice, Kliczki, Kozdroje-Włosty, Koziczyn, Lekowo, 

Lekówiec, Lipa, Mościce, Pawłowo, Pawłówko, Pniewo-Czeruchy, Pniewo Wielkie, Przybyszewo, 

Radomka, Regimin, Szulmierz, Targonie, Trzcianka, Zeńbok. Największymi miejscowościami 

w gminie są Regimin, Grzybowo, Szulmierz, Zeńbok, Pawłowo i Lekowo. 

Liczba gospodarstw domowych zadeklarowanych według miejscowości: 

L.P. MIEJSCOWOŚĆ 

LICZBA 

GOSPODARSTW 

DOMOWYCH 

1 GRZYBOWO 153 

2 JARLUTY DUŻE 50 

3 JARLUTY MAŁE 37 

4 KALISZ 17 

5 KARNIEWO 35 

6 KĄTKI 20 

7 KLICE 60 

8 KLICZKI 23 

9 KOZDROJE 14 

10 KOZICZYN 50 

11 LEKOWO 84 

12 LEKÓWIEC 23 

13 LIPA 49 

14 MOŚCICE 4 

15 PAWŁOWO 95 

16 PAWŁÓWKO 22 

17 PNIEWO WIELKIE 28 

18 PNIEWO CZERUCHY 61 

19 PRZYBYSZEWO 29 

20 RADOMKA 30 

21 REGIMIN 196 
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22 SZULMIERZ 118 

23 TARGONIE 70 

24 TRZCIANKA 29 

25 WŁOSTY 9 

26 ZEŃBOK 86 

RAZEM: 1392 

 

2.2. Charakterystyka pozycji i rozwoju gminy Regimin w ostatnich 5 latach 

na tle grupy porównawczej gmin: Karniewo, Nowe Miasto, Zatory, Kuczbork, 

Leoncin 

W celu przeprowadzenia analizy, gminę Regimin (5031 mieszkańców) porównano 

z pięcioma gminami, biorąc pod uwagę zbliżoną liczbę mieszkańców (stan na dzień 31.12.2018 r.) 

oraz różne położenie geograficzne. Gminy były wybierane spośród powiatów  sąsiadujących 

z powiatem ciechanowskim: 

 Gmina Karniewo (powiat makowski) – 5 226 mieszkańców 

 Gmina Nowe Miasto (powiat płoński) – 4 688 mieszkańców 

 Gmina Zatory (powiat pułtuski) – 4 849 mieszkańców 

 Gmina Kuczbork Osada (powiat żuromiński) – 4 824 mieszkańców 

 Gmina Leoncin (powiat nowodworski) – 5 577 mieszkańców 

 

 

Z powyższego wykresu wynika, że porównywane gminy mają podobną powierzchnię. 

Największą z nich jest jednak gmina Leoncin, a najmniejszą gmina Regimin. Gęstość zaludnienia we 
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wszystkich gminach zbliżona jest do 40 mieszkańców na km2. Największa gęstość przedstawia się 

w gminie Regimin (45 mieszkańców na km2), a najmniejsza w gminie Leoncin (35 mieszkańców na 

km2).  

 

 

Większość powierzchni gmin (poza gminą Leoncin) stanowią użytki zielone. W gminie 

Karniewo jest to aż 87% całkowitej powierzchni gminy. Użytki leśne zajmują już dużo mniejsze 

powierzchnie, jednak w gminie Leoncin jest to aż 50% powierzchni, gdzie w gminie Karniewo tylko 

7%. Z przedstawionego wykresu wynika, iż są to gminy rolnicze, gdyż oprócz gminy Leoncin, we 

wszystkich pozostałych, użytki zielone są na poziomie powyżej 60% całkowitej powierzchni gminy.  

Gminie składają się z miejscowości i sołectw.  Miejscowość to każde skupisko ludności, 

niezależnie od liczby zabudowań i gęstości zabudowy i liczby ludności, odróżniające się od innych 

skupisk urzędową lub zwyczajową nazwą własną. 

Natomiast sołectwo to jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, 

charakterystyczna głównie dla obszarów wiejskich. Sołectwo może obejmować jedną miejscowość, 

część miejscowości lub kilka miejscowości. Także w jednej miejscowości może być ustanowionych 

kilka sołectw. 
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W porównywanych gminach największą liczbę miejscowości posiadają gminy: Nowe Miasto 

oraz Zatory, bo aż po 37. Najmniejszą liczbę miejscowości ma gmina Kuczbork Osada, gmina ta ma 

również najmniejszą liczbę sołectw.  

Poniżej przedstawione zostało porównanie zrealizowanych dochodów oraz wydatków 

analizowanych gmin w latach: 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018.  

 

3
5 3

7

3
7

2
5

3
2

2
6

3
6

3
3

2
7

1
6 1

8

2
5

G M I N A  
K A R N I E W O

G M I N A  N O W E  
M I A S T O

G M I N A  Z A T O R Y  G M I N A  
K U C Z B O R K  

O S A D A

G M I N A  
L E O N C I N

G M I N A  
R E G I M I N

RÓŻNICA W LICZBIE MIEJSCOWOŚCI I 
LICZBIE SOŁECTW W POSZCZEGÓLNYCH 

GMINACH

liczba miejscowości liczba sołectw

dochody

wydatki

0

5000000

10000000

15000000

20000000

Gmina
Karniewo

Gmina
Nowe
Miasto

Gmina
Zatory

Gmina
Kuczbork

Osada

Gmina
Leoncin

Gmina
Regimin

dochody 17225165 15189579,5 17163010 17804031,1 17872584 16697375,6

wydatki 19236340,1 16364478,4 15477355,8 16048390 16144187,2 18820467,7

2014

dochody wydatki



str.11 Raport o stanie Gminy Regimin  

 

 

 

 

 

12000000 14000000 16000000 18000000 20000000 22000000 24000000

Gmina Karniewo

Gmina Nowe Miasto

Gmina Zatory

Gmina Kuczbork Osada

Gmina Leoncin

Gmina Regimin

Gmina
Karniewo

Gmina Nowe
Miasto

Gmina Zatory
Gmina

Kuczbork Osada
Gmina Leoncin Gmina Regimin

wydatki 16803762,57 14569346,4 16361633,74 17354749,78 22643500,1 16898946,49

dochody 16751520,82 14156578,62 16623788,91 17209360,96 20222075,57 18028258,89

2015

wydatki dochody

Gmina
Karniewo

Gmina Nowe
Miasto

Gmina Zatory
Gmina

Kuczbork
Osada

Gmina Leoncin Gmina Regimin

dochody 20394511,95 17313675,48 20325671,93 18806772,51 18972312,62 20374841,58

wydatki 20646793,73 18169389,3 20648371,92 18628576,29 19415559,39 18310168,4

2016

dochody wydatki



str.12 Raport o stanie Gminy Regimin  

 

 

W większości przypadków zrealizowane dochody są bardzo zbliżone do wydatków. Czasem 

pojawiają się różnice, które mogą być spowodowane zaciągniętymi pożyczkami. 

Dochody ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca w złotych w trzech kolejnych latach 

przedstawiają się następująco: 
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Dochody ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca we wszystkich gminach wzrastają wraz 

z kolejnymi latami. Najniższy dochód można zaobserwować w 2015 roku, a najwyższy w 2017 roku.  

Podobnie przedstawiają się wydatki ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca w złotych: 

 

Najmniejsze wydatki ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca możemy zaobserwować 

w 2015 roku w gminie Nowe Miasto, a największe w 2017 roku w gminie Zatory. W pięciu 

przedstawionych przypadkach występuje tendencja wzrostowa. Jedynie w przypadku gminy 

Leoncin w roku 2016 nastąpił spadek wydatków, jednak w kolejnym roku znów był on na 

porównywalnym poziomie.  
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Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w %: 

 

Z powyższych danych wynika, iż najmniejszy udział bezrobotnych jest w gminie Leoncin, 

gdyż jest na poziomie ok. 4%. W pozostałych  gminach średnio jest to około 10%. Najwyższy jednak 

udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym jest w gminie 

Kuczbork Osada. Z wykresu możemy zaobserwować również, że w prawie wszystkich gminach 

(oprócz gm. Karniewo) udział bezrobotnych z każdym kolejnym rokiem spada. 

We wszystkich porównywanych gminach są oddziały przedszkolne, szkoły podstawowe 

oraz gimnazja. Ilość dzieci ogółem uczęszczających do wszystkich oddziałów w trzech kolejnych 

latach przedstawia się następująco: 
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Z wykresu wynika, że we wszystkich gminach liczba osób uczących się w oddziałach 

przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach jest co roku na tym samym poziomie. 

Średnio jest to 600 dzieci w każdym roku szkolnym. Najmniejsza liczba dzieci jest w gminie Nowe 

Miasto, gdyż jest to około 500 dzieci. Być może spowodowane to jest najmniejszą liczbą 

mieszkańców. 

 

3.1. Stan finansów gminy Regimin 

W dniu 28 grudnia 2017r. r. Rada Gminy w Regiminie podjęła Uchwałę Budżetową  

Nr XXXVI/194/17  dotyczącą dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2018 w kwocie: 

Dochody –20.712.436,30zł  w tym : 

Dochody bieżące – 21.472.286,84zł 

dochody majątkowe w kwocie -  55.000zł  

Wydatki  – 27.144.703,11zł 

wydatki bieżące – 17.401.422,37zł 

wydatki majątkowe – 9.743.280,74zł 

 

Plan ten w okresie 2018 roku uległ zmianom na skutek zwiększenia bądź zmniejszenia dotacji, 

subwencji, dochodów, wydatków i na dzień 31.12.2018 roku wynosi:   

Dochody –22.792.673,18zł 

dochody bieżące w kwocie   - 22.579.979,10zł 

dochody majątkowe w kwocie – 212.694,08 zł 

Wydatki  –29.064.738,67zł 

wydatki bieżące -   21.071.356,01zł 

wydatki majątkowe -7.993.382,66zł 

III.  Informacje finansowe 
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Dochody zostały zrealizowane w kwocie 22.966.809,46zł co stanowi 100,76% planu, a wydatki 

wykonane  

w kwocie 27.636.693,07zł co stanowi 95,09% planu,  

Spłata pożyczki w roku 2018 zaplanowana była na kwotę  416.523,27zł i została dokonana 

z wolnych środków w kwocie 416.523,27zł .  

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosi 6.174.433,81zł.   

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Lp Nr umowy Data 
zawarcia 
umowy 

Data 
zakończenia 

umowy 

Przeznaczenie Kwota 
udzielona  

Saldo na dzień 
31.12.2018r. 

1 0151/13/OW/P 13.11.2013 30.04.2024 Budowa 
oczyszczalni 
ścieków dla Gminy 
Regimin 

3 273 871,50 zł 1 964 322,90 zł 

2 0137/15/OW/P 23.11.2015 30.09.2025 Budowa sieci 
kanalizacji 
sanitarnej w m. 
Regimin II etap 

891 361,27 zł 623 952,91 zł 

3 0244/17/OW/P 22.12.2017 30.11.2033 Budowa sieci 
kanalizacji 
sanitarnej na 
terenie Gminy 
Regimin - IV etap 
Targonie-Lekowo 

3 586 158,00 zł 3 586 158,00 zł 

Razem      6 174 433,81 zł 
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3.2. Wykonanie budżetu Gminy Regimin 

W poszczególnych działach wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco: 

 Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

Planowane dochody w tym dziale to 651.026,90zł- wykonanie wyniosło 650.991,41zł co stanowi 

99,99% planu. Dochodami w tym dziale są m. in. dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku 

akcyzowego dla rolników, dotacja celowa  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego  w Warszawie, kwota z tytułu podatku VAT naliczonego od faktur za wykonanie 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin –IV etap”. 

 Dział 020 – LEŚNICTWO 

Planowane dochody w tym dziale to 2.040,00 zł wykonanie wyniosło 2.035,23zł co stanowi 99,77% 

planu. Dochodami w tym dziale są przede wszystkim  dochody z tytułu czynszu i dzierżawy obwodu 

łowieckiego  

 Dział  600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Planowane dochody w tym dziale to 35.230,00 zł, wykonanie wyniosło 45.290,34 zł co stanowi 

128,56% planu. Dochody w tym dziale to dochody z tytułu wpływu refundacji z Powiatowego 

Urzędu Pracy.  

 Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA 

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie  119.308,00zł wykonano 117.188,63zł co stanowi 

98,22% planu. Dochody w tym dziale to czynsz za wynajem mienia gminnego stanowiące własność 

gminy oraz czynsz dzierżawny za grunty na terenie gminy, wpływy z opłat za tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 

 Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Zaplanowano dochody w kwocie 90.342,00zł wykonano w wysokości 91.864,07zł co stanowi 

101,68% planu. Dochodami w tym dziale są: dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  na 

utrzymanie  pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, odsetki 

od rachunków bankowych, wpływy z różnych dochodów. 

 

 Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 57.519,00 zł zrealizowano 52.285,38zł co stanowi 

90,90% planu, w tym: dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców 

i zakup przezroczystej urny wyborczej oraz dotacja celowa  na wydatki związane z wyborami do 

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

miast. 
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 Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE 

Z ICH POBOREM 

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 7.064.891,00 zł, wykonano 7.237.591,19 zł 

co stanowi 102,44% planu, w tym głównie wpływy z podatku dochodowego od działalności 

gospodarczej, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- 

prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z podatku rolnego, 

podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych, wpływy z opłaty. 

 Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 

Zaplanowane dochody to kwota 5.726.277,02, wykonano 5.726.277,02 zł co stanowi 100% planu. 

Dochody to subwencja oświatowa, subwencja ogólna dla gminy oraz dotacja-fundusz sołecki. 

 Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota  1.161.545,41zł, wykonano 1.147.413,88 zł 

co stanowi  98,78% planu w tym głównie: wpływy za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych, 

odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym dopisane przez Bank, wpływy za 

korzystanie i wynajem hali sportowej i sal lekcyjnych, wpływ dotacji z budżetu państwa na 

realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r., dotacja celowa na 

kształcenie młodocianych, zakup pomocy naukowych i odsetki, dotacja celowa na zakup 

podręczników, dotacje celowe  w ramach programów unijnych realizowanych od września 2018 r 

do czerwca 2020r. 

 Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 

Plan dochodów w tym dziale to kwota – 294.990,00zł zrealizowana na kwotę 296.333,61zł co 

stanowi 100,46%  

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie na rok 2018 został przyjęty 

na podstawie Uchwały Nr XXXVI/194/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Planowane dochody w tym dziale to kwota 10.812,00zł wykonano 10.812,00zł. Dochodami w tym 

dziale jest dotacja celowa na koordynację zadań przez asystenta rodziny finansowanych ze 

środków FP zadań określonych w art. 8 ustawy  „Za życiem”. 

 Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Planowane dochody w tym dziale to kwota 36.987,00zł wykonano 36.960,00 zł. Dochodami w tym 

dziale  jest  dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  na dofinansowanie świadczeń 

pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 
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 Dział  855 – RODZINA 

Planowane dochody w tym dziale to kwota 6.186.217,00zł, wykonano 6.184.089,73zł. Dochodami 

w tym dziale są otrzymane dotację na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych 

gminie. 

 Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Planowane dochody w tym dziale to kwota 1.329.127,85 zł wykonano 1.340.414,26 zł co stanowi 

100,85% planu w tym: wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych, wpływ z tytułu kosztów 

upomnień i kosztów egzekucyjnych, wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat, planowane 

dochody za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wpływy z odsetek od nieterminowych 

wpłat, wpływ z tytułu opłaty produktowej, wpływy na wymianę azbestu, wpływ z Funduszu 

Ochrony Środowiska. 

Budżet Gminnego Zakładu Komunalnego w Regiminie na rok 2018 został przyjęty na podstawie 

Uchwały Nr XXXVI/194/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Plan w tym dziale wynosi – 24.860,00zł a wykonanie – 25.762,71zł co stanowi 103,63%. Dochody 

w tym dziale to wpływy z tytułu najmu (świetlice wiejskie) i dzierżawy oraz dotacja celowa na 

dofinansowanie.                    

 DZIAŁ  926 – KULTUTA FIZYCZNA 

Wpływy z darowizn – plan- 1.500,00 zł, wykonanie – 1.500,00 zł. 

Wykonanie planu dochodów w 2018 roku przedstawia poniższy wykres: 
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Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 

 Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.745.171,38 zł, wykonano 5.013.275,50 zł 

co stanowi 87,26% planu. Środki wykorzystano na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 

Regimin, budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin, wymiana sieci wodociągowej 

w m Regimin i Grzybowo. 

 Dział 020 – LEŚNICTWO 

W ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki w kwocie 500,00zł na zakup materiałów 

i wyposażenia – w tym na zakup karmy dla leśnych zwierząt, kwoty nie wydatkowano. 

 Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 2.351.938,83 zł wydatkowano 2.228.047,42 zł 

co stanowi 94,73% planu. Ze środków tych sfinansowano m. in. wydatki bieżące dotyczące zakupu 

np.: paliwa do kosiarek i wykaszarek,  koszty transportu kruszywa na drogę,  żwiru, usługi 

równiarki, odśnieżanie, opłaty   roczne za zajęcie pasa drogowego i użytkowania gruntów,  

okresowy przegląd dróg gminnych, zakup cementu do napraw chodników oraz wykonanie 

remontów dróg gminnych.      

 Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Plan wydatków wynosi 129.900,00 zł wydatkowano 67.869,41 zł co stanowi 52,25% planu. 

Poniesiono wydatki na materiały do remontu w budynku komunalnym, udrażniane przewodów 

kominowych, opłaty dotyczące używania gruntów pod wodami, wieczyste użytkowanie i decyzje 

za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ogłoszenia w prasie, mapy, wypisy i wyrysy, koszty 

notarialne związane ze sprzedażą i zamianą działek, wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych. 

 Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 77.000,00 zł i wydatkowano kwotę 11.548,85 zł 

co stanowi 15,00% planu. Poniesiono wydatki za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz 

ogłoszenia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 Dział 750 – ADMINISTACJA PUBLICZNA 

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.199.740,00 zł wydatkowano 2.128.453,05 zł co 

stanowi 96,76% planu. Środki wydatkowano m. in. na: płace i pochodne od płac pracowników 

wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej, płace i pochodne od płac, wydatki 

dotyczące bhp, poradniki, art. biurowe, delegacje, usługi serwisowe, koszty otrzymanych przesyłek 

oraz dokonano odpisu ZFŚS oraz działalność Rady Gminy. 
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 Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 

 

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 57.519,00 zł wydatkowano 52.285,38 zł. 

To wydatki związane z wyborami do rad gmin, wyborami wójta tj.  na  diety Komisji wyborczych, 

zakupy materiałów biurowych dla Komisji oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi . 

 Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 153.200,00 zł, zrealizowano 139.338,41 zł co stanowi 

90,95% planu. 

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy zostały poniesione na wypłatę 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi,  wypłata ekwiwalentu dla członków OSP z terenu gminy 

za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, zakup materiałów, opłacono badania okresowe 

strażaków, opłaty za śmieci, badania techniczne pojazdów jednostek OSP, opłacono polisy 

ubezpieczeniowe wozów strażackich, wykonano niezbędne remonty samochodów, opłacono 

faktury dotyczące wody i energii elektrycznej. 

 Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 

W budżecie gminy zaplanowano 97.900,00 zł na zapłacenie odsetek od pożyczek w  WFOŚiGW,  

zapłacono 95.755,46 zł co stanowi 97,81 % planu. 

 Dział 758 – RÓŻNE   ROZLICZENIA 

W budżecie zaplanowano kwotę 86.250,00 zł – rezerwa – nie zrealizowano 

 Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Na wydatki w oświacie zaplanowano 6.640.388,55 zł, a wykonanie wynosi 6.571.836,63 zł, 

co stanowi 98,97% planu na rok 2018 

 

 Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 

Na rozwiązanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii przeznaczono  

w budżecie kwotę 70.285,37 zł wydatkowano 67.368,59zł co stanowi 95,85% planu.  

Powyższe środki wydatkowano m.in. na diety członków komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, prowadzenie programów o tematyce profilaktycznej w szkołach, badania 

psychiatryczne i psychologiczne, materiały promocyjne GRPA, książki, nagrody dla dzieci biorących 

udział w konkursach, koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenie, wydrukowano 

ulotki o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, poniesiono wydatki na przedstawienie edukacyjne 

o narkomanii i alkoholizmie.  
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 Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie w 2018 roku dysponował budżetem 

w pierwotnej wysokości  7.114.213,00 zł, po zmianach na 31 grudnia 2018 roku – 7.289.527,00 zł. 

Wydatki wykonane zostały w kwocie 7.278.481,91 zł, co stanowi 99,85 % planu. 

 

 DZIAŁ 854  - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 129.702,00zł  wydatkowano 125.701,79zł co stanowi 

96,92%  planu.   

Poniesiono wydatki m. in. na wynagrodzenia osobowe, wypłatę Art. 30 KN, dodatkowe 

wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów 

i wyposażenia oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy.  

 DZIAŁ 855 – RODZINA 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach działu 855 Rodzina realizuje ustawy:  o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. 500+, o świadczeniach rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnym, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rządowy program wsparcia 

rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego „Dobry 

start”, tzw. 300+ i Karta Dużej Rodziny. Zadania realizowane w tym dziale są w głównej mierze 

zadaniami zleconymi przez administrację rządową, jedynie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej jest zadaniem własnym gminy. 

Plan budżetu na realizację w/w zadań wynosił 5 997 305,00 zł, natomiast po zmianach –  

6 290 832,00 zł i został wykonany w kwocie  6 287 216,66 zł, tj. 99,94%. 

 

 Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 2.529.239,24zł wydatkowano 2.376.891,42zł co stanowi 

93,98% planu.  ( w tym na inwestycje objęte WPF)    

Z kwoty tej wydatkowano  środki finansowe na  oświetlenie dróg i ulic i energię elektryczną, 

za usługi np.:  odbiór odpadów komunalnych, za łapanie psów bezpańskich i ich przetrzymywanie 

w schronisku w Pawłowie, opiekę weterynaryjną, za zebraną padlinę, oczyszczanie i utrzymanie 

zieleni na terenie gminy-zakup ziemi, roślin do nasadzeń, zakupiono środki ochrony roślin, 

wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi, trzynastka osób zajmujących się merytorycznie 

odpadami na  terenie gminy. 
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3.3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych  

W roku 2018 zostało przeprowadzone 15 zadań inwestycyjnych ( 4 z nich zostały wykonane 

z funduszu sołeckiego). Pozostałe zostały przedstawione poniżej:  

Nazwa inwestycji: Przebudowa zjazdu drogowego z drogi 
gminnej relacji Kątki-Klice na drogę gminną nr 
ewid. 32 w m. Klice 

Zabezpieczona kwota: 15 000,00 zł 

Wykorzystana kwota: 14 500,00 zł 
 

Nazwa inwestycji: Modernizacja przepustu drogowego przy 
drogę gminnej dz. Nr ewid. 55/2 w m. 
Trzcianka 

Zabezpieczona kwota: 17 700,00 zł /środki własne 100%/ 

Wykorzystana kwota: 17 624,00 zł 
 

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w m. Pawłowo 

Zabezpieczona kwota: 140 000,00 zł /środki własne 100%/ 

Wykorzystana kwota: 139 927,63 zł 

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo 
Czeruchy 

Zabezpieczona kwota: 90 000,00 zł /środki własne 100%/ 

Wykorzystana kwota: 86 021,70 zł 
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Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w m. Szulmierz 

Zabezpieczona kwota: 175 000,00 zł /środki własne 100%/ 

Wykorzystana kwota: 173 214,90 zł 
 

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w m. Lipa 

Zabezpieczona kwota: 98 000,00 zł /środki własne 100%/ 

Wykorzystana kwota: 93 263,87 zł 

 

 

 

  

Rysunek 1 Droga w m. Pniewo Czeruchy 
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Nazwa inwestycji: Zakup działki w m. Jarluty Małe 

Zabezpieczona kwota: 30 000,00 zł /środki własne 100%/ 

Wykorzystana kwota: 18 927,89 zł 

  

Nazwa inwestycji: Budowa placu zabaw w m. Kątki 

Zabezpieczona kwota: 28 000,00 zł /środki własne 100%/ 

Wykorzystana kwota: 27 767,73 zł 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nazwa inwestycji: Zakup rębaka 

Zabezpieczona kwota: 10 100,00 zł /środki własne 100%/ 

Wykorzystana kwota: 10 057,01 zł 

  

Nazwa inwestycji: Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w m. 
Szulmierz 

Zabezpieczona kwota: 76 845,00 zł /środki własne 87%/ 

Wykorzystana kwota: 76 844,25 zł  
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Nazwa inwestycji: Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej w 
m. Radomka do potrzeb społeczności lokalnej 

Zabezpieczona kwota: 40 500,00 zł /środki własne 76%/ 

Wykorzystana kwota: 40 495,00 zł  
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3.4. Wieloletnia prognoza finansowa 

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia 

Prognoza Finansowa (WPF) jest obok budżetu nowym dokumentem planistycznym  i po raz 

pierwszy opracowana została na rok 2011 i lata następne. WPF zastępuje wcześniej funkcjonujące 

limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, wydatki na programy i projekty 

finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz prognozę kwoty długu i spłat na rok budżetowy 

i lata następne. 

Zgodnie z brzmieniem art. 227 nowej ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres 

roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejne lata, tj. minimum 2020 rok na jaki przyjmuje się limit 

wydatków określonych dla każdego przedsięwzięcia. 

Prognoza kwoty długu stanowi część WPF i w sporządza się ją na taki okres, na który 

zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć nowe zobowiązania. Gmina Regimin  spłatę zobowiązań 

ma ustaloną do 2033 roku. 

Trzeba też pamiętać, że wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy powinny być zgodne 

co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz 

długu gminy. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i powinna określać dla każdego roku 

objętego prognozą co najmniej : 

 dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy, w tym wydatki na obsługę długu, gwarancje 

i poręczenia, 

 dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe 

budżetu gminy, 

 wynik budżetu, 

 przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu, 

 przychody i rozchody budżetu gminy z uwzględnieniem długu zaciągniętego  

oraz planowanego do zaciągnięcia, 

 kwotę długu gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych oraz sposobu sfinansowania spłaty długu, 

 objaśnienia przyjętych wartości. 

    Dla każdego przedsięwzięcia ujętego w załączniku do uchwały określono, zgodnie z art. 266 

ust.3: 

 nazwę i cel, 

 jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonywanego 

przedsięwzięcia 

 okres realizacji i łączne nakłady finansowe, 

 limity wydatków w poszczególnych latach, 

 limity zobowiązań. 
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Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Regimin  została przyjęta na sesji Rady Gminy Regimin  

w dniu 28 grudnia  2017 roku Uchwałą Nr XXXVI/194/17.          

W okresie 2018 roku dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej  Uchwałami Rady 

Gminy w Regiminie: 

1. XXXVIII/207/18  z dnia 23 marca 2018r. 

2. XXXXIX/217/18 z dnia 15 maja 2018r. 

3. L/222/18  z dnia 30 maja 2018r. 

4. XLI/224/18 z dnia 29 czerwca 2018r. 

5. XLII/230/18 z dnia 31 lipca 2018r. 

6. XLIIII/238/18 z dnia 11 września 2018r,. 

7. XLIV/243/18z dnia 05 października 2018r. 

8. XLV/248/18 z dnia 25 października 2018r 

9. XLVI/250/18 z dnia 07 listopada 2018r. 

10. IV/11/18 z dnia 21 grudnia 2018r. 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy 

o dochodach po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 

terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadający na dany rok wynosi w 2018 

roku 2,26% .  

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 

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

jednoroczny) wynosi 6,87% 

Dopuszczalny składnik spłaty zobowiązań w roku 2018  zobowiązań określony w art. 243 ustawy 

po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 

poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 

poprzednich lat ) wynosi 12,94%  

Dopuszczalny składnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu 

ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 

prognozy  (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ) wynosi 14,98 

% w roku 2018 . 

Prognoza Finansowa Gminy Regimin do roku 2027 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań 

określonych w art. 243 ufp  po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez 

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego 

w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy oraz o wykonanie roku 

poprzedzającego rok budżetowy.  
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Realizację przyjętych wartości w 2018 roku przedstawia tabela: 

L.p. Wyszczególnienie Prognoza 2018 Prognoza po 

zamianach 

Wykonanie 

31.12.2018 

1 Dochody ogółem, w tym: 20.712.436,30 22.792.673,18 22.966.809,46 

1a Dochody bieżące 20.657.436,30 22.579.979,10 22.761.178.,38 

1b Dochody majątkowe 55.000,00 212.694,08 205.631,08 

2 Wydatki ogółem, w tym: 27.144.703,11 29.064.738,67 27.636.693,07 

2a Wydatki bieżące 17.401.422,37 21.071.356,01 20.370.865,24 

2b Wydatki majątkowe 9.743.280,74 7.993.382,66 7.265.827,83 

3 Wynik budżetu (+nadwyżka/-

deficyt) 

-6.432.266,81 -6.272.065,49 -4.669.883,61 

4 Przychody ogółem 6.848.790,08 6.688.588,76 7.124.301,84 

4a Wolne środki, o których mowa w 

art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 

finansach publicznych w tym: 

3.276.746,99 3.069.086,00 3.504.799,08 

4b Na pokrycie deficytu 3.572.043,09 3.619.502,76 3.619.502,76 

5 Rozchody w tym: 

Spłata kredytów i pożyczek 

416.523,27 416.523,27 416.523,27 

7 Kwota długu na koniec roku  6.174.433,81 6.174.433,81 

 

Informacja opisowa odnosząca się do stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć 

objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dotyczących bieżącego roku budżetowego przedstawia 

się następująco: 

 „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – IV etap – Targonie – 

Lekowo„ lata 2016-2019 

Na rok 2018 planowana kwota inwestycji 4.263.789,08zł  z kwoty wydatkowano 

4.263.696,41zł, w tym 1.986.158,00zł z otrzymanej pożyczki w 2018r. oraz kwota 2.277.538,41zł 

środki własne. Poniesiono wydatki na nadzór archeologiczny, nadzór inspektora, opłacono faktury 
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za wybudowanie kanalizacji sanitarnej, opłacono przyłącza energetyczne, zapłacono fakturę za 

odtworzenie nawierzchni dróg po wybudowanej kanalizacji. 

 „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – V etap – Grzybowo, lata 

2016-2019 

W 2018r. na zaplanowane 370.000,00zł wydatkowano – 266.416,22zł na budowę rurociągu 

tłocznego. 

  „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w m. Pawłowo” lata 2015-2019. 

Inwestycja ta została zaplanowana w 2018 na kwotę 398.000,00zł. W ramach w/w 

inwestycji  poniesiono wydatki  w kwocie 397.585,70zł na opracowanie dokumentacji projektowej,  

wykonanie I Etapu  budowy kompleksu, oraz zapłacono za nadzór inwestorski. 

 „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Klice”  lata 2015-2019 

W roku 2018 planowana kwota na inwestycję wynosi  459.800,00zł . W ramach w/w inwestycji 

poniesiono wydatki na wybudowanie świetlicy, opłacono przyłącza energetyczne zapłacono za 

nadzór inwestorski –wydatkowano kwotę 458.248,77 zł. Na rok 2019 pozostały do wykonania 

prace wokół świetlicy wiejskiej. 

 „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pawłówko” lata 2015-2018. 

W roku 2018 planowana kwota na inwestycję wynosi 15.000,00zł . W ramach w/w inwestycji 

został poniesiony  wydatek 2.500,00zł. Gmina nie będzie kontynuowała inwestycji ze względu na 

wysokie koszty inwestycji została zniesiona z wykazu inwestycji. 

 „Przebudowa ciągu dróg gminnych Kalisz – Kozdroje – Włosty na odcinku około 4500m” 

lata 2015-2019 

W 2018r zaplanowano kwotę 25.000,00zł, poniesiono nakłady finansowe w wysokości 

24.815,00zł na wykonanie aktualizacji map oraz wykonanie projektu przebudowy ciągu dróg. 

 

 Zagospodarowanie parku. Grzybowie – rewaloryzacja parku-promowanie sportu i 

czynnego wypoczynku” lata 2016-2020 

Planowana kwota 5.000,00zł nie została wydatkowana. 

 

 „Zagospodarowanie działki gminnej w m. Regimin na tereny zieleni” lata 2016-2019 

 Planowana kwota wydatków w 2018r. to 2.000,00zł, nie wydatkowano środków finansowych. 

Ze względu na przedłużającą się procedurę zmiany przeznaczenia gruntu realizacja inwestycji 

została przełożona na 2019rok. 
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 „Zagospodarowanie terenów gminnych w m. Lipa na cele rekreacyjno – sportowe”  

lata 2015-2018. 

Na rok 2018 planowana kwota inwestycji 111.900,00zł  z kwoty wydatkowano w  2018 roku  

111.662,22zł. Zapłacono faktury wykonawcy inwestycji jak również zapłacono inspektorowi 

nadzoru za nadzór nad inwestycją – inwestycja zakończona.  

 „Zagospodarowanie ternu boiska w m. Regimin na cele sportowo-rekreacyjne” lata 

2017-2018. 

Planowana kwota wydatków na 2018 rok to 502.500,00zł. Środki finansowe w wysokości 

501.985,44zł wydatkowano na aktualizacje map, opłacenie wykonawcy za realizacje zadania 

oraz za nadzór inwestorski.   
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 „ Przebudowa drogi gminnej w m. Jarluty Duże”  lata 2017-2018. 

Planowana kwota wydatków w 2018 roku to 190.000,00zł. Poniesiono wydatki w kwocie 

188.903,34zł na opłacenie wykonawcy wykonania inwestycji oraz nadzór inwestorski-inwestycja 

zakończona. 

 „ Przebudowa drogi gminnej w m. Lekówiec”  lata 2017-2018. 

Planowana kwota wydatków w 2018 roku to 166.200,00zł. Poniesiono wydatki w kwocie 

165.901,31zł. Zakupiono tablicę informacyjna, wykonano stelaż do tablicy informacyjnej, 

zapłacono wykonawcy, zapłacono za nadzór inwestorski – inwestycja zakończona. 

 „ Przebudowa drogi gminnej w m. Przybyszewo”  lata 2017-2018. 

Planowana kwota wydatków w 2018 roku to 260.000,00zł. Poniesiono wydatki w kwocie 

259.378,89zł Zakupiono mapy, wykonano dokumentacje projektową, zapłacono wykonawcy 

inwestycji, zapłacono za nadzór inwestorski – inwestycja zakończona. 
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 „ Przebudowa drogi gminnej w m. Koziczyn”  lata 2017-2018. 

Na wykonanie inwestycji przeznaczono w 2018 r . kwotę 37.000,00zł – nie wydatkowano. 

 „Budowa sieci wodociągowej w m. Grzybowo” lata 2017-2019. 

Na rok 2018 planowana kwota inwestycji 20.000,00zł -  kwoty nie wydatkowano w  2018 roku  

Inwestycja będzie kontynuowana w 2019roku. 

 „Wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu na budynku komunalnym w m. 

Karniewo”  lata 2017-2019. 

Na rok 2018 planowana kwota inwestycji 58.000,00zł  z kwoty wydatkowano w  2018 roku  

10.455,00zł. W związku z koniecznością dokonania uzgodnień z zakresu i charakteru prac z 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zadanie realizowane będzie w 2019roku. Wykonano  

dokumentacje projektową. 

 „Wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 615 od km22+606 do km24+050 w m. Pawłowo”  lata 2017-2019. 

Planowana kwota wydatków w 2018 roku to 7.600,00zł. Poniesiono wydatki w kwocie 

7.525,00zł. Wykonano aktualizację map. Inwestycja będzie kontynuowana w 2019roku. 

 „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w m. Koziczyn-poprawa funkcjonalności 

dróg gminnych” 

Planowana kwota inwestycji na 2018 rok to 33.000,00zł wykonano zakup i aktualizacje map za 

kwotę 9.115,00zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2019 roku. 

 „ Wykonanie pokrycia dachu na budynku szkoły podstawowej w Regiminie” 

Planowaną kwotę 8.000,00zł na rok 2018 wydakowano-2.130,00zł na aktualizacje map. 

Inwestycja do realizacji w 2019 roku. 

 „ Wymiana sieci wodociągowej w m Regimin-modernizacja sieci” 

Na rok 2018 planowano kwotę 15.000,00zł, wydano 7.880,00 zł na aktualizacje map i wykonanie 

dokumentacji projektowej. Inwestycja do realizacji na 2019 rok.  

 

Do dnia 31 grudnia 2018r. wykonanie zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnią 

Prognozą Finansową wyniosło 7.993.382,66zł na plan 9.743.280,74 co stanowi 82,04% 

zaplanowanych wydatków.  

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazane zostały wydatki majątkowe w 2018 roku w związku 

z realizacją projektów: 

 - „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gminy Regimin” w kwocie planowanej 271.969,04zł 

– projekt zakończony 

- „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin” w kwocie 

planowanej 161.307,75 zł - projekt zakończony 
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 Od września 2018 r. projekt „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość – plan 381.573,75 zł 

 Łącznie projekty zrealizowano na kwotę 814.850,54zł. 

 

3.5. Realizacja funduszu sołeckiego 

Fundusz sołecki został zrealizowany w 2018 roku we wszystkich sołectwach na terenie gminy 

Regimin. Zaplanowany został w wysokości 402 112,30 zł. Dla poszczególnych sołectw przedstawia się to 

następująco: 

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych 
gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego 

%
 w

yk
o

rz
ys

ta
n

ia
 

Lp.  
Nazwa 

sołectwa 
Nazwa zadania, przedsięwzięcia 

Łączne 
wydatki 

Wydano 
łącznie 

zostało 

1. Jarluty Duże 
Wykonanie kominka do 
ogrzania pomieszczeń świetlicy 
w m. Jarluty Duże 

14 907,93 14900,00 7,93 99,9 

2. Targonie 
Modernizacja boiska 
sportowego w m. Targonie 

17 399,28 17399,28 0,00 100 

3. 
Pniewo 

Czeruchy 

Wymiana uszkodzonego 
zbiornika na nieczystości przy 
świetlicy wiejskiej w m. Pniewo 
Czeruchy 

16 675,99 

5000,00 0,00 

99,97 

Szerzenie ideii samorządowych 
- organizacja Dnia Dziecka oraz 
choinki w celu integracji 
mieszkańców wsi 

2000,00 0,00 

799,83 0,17 

Zakup wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej w m. Pniewo Czeruchy 

8871,50 4,49 



str.36 Raport o stanie Gminy Regimin  

4. Mościce 

Budowa zjazdu asfaltowego z 
drogi gminnej 

9 201,93 

3500,00 0,00 

99,5 

Remont gminnej drogi 
dojazdowej 

5658,00 43,93 

5. 
Kozdroje 
Włosty 

Remont gminnej drogi 
dojazdowej 

11 612,92 11607,02 5,90 99,95 

6.  Klice 

Zakup oraz montaż lampy 
solarnej 

17 680,56 

6960,10 39,90 

99,1 

Zakup stołów oraz ławek do 
wiaty 

2394,00 106,00 

Budowa zjazdu asfaltowego z 
drogi gminnej 

2999,99 0,01 

Zakup materiałów do remontu 
gminnej drogi dojazdowej 

5175,84 4,72 

7. Koziczyn 

Zakup wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej w m. Koziczyn 

15 631,23 

927,67 72,33 

99,4 

Zakup namiotu (wiaty), jako 
miejsca rekreacji i spotkań 
mieszkańców wsi 

3983,44 16,56 

Remont gminnej drogi 
dojazdowej  

10629,66 1,57 

8. Zeńbok 

Zakup sprzętu do utrzymania 
terenów zielonych (wykaszarka, 
kosiarka) 

21 015,76 

3998,00 2,00 

99,8 

Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy wiejskiej , 
poprzez dokończenie 
utwardzenia terenu oraz 
wymianę bramy i furtki 

7500,00 0,00 

 Zakup oraz montaż lampy 
solarnej 

6983,10 16,90 

 Zakup wyposażenia do 
świetlicy wiejskiej 

2491,57 24,19 
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9. Jarluty Małe 
Zakup materiałów do 
ogrodzenia działki w m. Jarluty 
Małe 

13 340,79 13209,21 131,58 99 

10. Kliczki 

Zakup oraz montaż lampy 
solarnej  

11 532,55 

6960,10 39,90 

99,6 

Remont gminnej drogi 
dojazdowej 

4530,09 2,46 

11. Trzcianka 

Zakup oraz montaż lampy 
solarnej  

12 014,75 

6975,40 24,60 

99 
Remont boiska sportowego w 
m. Trzcianka 

2988,90 11,10 

Zakup tabliczek informacyjnych 
w celu zwiększenia porządku i 
organizacji ruchu drogowego 

1968,00 46,75 

12.  Radomka 
Remont świetlicy wiejskiej w m. 
Radomka 

13 863,17 13800,00 63,17 99,5 

13. Pawłowo 

Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy wiejskiej w m. 
Pawłowo 

20 895,21 

6894,06 1,15 

99,98 

Remont świetlicy wiejskiej w m. 
Pawłowo 

13997,82 2,18 

14. Kalisz 
Remont gminnych dróg 
dojazdowych w m. Kalisz 

11 211,08 11200,38 10,70 99,9 

15. Lekowo 
Zakup oraz montaż lamp 
solarnych - 2 szt. 

19 810,27 13897,30 102,70 99,5 
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Wykonanie zadaszenia 
tarasowego przed wejściem do 
świetlicy wiejskiej 

5810,00 0,27 

16. Szulmierz 

Organizacja Rajdu Rowerowego 
- szerzenie ideii samorządowych 
- integracja mieszkańców 

25 918,10 

3500,00 0,00 

99,96 

Zakup wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej  

4500,00 0,00 

Remont gminnych dróg 
dojazdowych 

3990,74 9,26 

Modernizacja placu zabaw dla 
dzieci 

13916,35 1,75 

17.  Pawłówko 
Remont gminnych dróg 
dojazdowych w m. Pawłówko 

12 135,30 12127,19 8,11 99,93 

18.  Przybyszewo 

Zakup oraz montaż lampy 
solarnej 

11 894,20 

6960,10 39,90 

99,6 

Remont gminnej drogi 
dojazdowej 

4881,87 12,33 

19.  Lekówiec 

Remont gminnej drogi 
dojazdowej 

11 653,10 

4637,10 16,00 

99,5 
Zakup oraz montaż lampy 
solarnej  

6960,10 39,90 

20. 
Pniewo 
Wielkie 

Zakup materiałów do remontu 
gminnych dróg dojazdowych 

12 095,11 12093,36 1,75 99,98 

21.  Karniewo 
Remont gminnej drogi 
dojazdowej 

13 421,16 13386,09 35,07 99,7 

22. Grzybowo 

Zakup oraz montaż lampy 
solarnej  

27 364,69 

6937,20 62,80 

99,8 
Zakup grzejników elektrycznych 
do świetlicy wiejskiej 

2999,97 0,03 
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Zakup altany wraz z montażem 7000,00 0,00 

Szerzenie ideii samorządowych 
- organizacja Dnia Dziecka oraz 
choinki w celu integracji 
mieszkańców wsi 

4363,82 0,87 

2000,00 0,00 

Zakup strojów dla drużyny 
piłkarskiej oraz sprzętu 
sportowego 

4000,00 0,00 

23.  Regimin 

Zakup oraz montaż lamp 
solarnych 

31 985,75 

27817,60 182,40 

99,4 
Zakup krzewów i drzewek do 
wykonania nasadzeń na boisku 

990,79 9,21 

Remont gminnej drogi 
dojazdowej 

2982,01 3,74 

24.  Kątki  
Zakup oraz montaż urządzeń 
zabawowych na plac zabaw 

11 733,47 11720,67 12,80 99,9 

25.  Lipa  

Zakup oraz montaż lampy 
solarnej  

17 118,00 

6960,10 339,90 

98 Zakup wyposażenia do świetlicy 2799,00 1,00 

Zakup oraz montaż urządzenia 
zabawowego na plac zabaw 

4000,00 0,00 

Zakup drzewek ozdobnych i 
krzewów na żywopłot na plac 
zabaw 

3015,00 3,00 
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Ogółem środki przeznaczone na fundusz sołecki w roku 2018 wynosiły 402 112,30 zł, wydatkowane 

zostało 400 549,32 zł, pozostało 1 562,98 zł. Fundusz sołecki w roku 2018 został wykorzystany w 99, 61%.  

 

 

Zasób mieszkaniowy gminy Regimin 

W chwili obecnej gmina Regimin posiada 49 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 
1.936,81m2 oraz jeden lokal socjalny o pow. 39,00m2 (obecnie niezamieszkały). 

Większość budynków wymaga modernizacji ze względu na wiek, ogólny stan techniczny 
i konieczność dostosowania do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.  Ponad to 
większość z nich wpisana jest do Rejestru Zabytków.  

Zarząd nad lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy Regimin 
sprawuje Wójt Gminy. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy polega w szczególności na 
zawieraniu umów najmu lokali, określaniu wysokości czynszu, wyrażaniu zgody na wykonanie przez 
lokatorów ulepszeń w lokalu oraz określanie rozliczeń z tego tytułu, sprawowanie funkcji 
kontrolnych w zakresie utrzymania czystości i porządku w obrębie budynków, utrzymanie w 
należytym stanie technicznym oraz zapewnienie sprawnego działania istniejących w budynku 
instalacji technicznych w ramach posiadanych środków. 

Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są środki pochodzące z czynszów najmu 
lokali oraz środki wydzielone na ten cel w budżecie gminy. 

 
 
 
 
 
 
 

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 
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Tabela 2. Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Regimin 
 

Lp. Lokalizacja Rok 

budowy 

Powierzchnia 

zabudowy budynku 

[m2] 

Liczba 

mieszkań 

Powierzchnia 

użytkowa mieszkań 

łącznie [m2] 

1 Koziczyn 9 1890 521,0 2 142,46 

2 Szulmierz 61 1874 412,0 4 173,56 

3 Lipa 45 1928 355,0 9 270,00 

4 Zeńbok 91 1850 256,0 5 166,50 

5 Włosty 1 1950 150,0 3 106,12 

6 Karniewo 17 1925 284,0 3 142,50 

7 Lekowo 32 1925 263,0 6 266,91 

8 Regimin, ul. 

M.Bojanowskiego 

20  

1966 163,0 3 106,26 

9 Grzybowo 42 1906 343,0 6 265,00 

10 Grzybowo 43B 1921 265,0 6 213,50 

11 Regimin, ul. 

H.Dobrzenieckiej 5 

1974 144,0 1 68,00 

12 Trzcianka 16 1963 507,0 1 55,00 

Niezbędne jest wykonanie inwentaryzacji oraz stanu mienia komunalnego ze względu na 

bardzo złe warunki mieszkaniowe.  

 

 

5.1. Strategia Rozwoju Gminy Regimin 

Strategia  Rozwoju  Gminy  Regimin  na  lata  2015-2021 została przyjęta Uchwałą Rady 

Gminy w Regiminie XI/54/15 z dnia 30.09.2015 roku. Strategia  Rozwoju  Gminy  Regimin jest 

podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu gminy, określającym obszary, cele 

i kierunki interwencji polityki rozwoju, w kompetencjach realizowanych przez władze gminy. 

Respektując obowiązujące zasady  rozwoju  regionalnego  w  Polsce  oraz wyzwania, przed jakimi 

stoi gmina Regimin, Strategia uwzględnia potrzeby i oczekiwania całej wspólnoty gminnej. 

Priorytety wyszczególnione w Strategii wynikają z przyjętej wizji rozwoju Gminy Regimin do 

2021 roku i zdefiniowanych wyzwań  rozwojowych.  Ze względu na stwarzanie w perspektywie 

długookresowej  największych  możliwości  wzrostu,  uznane  one  zostały  za  najważniejsze. 

Wyodrębniono  więc cztery  priorytetowe  kierunki  rozwoju,  które  są  względem  siebie 

równoważne i uzupełniające się. 

 

 

 

V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 
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Kierunki rozwoju Cele strategiczne Cele operacyjne 

Konkurencyjna 
gospodarka 

I. Rozwój lokalnej 
gospodarki na terenie 

gminy Regimin 

I. 1. Tworzenie warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości 

I. 2. Różnicowanie działalności gospodarczej 

I.3. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska 
naturalnego 

I. 4. Promowanie potencjału inwestycyjnego i 
turystycznego gminy 

Rozwój kapitału 
ludzkiego 

II. Wzrost jakości i 
poziomu życia 

mieszkańców gminy 

II.1. Poprawa warunków i jakości usług świadczonych 
na rzecz mieszkańców 

II.2. Rozszerzenie oferty zagospodarowania czasu 
wolnego 

II.3. Odnowa i rozwój wsi 

II. 4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

Inwestycje w 
zasoby 

III. Poprawa stanu 
infrastruktury 

technicznej gminy 

III. 1. Poprawa stanu infrastruktury sieciowej 

III. 2. Zrównoważony rozwój infrastruktury 
transportowej 

III. Rozwój infrastruktury społecznej 

Współpraca z 
otoczeniem 

IV. Wzmocnienie 
potencjału administracji 

IV. 1. Wzrost dostępności i jakości świadczenia usług 
publicznych 

IV. 2.Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego 

IV. 3. Udoskonalony ład przestrzenny gminy 

 

Wszelkie działania wykonane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Regimin w 2018 roku zostały 

już wymienione w wykonaniu budżetu gminy. 

 

5.2. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 Realizacja  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych 

ma na celu stworzenie spójnego systemu działania na terenie gminy Regimin. Planowane działania 



str.43 Raport o stanie Gminy Regimin  

mają różnorodne uwarunkowania i skutki społeczne wiążące się  z szeroko rozumianym obszarem 

problemów alkoholowych. 

 Problemy wynikające z używania alkoholu obejmują swoim zasięgiem bezpośrednio lub 

pośrednio całą gminną społeczność, dlatego oddziaływanie Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmuje całe społeczeństwo gminy: osoby nie pijące 

alkoholu, osoby spożywające alkohol, ale przede wszystkim te, które z racji wieku dopiero 

zaczynają inicjować swoje doświadczenia z alkoholem- czyli dzieci i młodzież. 

 W 2018 roku na terenie gminy było  19 punktów sprzedaży napojów  alkoholowych. Na 

jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypadały  263  osoby.  

 Na podstawie konsultacji ustnych uzyskanych z Policji, Ośrodka Zdrowia i Ośrodka Pomocy 

Społecznej należy stwierdzić, że istnieje  konieczność prowadzenia działań w zakresie profilaktyki 

uzależnień. Zagrożenia sprzyjające rozszerzaniu się zjawiska alkoholizowania tkwią w środowisku i 

wynikają w dużej mierze z następujących czynników: 

 -  bezrobocie 

 -  brak umiejętności radzenia sobie ze stresem 

 -  szerzeniu się ubóstwa 

 -  braku perspektyw życiowych dla młodego pokolenia i związana z tym frustracja 

powodująca 

 - brak motywacji do przezwyciężania trudności 

 -   brak alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. 

  Należy również zaznaczyć, że z problemem alkoholowym występującym w rodzinie 

wiąże się ściśle zjawisko przemocy. Statystyki podają, że większość  sprawców czynów 

kwalifikowanych przez Kodeks Karny, jako fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad członkami 

rodziny działa pod wpływem alkoholu  lub innych środków uzależniających. Aktem prawnym 

nakładającym na gminy obowiązek realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie jest Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 Osoby podejmujące leczenie korzystają ze świadczeń ambulatoryjnych Poradni 

Odwykowej w Ciechanowie działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w 

Ciechanowie lub Poradni Leczenia Uzależnień w Ciechanowie ul. Zamkowa 24. Ośrodki te działają 

w oparciu o umowy kontraktowe z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wspierane są również przez 

samorządy poprzez dofinansowanie  zakupu niezbędnych materiałów i pomocy wykorzystywanych 

do prowadzenia zajęć terapeutycznych i profilaktycznych. Doraźnej pomocy medycznej udzielają 

Niepubliczne Zakłady Opieki Medycznej lub Szpital w Ciechanowie. Podstawową formę pomocy 

stanowi w ich przypadku farmakoterapia.  

 Diagnoza 

 Na podstawie przeprowadzonej diagnozy w 2017 roku w Gminie Regimin została 

opracowana „DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I INNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH NA 

TERENIE GMINY REGIMIN”.  Badanie miało na celu zdiagnozowanie problemów takich jak 

spożywanie alkoholu przez pełnoletnich i niepełnoletnich mieszkańców, problemu nikotynowego 



str.44 Raport o stanie Gminy Regimin  

wśród nieletnich oraz osób dorosłych, problemu narkotyków, a także zjawiska przemocy 

w środowisku szkolnym i rodzinnym.  

 Badanie ankietowe objęło reprezentantów populacji dorosłych mieszkańców, 

sprzedawców i osób podających alkohol oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Dane 

ilościowe zostały zebrane w listopadzie 2017 r. przez ankietera w Szkole Podstawowej w Regiminie, 

w Gimnazjum w Regiminie, w Szkole Podstawowej w Zeńboku, w Szkole Podstawowej 

w Szulmierzu oraz wśród ludności lokalnej, a także wśród sprzedawców i osób podających alkohol. 

Łącznie zrealizowano 326 ankiet jednego z dwóch tematów, w tym 50 ankiet wśród mieszkańców, 

16 ankiet wśród osób sprzedających i podających alkohol, 210 ankiet wśród uczniów trzech szkół 

podstawowych oraz 50 w gimnazjum. 

 Badanie ankietowe objęło szkoły takie jak: 

- Szkoła Podstawowa w Regiminie 

- Szkoła Podstawowa w Szulmierzu 

- Szkoła Podstawowa w Zeńboku 

- Gimnazjum w miejscowości Regimin. 

 Pod kątem analiz w kwestionariuszach uwzględniono wiek i płeć, a pod kątem analiz 

dotyczących zjawisk przemocy uwzględniono u badanych osób takie kwestie jak występowanie 

agresji, miejsce występowania agresji, ilości czasu spędzanego w Internecie. Analiza zjawiska 

problemów uzależnienia uwzględnia natomiast przyznanie się do spożywania alkoholu, powód 

spożywania alkoholu, miejsce spożywania alkoholu. 

 Kwestia palenia papierosów uwzględnia informację czy ankietowani palą papierosy, czy 

jest to poważny problem wśród młodzieży. 

 Mieszkańcy gminy, sprzedawcy i osoby podające alkohol, mieli natomiast skupić się na 

tym, w jakim stopniu występują problemy związane z ubóstwem, uzależnieniami, przemocą 

domową, bezrobociem, niepełnosprawnością oraz przestępczością. 

 Analiza i interpretacja danych pozwoliła na sformułowanie wniosków oraz rekomendacji 

względem planowanych, przyszłych działań profilaktycznych prowadzonych na terenie gminy. 

 Dzieci ze szkół podstawowych w przeważającej części nie spożywają alkoholu, choć 

przyznają, że miały kontakt z alkoholem. Na pytanie czy zdarzyło się osobie ankietowanej spożywać 

alkohol oraz czy rodzice o tym wiedzą 82% wskazuje, że nie pije alkoholu, 13% potwierdziło, że 

rodzice wiedzą o tym, iż ten alkohol spożywają. 5% pytanych wskazała, że ich opiekunowie nie 

maja pojęcia o tym, iż spożywają oni alkohol. 

 Gimnazjaliści wskazują, że łącznie 49% z nich spożywało już alkohol, z czego 38% podaje, 

że rodzice wiedzą o tej sytuacji. Ponad 51% uczniów zaprzecza by spożywało alkohol. Gimnazjaliści 

w ankiecie nie wyróżnili szczególnie żadnych miejsc. Większość sytuacji związanych 

ze spożywaniem alkoholu ma miejsce na imprezach (dyskotekach) oraz na świeżym powietrzu. 

 Działania komisji  

Odbyły się 24 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównymi 

tematami posiedzeń komisji było: 
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 przeprowadzanie rozmów z osobami nadużywającymi napojów alkoholowych.  

 rozpatrywanie wniosków w sprawie zgłoszenia na leczenie lub ustalenia stopnia 

uzależnienia od alkoholu osób nadużywających  napoje alkoholowe  

Wnioski składane były przez rodziny, prokuraturę i GOPS. Ogółem w roku 2018 wpłynęło 7 

wniosków  i tyleż osób zostało wezwanych  na posiedzenia Komisji. Przeważnie każda z tych osób 

wzywana była  dwa razy, ponieważ  na pierwsze wezwanie osoby się nie stawiały. Niektóre 

z wzywanych osób pomimo otrzymanych wezwań nie stawiały się w ogóle. Wówczas to po drugim 

wezwaniu sporządzany był wniosek do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. 

W wyniku przeprowadzonych postępowań zostały sporządzone i wysłane 4 wnioski do Sądu 

Rejonowego w Ciechanowie o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osób 

nadużywających napojów alkoholowych. Koszt związany z wysłaniem wniosków do Sądu to  kwota 

2 366,16 zł. (opłaty sądowe oraz badania psychologiczno-psychiatryczne). 

Ponadto Komisja na posiedzeniach: 

 Opiniowała,  w formie postanowienia,  podania podmiotów gospodarczych o wydanie           

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpłynęły 3 wnioski,  w wyniku tego  

wydano  7 zezwoleń. 

 koordynowała działalność profilaktyczną na terenie gminy, 

 rozpatrywała wnioski o organizację czasu wolnego młodzieży poprzez  finansowanie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych z młodzieżą  jak też zakup sprzętu i materiałów 

edukacyjnych do szkół i świetlic szkolnych, 

 przeprowadzała kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych /4 kontrole /. 

 Profilaktyka 

W Gminie funkcjonują trzy Szkoły Podstawowe: w Regiminie, w Zeńboku oraz w Szulmierzu. 

Ogółem w gminie jest 533 uczniów i 66  nauczycieli.  

 Wszystkie te placówki oświatowe realizują obligatoryjnie zadania prewencyjne dotyczące 

zapobiegania  problemom społecznym w oparciu o tzw. szkolne programy wychowawcze 

i profilaktyki, co jest wymogiem ustawy o systemie oświaty. 

 Cele szkolnych programów profilaktyki koncentrują się na następujących zadaniach: 

a. eliminowanie lub redukowanie wśród uczniów zachowań ryzykownych związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych 

b. rozwijanie postaw prozdrowotnych 

c. promowanie pozytywnych wzorców osobowościowych 

d. prowadzenia doskonalenia nauczycieli związanego z wdrażaniem nowoczesnych i adekwatnych 

do potrzeb  technologii profilaktycznych. 
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 Jako formy działań profilaktycznych planowanych do prowadzenia i kontynuacji  

w szkołach, wymagających wsparcia merytorycznego  i finansowego przez samorząd gminy 

(w ramach GPPiRPA) wskazuje się w dalszym ciągu: 

- organizowanie zajęć  opiekuńczo-wychowawczych 

- organizowanie profilaktycznych, edukacyjno- rozwojowych zajęć pozalekcyjnych 

- organizowanie otwartych imprez szkolnych i środowiskowych o charakterze  edukacyjnym  

i profilaktycznym , konkursów  tematycznych , spektakli teatralnych 

-   wsparcie organizacji wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych  połączonego z profilaktyką 

W ramach w/w zadania realizowano programy i warsztaty  profilaktyczno-edukacyjne 

głównie dla uczniów szkół z terenu gminy Regimin. Realizacja tychże programów i warsztatów 

odbywała się na wnioski dyrektorów szkół i była zgodnie z zapotrzebowaniem danej placówki. 

Zajęcia  i programy realizowane były nie tylko uczniów, ale również dla nauczycieli i rodziców. 

Niejednokrotnie połączone były z konsultacjami indywidualnymi dla zainteresowanych osób.  

W Szkole Podstawowej w Regiminie zrealizowane były:  

 projekt „Bezpiecznie, bez alkoholu i zdrowo” (warsztaty profilaktyczne, profilaktyczne 

przedstawienie teatralne, nagrody) 

 „Małe problemy, małej głowy” – klasy III-IV 

 „Zdrowo i dobrze żyć” – klasa V 

 „Tak czy nie”- klasy VII-VIII 

 „Alkohol i używki kontra młodzież” (warsztaty profilaktyczne, profilaktyczne 

przedstawienie teatralne, prelekcja dla rodziców, nagrody) 

W Szkole Podstawowej w Zeńboku zrealizowane były:  

 „Szczęśliwa dolina” – klasy I-III 

 „Recepta na szczęście” – klasy IV -V 

 „Kto ma rację” – klasa VI - VII 

  „Program domowych detektywów” – klasy IV –V 

 „Tak czy nie” – klasa VII-VIII – wybrane zajęcia z programu rekomendowanego 

 W Szkole Podstawowej w Szulmierzu zrealizowane były:  

 „Małe problemy, małej głowy” – klasy III-IV 

 „Recepta na szczęście” – klasa V 

 „Kto ma rację” – klasa VI 

 „Potrafię wybrać” – klasa VII 
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  „Tak czy nie”  - klasy VII-VIII 

 Wywiadówka profilaktyczna  - spotkanie edukacyjne dla rodziców 

W celu urozmaicenia, podczas zajęć lub na ich zakończenie, realizowane były konkursy  

dla indywidualnych uczestników lub grupowe dla poszczególnych klas. Dzieci zdobywały nagrody 

indywidualne lub zbiorowe przeznaczone na potrzeby danej placówki oświatowej, z których 

później mogły korzystać w wolnych chwilach. Zakupione były również materiały edukacyjne i sprzęt 

sportowy.  

 Wypoczynek letni 

Ze środków przeznaczonych na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych został dofinansowany wypoczynek letni – kolonie PCK dla dzieci i młodzieży z rodzin 

niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu wraz z programem 

terapeutycznym. Kolonie odbyły się nad morzem, w miejscowości Jantar, w ośrodku 

wypoczynkowym „WIKING”, w terminie 07.07.2018r. – 20.07.2018r.. Na kolonie z terenu gminy 

pojechało 5 dzieci (2 os. Pawłowo, 1 os. Jarluty Małe, 1 os. Zeńbok, 1 os. Klice). Osoby te były 

wybierane po konsultacji z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Koszt takiego wyjazdu dla 

jednej osoby to 1 764,88 zł, gdzie należało dopłacić ze środków GKRPA jedynie 300,00 zł. Łącznie 

kolonie profilaktyczne kosztowały 1 500,00 zł 

 Zajęcia sportowe 

W ramach organizacji czasu wolnego młodzieży na wniosek dyrektorów szkół  w Gminnym 

Zespole Szkół w Regiminie, Szkole Podstawowej w Zeńboku oraz w Szulmierzu odbywały się  

pozalekcyjne zajęcia sportowe: 

o w Regiminie - prowadzone  po siedem godzin tygodniowo  

o w Zeńboku – prowadzone po trzy godziny tygodniowo (prowadzone od stycznia do 

czerwca) 

o w Szulmierzu – prowadzone po trzy godziny tygodniowo (prowadzone od września do 

grudnia) 

 Punkt konsultacyjny 

Przez cały rok w Urzędzie Gminy w Regiminie, najpierw w każdy czwartek po 3 godziny, 

a potem w co drugi czwartek po 6 godzin), czynny był punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych 

i ich rodzin.  Punkt prowadzony był przez terapeutę uzależnień w wymiarze 15 godzin miesięcznie. 

W punkcie tym przez cały rok udzielono 149  porad i konsultacji  osobom  uzależnionym 

i współuzależnionym.  

 Wspieranie ruchu trzeźwościowego 

Wspieranie ruchu trzeźwościowego na terenie gminy to koszt 1 438,08 zł. W ramach tego 

zadania zostały przeprowadzone warsztaty na temat zapobiegania nawrotom. Celem warsztatów 

była profilaktyka mająca na celu  nie dopuszczenie do nawrotu choroby, jej rozpoznanie oraz 

znalezienie środków zapobiegających skutkom ostatecznym, czyli powrót do czynnego spożywania 
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alkoholu. Warsztaty składały się z 13 sesji trwających od 1,5 do 2 godzin, raz w tygodniu. Odbywały 

się w siedzibie grupa AA „Przystanek” w Lekowie i prowadzone były przez terapeutę uzależnień. 

 Wnioski  

1. Wdrażane będą różne oferty profilaktyczne w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy 

Regimin. 

2. Kontynuowane będzie prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.  

3.  Zostaną zakupione ulotki i broszury informujące o problemie uzależnienia zarówno dla 

młodzieży jak i dla osób dorosłych, będą udostępnione w miejscach publicznych.  

 

5.3. Program przeciwdziałania narkomanii 

Narkotyki i narkomania  są problemem społecznym, który stanowi wyzwanie cywilizacyjne 

o zasięgu globalnym. Duże rozpowszechnianie używania środków psychoaktywnych ma 

wielowymiarowe przyczyny, a szkody z tym związane obserwowane są w różnych strefach życia 

społecznego. Stąd wywodzi się postulat, aby działania zapobiegawcze miały charakter 

interdyscyplinarny zrównoważonego podejścia pomiędzy  działaniami na rzecz ograniczenia 

pobytu i podaży. 

Niedostrzeganym  przez rodziców zagrożeniem swych dzieci i młodzieży jest narkomania. 

Ponieważ używanie narkotyków jest nielegalne i często ukrywane, trudno jest ocenić rozmiar 

występowania tego zjawiska oraz związanych z nim niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. 

Dodać należy, że odsetek osób wychodzących z uzależnienia od narkotyków jest o wiele 

mniejszy niż przy uzależnieniu od alkoholu i sięga zaledwie kilka procent. Ogółem 0,4 % zgonów 

i 0,8% wszystkich chorób na świecie przypisanych zostało używaniu narkotyków. 

Największa ilość dochodzeń i śledztw odnotowuje się w dużych aglomeracjach. Przedział 

wiekowy nieletnich używających narkotyki szacuje się pomiędzy 15 a 17 rokiem życia. Odnotowano 

również pojedyncze przypadki pierwszych kontaktów z narkotykami uczniów szkół podstawowych 

przed ukończeniem 13 roku życia. Do najbardziej popularnych  narkotyków  należą: marihuana, 

haszysz oraz amfetamina i ekstazy. 

Młodzi ludzie mają tendencję do podejmowania różnorakich zachowań ryzykownych dla 

zdrowia. W związku z tym w profilaktyce tych zachowań rekomendowane jest tworzenie 

programów edukacyjnych  dotyczących różnych  rodzajów środków uzależniających (alkohol, 

tytoń, narkotyki) oraz łączenie różnorodnych działań podejmowanych wobec tej populacji. 

Podstawę działań związanych z zapobieganiem narkomanii stanowią: ustawa z dnia  20 lipca 

2005r. o przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.) oraz Krajowy Program 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

Zadania ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii skoncentrowane są na 

rozwijaniu i popieraniu działalności informacyjnej i kulturalnej podejmowanej w celu 

informowania społeczeństwa o szkodliwości narkomanii oraz prowadzenia działalności 
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wychowawczej i zapobiegawczej polegającej na: promocji zdrowego stylu życia, wspieraniu 

działalności placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych 

uzależnieniem od środków  narkotycznych, podejmowaniu i wspieraniu działań  lokalnych oraz 

innych inicjatyw społecznych. 

 Diagnoza 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy w 2017 roku w Gminie Regimin została 

opracowana „DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I INNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH NA 

TERENIE GMINY REGIMIN”.  Badanie miało na celu zdiagnozowanie problemów takich jak 

spożywanie alkoholu przez pełnoletnich i niepełnoletnich mieszkańców, problemu nikotynowego 

wśród nieletnich oraz osób dorosłych, problemu narkotyków, a także zjawiska przemocy 

wśrodowisku szkolnym i rodzinnym. 

W Gminie Regimin w pierwszej kolejności zapytano o sam kontakt z narkotykami by później 

zweryfikować czy jest on bezpośrednim zagrożeniem czy też bywa sporadycznym incydentem 

wśród badanych. 

Na pytanie ankietowe: Czy osoby w Twoim wieku mają kontakt z narkotykami na podstawie 

ankiet przeprowadzonych u uczniów Szkoły Podstawowej W Regiminie, Szulmierzu oraz Szkoły 

Podstawowej w Zeńboku - wyniki wykresu wskazują, że 7 % potwierdza, że ktoś w jego wieku miał 

kontakt z narkotykami, 6% nie ma zdania, zaś 87% stanowczo zaprzecza by miało z tym problem. 

Powyższe potwierdza kolejne badanie w zakresie czy ankietowany samodzielnie zażywał 

kiedykolwiek narkotyki.  Na to pytanie 100% uczniów odpowiedziało przecząco, co pozytywnie 

ukazuje sytuację gminy w tym zakresie. Oczywiście należy przyjąć, że na pewno występują 

zdarzenia związane z używaniem narkotyków jednak kwestia ta jest na etapie szkoły podstawowej 

obecnie marginalna. 

Gimnazjaliści stanowczo zaprzeczyli by mieli bezpośredni lub pośredni kontakt 

z narkotykami, taką odpowiedź wskazało aż 98% ankietowanych. Informację o styczności 

z środkami odurzającymi potwierdziło 2% uczniów. 

Wyniki w kwestii możliwości nabycia narkotyków w Regiminie ankietowani wskazują, że 

80% badanych nie wie czy i gdzie można zakupić środki odurzające, a 20% nie ma na ten temat 

zdania. Nikt z badanych nie stwierdził wprost, że wie gdzie można nabyć narkotyki co jest dobrą 

informacją, która uprawdopodabnia, że problem ten w Regiminie jest znikomy. 

Natomiast w Gimnazjum ponad połowa badanych wskazuje, że nie wie gdzie może nabyć 

środki odurzające, 11 % potwierdza, że ma taka wiedzę, a 34% nie ma zdania w tejże kwestii. 

W powyższej sytuacji wskazane jest uwzględnienie problematyki zapobiegania narkomanii 

w lokalnych programach nauczania i wychowania  ze szczególnym położeniem nacisku na młodzież 

gimnazjalną.      

 Działania 

Środki przeznaczone na przeciwdziałanie narkomani na rok 2018 to kwota 4 000 zł, w roku 2018 

wydatkowano  2 049,33 zł.   
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  Kwota przeznaczona została na przeprowadzenie szkolnego projektu profilaktycznego na 

temat narkomanii w Szkole Podstawowej w Regiminie. Celami programu było: 

o dostarczenie uczniom informacji o substancjach zmieniających świadomość 

o budowa pozytywnego obrazu siebie 

o uczenie porozumiewania się oraz rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. 

W ramach programu zostały zaprezentowane warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV-VIII z 

udziałem specjalistów do spraw uzależnień.  

 Cele 

Cele strategiczne Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: 

• Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych ze zjawiskiem narkomanii. 

• Zmniejszenie  rozmiarów aktualnie występujących problemów. 

• Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie  z już istniejącymi problemami. 

Cele operacyjne programu: 

• Zmniejszenie tempa wzrostu zażywania i rozpowszechniania narkotyków  

• Podnoszenie wiedzy mieszkańców na temat zjawiska narkomanii 

• Zmiana zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych z problemem  

narkomanii. 

• Wdrażanie   nowoczesnych  form profilaktyki  kierowanej  w szczególności do dzieci i 

młodzieży. 

• Zwiększenie dostępności i skuteczności terapii z zakresu przeciwdziałania narkomanii. 

 

5.4. Miejscowe plany zagospodarowania 

Gmina Regimin posiada dwa obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Regimin - Uchwała Nr 

XX/103/04 Rady Gminy w Regiminie z dnia 3 lipca 2004 r.; 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Regimin - Uchwała Nr 

XXXVI/169/05 Rady Gminy w Regiminie z dnia 16 listopada 2005 r. 
 

Plany pokrywają 1.098,38 ha, co stanowi 9,88% powierzchni gminy i obejmują cały Regimin oraz 
fragmenty większości miejscowości w gminie: Grzybowa, Jarlut Dużych, Jarlut Małych, Kalisza, 
Karniewa, Kątek, Klic, Kozdrój, Lekowa, Lekówca, Lipy, Pawłowa, Pawłówka, Pniewa Czeruch, 
Pniewa Wielkiego, Przybyszewa, Szulmierza, Targoń, Trzcianki i Zeńboka.  
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Tabela 1. Pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych 
obrębach gminy Regimin 

Obręb geodezyjny 
powierzchnia 

obrębu [ha] 

% 

powierzchni 

gminy 

powierzchnia 

obowiązujących 

mpzp [ha] 

% pokrycia 

obowiązującymi 

mpzp 

% pokrycia 

obowiązującymi 

mpzp w ogóle 

mpzp 

Grzybowo 393,26 3,54 74,99 19,07 6,83 

Jarluty Duże 491,65 4,42 33,49 6,81 3,05 

Jarluty Małe 463,83 4,17 58,13 12,53 5,29 

Kalisz 407,29 3,66 12,07 2,96 1,10 

Karniewo 465,35 4,19 22,64 4,87 2,06 

Kątki 229,08 2,06 20,30 8,86 1,85 

Klice 620,50 5,58 22,04 3,55 2,01 

Kliczki 125,30 1,13 - - - 

Kozdroje - Włosty 356,48 3,21 2,89 0,81 0,26 

Koziczyn 372,59 3,35 - - - 

Lekówiec 227,84 2,05 22,13 9,71 2,01 

Lekowo 408,10 3,67 51,02 12,50 4,65 

Lipa 461,89 4,15 14,75 3,19 1,34 

Pawłówko 147,07 1,32 29,69 20,19 2,70 

Pawłowo 535,57 4,82 49,74 9,29 4,53 

Pniewo Czeruchy 1351,51 12,16 29,15 2,16 2,65 

Pniewo Wielkie 525,97 4,73 41,29 7,85 3,76 

Przybyszewo 345,13 3,10 14,44 4,18 1,31 

Radomka 268,13 2,41 - - - 

Regimin 420,42 3,78 420,42 100 38,28 

Szulmierz 1078,22 9,70 55,54 5,15 5,06 

Targonie 499,85 4,50 78,28 15,66 7,13 

Trzcianka 270,93 2,44 30,42 11,23 2,77 

Zeńbok 651,75 5,86 14,96 2,30 1,36 

Razem 11117,71 100,00 1098,38 9,88 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji gruntów 
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Obręb Regimin jako jedyny jest w całości pokryty obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, który stanowi zarazem ponad 38% wszystkich planów 
obowiązujących w gminie. Średnia powierzchnia planu obowiązującego w obrębie to 47,32 ha, przy 
czym najmniejszy ma 2,89 ha, największy zaś 420,42 ha. 

 

Rycina. 1. Pokrycie gminy Regimin miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG w Regiminie 

 

 

Rada Gminy w Regiminie w latach 2012-2016 podjęła 6 uchwał o przystąpieniu do sporządzenia 
zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Są to: 

 Uchwała Nr XXIV/130/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Regimin; 

 Uchwała Nr XXIV/131/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gminy Regimin; 

 Uchwała Nr XXIV/141/12 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Regimin; 

 Uchwała Nr XXVII/163/13 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gminy Regimin; 

 Uchwała Nr XXVII/91/16 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Regimin; 

 Uchwała Nr XXVII/93/16 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gminy Regimin. 

 

W trakcie realizacji są uchwały Nr XXVII/91/16 oraz XXVII/93/16, poprzednie uchwały zostały 
uchylone.  
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy Regimin jest „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Regimin (zmiana)”, 
opracowana na podstawie Uchwały Rady Gminy Regimin Nr XXIV/118/2008 z dnia 18 listopada 
2008 r. a przyjęta Uchwałą Nr XVII/88/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 marca 2012 r. 
Wcześniejsza edycja studium pochodziła z 2000 r. (Uchwała Nr XXVIII/136/2000 z dnia 15 grudnia 
2000 roku).  
 

W zmianie studium uznano, iż rozwój gminy powinien polegać na możliwie pełnym 
zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, przy jednoczesnym równoważonym 
zagospodarowywaniu terenów. Na całym obszarze gminy za najważniejsze cele uznano:  

- wzrost aktywizacji gospodarczej gminy,  
- poprawę jakości życia mieszkańców,  
- ochronę i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego,  
- rozwój i usprawnienie systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,  
- kształtowanie ładu przestrzennego. 

 
W wewnętrznej strukturze funkcjonalno - przestrzennej gminy po uwzględnieniu lokalnych 

zróżnicowań przestrzennych wynikających z uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, społeczno 
- ekonomicznych, techniczno - infrastrukturalnych, predyspozycji funkcjonalnych i roli gminy 
w procesie rozwoju gospodarczego wyodrębniono strefy funkcjonalno - przestrzenne: 

 strefę A - intensywnego rozwoju funkcji rolniczej i osadnictwa z miejscowościami: Radomka, 
Lipa, Szulmierz, Kalisz, Zeńbok, Jarluty Duże, Kątki, Karniewo; 

 strefę B - rolno - leśną z zachowaniem walorów przyrodniczo - krajobrazowych i możliwością 
rozwoju funkcji rekreacyjnej, obejmująca tereny leśne i rolne oraz sołectwa: Przybyszewo, 
Kozdroje, Trzcianka; 

 strefę C - rozwoju osadnictwa, związaną z oddziaływaniem miasta Ciechanowa obejmującą 
miejscowości: Regimin, Lekowo, Targonie, Grzybowo, Pawłowo i Pawłówek; 

 strefę D - rozwoju funkcji rekreacyjnej i usługowo - osadniczej obejmującą północno - zachodnią 
część gminy - Las Lekowski, lasy ochronne oraz miejscowości: Jarluty Małe, Klice, Pniewo 
Wielkie, Pniewo Czeruchy, Kliczki, Lekówiec. 

 
Dla poszczególnych stref wyznaczono podstawowe kierunki zagospodarowania: 

 strefa A-1 - tworzenie warunków dla rozwoju funkcji rolniczych, produkcyjnych i osadniczych; 

 strefa A-2 - wykorzystanie potencjału rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla intensyfikacji 
rolnictwa; 

 strefa B - tworzenie warunków dla wykorzystania walorów przyrodniczo - krajobrazowych 
i rozwoju funkcji rekreacyjnej; 

 strefa C - tworzenie warunków dla rozwoju osadnictwa; 

 strefa D - optymalizacja zagospodarowania przestrzennego obszaru dla jego wykorzystania dla 
celów rekreacyjnych przy założeniu pełnej zgodności zagospodarowania, z wymogami ochrony 
środowiska przyrodniczego. 

 
Polityka przestrzenna określona w zmianie Studium uwarunkowań kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Regimin w istotny sposób ukierunkowana jest na rozwój 
funkcji mieszkalnictwa i rekreacji, przy jednoczesnym zachowaniu i dalszym wykorzystaniu 



str.54 Raport o stanie Gminy Regimin  

potencjału rolniczego. Świadczą o tym wielkości przyrostu terenów przeznaczonych - generalnie 
ujmując - pod funkcje mieszkaniowe i gospodarcze. Odbywa się to - przede wszystkim - kosztem 
terenów rolnych (otwartych).  
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określiło w ówcześnie 
obowiązującym stanie prawnym tereny wskazane do objęcia przez miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego: 

- tereny preferowane pod zainwestowanie mieszkaniowo - usługowe; 
- tereny preferowane pod zainwestowanie usługowo - produkcyjno - mieszkaniowe; 
- tereny preferowane pod zainwestowanie produkcyjno - usługowe; 
- tereny preferowane pod zabudowę turystyczno - rekreacyjno - letniskową; 
- tereny preferowane pod zabudowę letniskową i mieszkaniową jednorodzinną. 

 
Niezbędne jest wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw, co umożliwi 

zrównoważony rozwój i przewidywalność inwestycji.  

 

5.5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

Plan  Gospodarki  Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem programowym, określającym 

strategię Gminy  Regimin  (2016–2020) oraz projekt działań zmierzających do poprawy stanu 

środowiska i jakości życia jej mieszkańców. Został wprowadzony Uchwałą Nr XIV/71/15 Rady 

Gminy w Regiminie z dnia  21 grudnia 2015r., a następnie uzupełniony  o zalecenia  Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą XXI/110/16 Rady 

Gminy w Regiminie z dnia 28.10.2016 r. 

Przedmiotowy dokument został sporządzony na podstawie szczegółowej analizy sytuacji 

społeczno –gospodarczej oraz uwarunkowań środowiskowych panujących na obszarze gminy. 

W ramach działań związanych  z  opracowaniem przeprowadzono inwentaryzację źródeł  emisji  

zanieczyszczeń  do atmosfery oraz ocenę ich znaczenia w rozprzestrzenianiu się. 

Zadania  zawarte  w  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy  Regimin  nie  stanowią 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko lub których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na 

środowisko. Zgodnie z opracowaniem na lata 2016-2020 na terenie Gminy Regimin zaplanowano 

następujące działania: 

 modernizację systemu oświetlenia drogowego, 

 wymianę energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej, 

 kształtowanie  postaw  proekologicznych  wśród  mieszkańców  i  podmiotów  

gospodarczych gminy, 

 instalacje OZE na obiektach budownictwa mieszkalnego i usługowego, 

 termomodernizację jednego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Regimin, 

 wymianę źródeł ciepła w sektorze mieszkalnym, 

 opracowanie  koncepcji  gazyfikacji  gminy  i  rozbudowę  sieci  gazowej  niskiego  napięcia 

o długości do 10 km, 
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 aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i opracowanie Planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Regimin, 

 rozbudowę obiektów małej infrastruktury turystycznej w ramach projektu „Szlaki 

rowerowe na terenie Gminy Regimin”. 

Realizacja w/w działań inwestycyjnych w znacznej mierze dotyczy obiektów istniejących lub 

nowoprojektowanych  zlokalizowanych  na  terenach  zurbanizowanych,  dlatego  wpływ  tych 

przedsięwzięć na środowisko będzie znacznie ograniczony. Ewentualne oddziaływania na 

środowisko będą miały charakter odwracalny i będą występowały w krótkim czasie. 

Wszelkie działania wykonane w ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w roku 2018 

zostały już wymienione w wykonaniu budżetu Gminy. 

 

5.6. Program Ochrony Środowiska 

Program Ochrony Środowiska na lata 2015 – 2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 

2022 został wprowadzony Uchwałą Rady Gminy w Regiminie Nr XVI/85/15 z dnia 10 marca2016r..  

INFORMACJA DOTYCZĄCA UNIESZKODLIWIANIA AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN W 

2018 R 

Siódmy rok z rzędu Gmina Regimin zrealizowała uchwalony przez Radę Gminy program usuwania 

azbestu, z którego korzystają mieszkańcy gminy zmieniający pokrycia dachów na budynkach 

mieszkalnych i gospodarczych. W 2018 r. z dofinansowania, polegającego na pokryciu kosztów 

zdjęcia, wywozu i utylizacji płyt azbestowych, skorzystały 43 gospodarstwa domowe. 

Zadanie pn.: „Unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Regimin – etap VII” było 

dofinansowane w przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie w kwocie dotacji 17 605,86 zł, a przez Gminę Regimin w kwocie 29 108,79 zł. 

Efektem zrealizowanego zadania jest: 

 zdemontowanie, przetransportowanie i zutylizowanie 2349,20 m2  eternitu 

 odebranie, przetransportowanie i zutylizowanie 6029,50 m2  eternitu 

Całkowita masa odpadów, która została przetransportowana i zutylizowana na składowisko 

odpadów wyniosła 108,92 MG. 

Wszelkie działania wykonane w ramach Programu Ochrony Środowiska w roku 2018 zostały już 

wymienione w wykonaniu budżetu Gminy. 
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Stosowanie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt 

wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta należy 

m. in.  przygotowywanie projektów uchwał rady gminy oraz określanie sposobu wykonywania 

uchwał.  

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy 

Regimin realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w Regiminie. Wszystkie uchwały zostały 

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, natomiast uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego zostały również umieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.  

W roku 2018 zostały podjęte 73 uchwały, które dotyczyły różnych spraw, gównie byłby to: 

zmiany uchwały budżetowej, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin czy nabycia 

nieruchomości przez gminę Regimin. 

Szczegółowy wykaz pojętych uchwał przedstawia poniższa tabela: 

L.p. Nr uchwały W sprawie 
Data 

podjęcia 
 

1. XXXVII/202/18 W sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Regimin na 2018 rok 

25.01.2018  

2. XXXVII/203/18 W sprawie nadania nazw drogom 

publicznym na terenie miejscowości 

Regimin 

25.01.2018 Ogłoszono dn. 

14.02.2018 poz. 

1520 Dz. 

Urzędowy woj. 

Mazowieckiego 

3.  XXXVII/204/18 W sprawie ustalenia średniej powierzchni 

gospodarstwa rolnego w Gminie Regimin 

na rok 2018 

25.01.2018 Rozstrzygnięcie 

nadzorcze 

Wojewody 

Mazowieckiego 

– stwierdzono 

nieważność 

uchwały 

4. XXXVII/205/18 W sprawie zmiany uchwały  nr XVI/80/16 z 

dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość stawek 

dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

szczegółowe warunki ich przyznawania; 

szczegółowe warunki obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

25.01.2018 Ogłoszono dn. 

16.02.2018 poz. 

1703 Dz. 

Urzędowy woj. 

Mazowieckiego 

VI. Realizacja uchwał rady gminy 
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zastępstw; wysokość nauczycielskiego 

dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe 

zasady jego przyznawania i wypłacania. 

5. XXXVII/206/18 W sprawie przyjęcia  programu  opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi  oraz 

zapobiegania bezdomności  zwierząt na 

terenie Gminy Regimin w 2018 r. 

25.01.2018 Ogłoszono dn. 

21.02.2018 poz. 

1823 Dz. 

Urzędowy woj. 

Mazowieckiego 

6.  XXXVIII/207/18 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Regimin 

23.03.2018  

7. XXXVIII/208/18 W sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Regimin na 2018 rok, 

23.03.2018  

8. XXXVIII/209/18 W sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Ciechanowskiego na realizację 

zadania publicznego 

23.03.2018  

9. XXXVIII/210/18 W sprawie podziału Gminy Regimin na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 

numerów oraz  liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu wyborczym 

23.03.2018 Ogłoszono  dn. 

09.04.2018 poz. 

3651 DZ. 

Urzędowy Woj. 

Mazowieckiego 

10. XXXVIII/211/18 W sprawie podziału gminy na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic 

oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych 

23.03.2018 Ogłoszono  dn. 

10.04.2018 poz. 

3691 DZ. 

Urzędowy Woj. 

Mazowieckiego 

11.  XXXVIII/212/18 W sprawie zasad  korzystania z gminnych 

obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej, sposobu ustalania opłat za 

korzystanie z nich oraz powierzenia 

Wójtowi Gminy Regimin uprawnienia do 

stanowienia ich wysokości 

23.03.2018 Ogłoszono  dn. 

30.04.2018 poz. 

4807 DZ. 

Urzędowy Woj. 

Mazowieckiego 

12. XXXVIII/213/18 W sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie 

zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości 

23.03.2018 Ogłoszono  dn. 

10.04.2018 poz. 

3719 DZ. 

Urzędowy Woj. 

Mazowieckiego 

13.  XXXVIII/214/18 W sprawie ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli oraz specjalności i 

23.03.2018  
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formy kształcenia, na które dofinansowanie 

jest przyznawane w 2018 r. 

14.  XXXIX/215/18 W sprawie zatwierdzenia finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

na 2017 rok 

15.05.2018  

15. XXXIX/216/18 W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Regimin z tytułu wykonania budżetu za 

2017 rok 

15.05.2018  

16. XXXIX/217/18 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Regimin 

15.05.2018  

17. XXXIX/218/18 W sprawie zmiany Uchwały budżetowej 

Gminy Regimin na 2018 rok 

15.05.2018  

18. XXXIX/219/18 W sprawie zmiany statutów sołectw 

położonych na terenie Gminy Regimin 

15.05.2018  

19. XXXIX/220/18 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gminnych 

15.05.2018  

20. XXXIX/221/18 W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/19/16 

Rady Gminy w Regiminie z dnia 04.05.2016 

r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wsi Regimin. 

15.05.2018  

21. XL/222/18 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Regimin 

30.05.2018  

22. XL/223/18 W sprawie zmiany Uchwały budżetowej 

gminy Regimin na 2018 rok 

30.05.2018  

23. XLI/224/18 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Regimin 

29.06.2018  

24. XLI/225/18 W sprawie zmiany Uchwały budżetowej 

Gminy Regimin na 2018 

29.06.2018  

25. XLI/226/18 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości 

29.06.2018  

26. XLI/227/18 W sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Regimin 

29.06.2018  

27. XLI/228/18 W sprawie uchylenia Uchwały Nr 

XXXX/221/18 Rady Gminy Regimin z dnia 

29.06.2018  
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15 maja 2018 roku w sprawie zmiany 

uchwały Nr XVII/91/16 Rady Gminy w 

Regiminie z dnia 04.05.2016 w sprawie 

przystąpienia zmiany do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wsi Regimin. 

28. XLI/229/18 W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/91/18 

Rady Gminy w Regiminie z dnia 4.05.2016 

r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wsi Regimin 

29.06.2018  

29. XLII/230/18 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Regimin 

31.07.2018 

 

 

 

30. XLII/231/18 W sprawie zmiany Uchwały budżetowej 

Gminy Regimin na 2018 rok. 

31.07.2018  

31.  XLII/232/18 Zmieniającą Uchwałę Nr XLI/225/18 Rady 

Gminy w Regiminie z dnia 29 czerwca 2018 

r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Regimin na 2018 rok 

31.07.2018  

32. XLII/233/18 W sprawie zatwierdzenia projektu pn.,, 

Lepsza Edukacja-lepsza przyszłość”” 

31.07.2018  

33. XLII/234/18 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia międzygminnego z Gminą 

Miejską Ciechanów 

31.07.2018  

34. XLII/235/18 W sprawie ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, logopedów 

,terapeutów pedagogicznych i doradców 

zawodowych zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Regimin 

31.07.2018  

35. XLII/236/18 W sprawie uchwalenia Wieloletniego 

Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Regimin 

na lata 2018-2020 

31.07.2018  

36. XLII/237/18 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości 

31.08.2018  

37. XLIII/238/18 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Regimin 

11.09.2018  
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38. XLIII/239/18 W sprawie zmiany Uchwały budżetowej 

Gminy Regimin na 2018 rok 

11.09.2018  

39. XLIII/240/18 W sprawie uchylenia uchwały Nr 

XLII/236/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 

31.07.2018r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Regimin 

na lata 2018-2013 

11.09.2018 Ogł.08.10.2018 

Dz. Urz. Woj. 

Maz, r. 2018 

poz. 9480 

40. XLIII/241/18 W sprawie uchwalenia wieloletniego 

programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Regimin 

na lata 2018-2023 

11.09.2018 Ogło. 

08.10.2018 Dz. 

Urz. Woj. Maz. 

r. 2018 Poz. 

9481 

41. XLIII/242/18 W sprawie ustalenia zasad wynajmowania 

lokali komunalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Regimin 

11.09.2018 Ogł.08.10.2018 

r. Dz. Urz. Woj.  

Maz. r. 2018 

poz. 9482 

42. XLIV/243/18 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Regimin 

05.10.2018  

43. XLIV/244/18 W sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Regimin na 2018 r. 

05.10.2018  

44. XLIV/245/18 W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w 

Regiminie Nr XIII/62/11 z dn. 30 09.2011 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Regimin 

05.10.2018 Ogł. 22.10.2018 

Dz. Urz. Woj. 

Maz Poz. 9978. 

45. XLIV/246/18 W sprawie nabycia nieruchomości przez 

gminę Regimin 

05.10.2018   

46. XLIV/247/18 W sprawie nabycia nieruchomości przez 

gminę Regimin 

05.10.2018   

47. XLV/248/18 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Regimin 

  

48. XLV/249/18 W sprawie zmiany Uchwały budżetowej 

Gminy Regimin na 2018 rok 

  

49. XLVI/250/18 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Regimin 

07.11.2018  

50. XLVI/251/18 W sprawie zmiany Uchwały budżetowej 

Gminy Regimin na 2018 rok 

07.11.2018  
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51. XLVI/252/18 Obniżenia średniej ceny skupu żyta, 

przyjmowaną do celów wymiarowych 

podatku rolnego na rok 2019 

07.11.2018 Ogł. 9.11.2018 r 

Dz. Urz. Woj. 

Maz. poz. 10883 

52. XLVI/253/18  W sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na rok 2019 

obowiązujących na terenie Gminy Regimin 

07.11.2018  Ogł. 

15.11.2018r. 

Dz.Urz. Woj. 

Maz. poz. 11002 

53. XLVI/254/18 W spr. określenia     wysokości stawek 

podatku od środków transportowych 

obowiązujących na terenie gminy Regimin 

na rok 2019 

07.11.2018  Ogł.13.11.2018 

r. Dz. Urz. Woj. 

Maz. poz.10941 

54. XLVI/255/18 W spr. ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodku wsparcia – schronisku dla osób 

bezdomnych 

07.11.2018  Ogł.15.11.2018 

Dz. Urz. Woj. 

Maz. poz. 11013 

55. XLVI/256/18 W spr. zmiany uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Regimin 

 

07.11.2018 Ogł.15.11.2018, 

Dz. Urz. Woj. 

Maz Poz. 11042. 

56. I/1/18 Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w 

Regiminie 

19.XI.2018  

57. I/2/18 Wyboru  Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy w Regiminie 

19.XI.2018  

58. II/3/18 Powołania Komisji Rewizyjnej 29.11.2018  

59. II/4/18 Składów osobowych stałych komisji Rady 

Gminy w Regiminie 

29.11.2018  

60. II/5/18 Powołania Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji 

29.11.2018   

61. II/6/18 Wyboru metody ustalenia opłaty 

zagospodarowania odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty i stawki opłaty za pojemnik o 

określonej pojemności 

29.11.2018 Dz.Urz.Woj.Maz.

2018.poz.12085 

Data ogł: 

10.12.2018 

Traci moc 

uchwała Nr 

XXXV/190/2017 

http://edziennik.mazowieckie.pl/actdetails.aspx?poz=12085&year=2018&book=0
http://edziennik.mazowieckie.pl/actdetails.aspx?poz=12085&year=2018&book=0
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62. II/7/18 Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Regimin 

29.11.2018  Traci moc 

uchwała Nr 

II/8/2014 

63. III/8/18 Zmiany Uchwały budżetowej gminy 

Regimin na 2018 rok 

10.12.2018   

64. IV/9/18 Rezygnacji z funkcji Przewodniczącego 

Rady Gminy 

21.12.2018   

65. IV/10/18 przyjęcia Uchwały w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Regimin 

21.12.2018   

66. IV/11/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Regimin. 

 

21.12.2018  

67. IV/12/18 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Regimin na 2018r. 

21.12.2018  

 

 

 

 

68. IV/13/18 podwyższenia do wysokości 150% 

kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania nieodpłatnej pomocy w 

zakresie dożywiania w ramach 

wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023. 

21.12.2018 Dz.Urz.Woj.Maz. 

2019.poz.492 

Data ogł: 

10.01.2019traci 

moc uchwała Nr 

XL/215/14 

69. IV/14/18 określenia zasad zwrotu wydatków w 

zakresie dożywiania w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 

lub żywności albo świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim programem 

rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023. 

21.12.2018 Dz.Urz.Woj.Maz. 

2019.poz.493  

Data ogł. 

10.01.2018 

Traci moc 

uchwała Nr 

VI/23/15 

70. IV/15/18 ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego Gminy Regimin w zakresie 

dożywiania w ramach realizacji 

wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023. 

21.12.2018 Dz.Urz.Woj.Maz. 

2019.poz.49 

Data ogł. 

10.01.2019 

Traci moc 

uchwała Nr 

XLII/222/14 

http://edziennik.mazowieckie.pl/actdetails.aspx?poz=492&year=2019&book=0
http://edziennik.mazowieckie.pl/actdetails.aspx?poz=492&year=2019&book=0
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71. IV/16/18 zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2019rok. 

21.12.2018  

72. IV/17/18 zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, 

Finansów, Planowania, Rozwoju 

Gospodarczego i Rolnictwa na 2019r. 

21.12.2018  

73. IV/18/18 planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw 

Socjalnych, Kultury, Oświaty, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 

Przeciwpożarowej. 

21.12.2018  

 

 

 

7.1 Oświata i edukacja 

Na terenie Gminy Regimin funkcjonują trzy Szkoły Podstawowe:  

 Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Zeńboku  

 Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Szulmierzu  

 Szkoła Podstawowa im. Teofila Lenartowicza w Regiminie  

Stan organizacji przedszkoli w roku 2018 w porównaniu z rokiem poprzednim przedstawia się 

następująco: 

 

Liczba uczniów w szkołach gminnych w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 

przedstawia się następująco: 

2017

2018

0

20

40

60

80

Szkoła Podstawowa
w Szulmierzu

Szkoła Podstaowowa
w Regiminie

Szkoła Podstawowa
w Zeńboku

2017 33 47 0

2018 26 73 0

Liczba dzieci w poszczególnych przedszkolach

2017 2018

VII. CZĘŚĆ ANALITYCZNA 
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L.p. 
Rok szkolny 
2017/2018 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

Liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

1. 

Szkoła 
Podstawowa 
w Regiminie 

13 212 23 9 53 50 21 30 26 0 

Oddziały 
gimnazjalne 
w Regiminie  

4 94 - 49 45   

2. 

Szkoła 
Podstawowa 
w Szulmierzu 

6 74 0 9 15 13 13 14 10 0 

Oddziały 
gimnazjalne 
w Szulmierzu 

0 0 - - -   

3. 

Szkoła 
Podstawowa 
w Zeńboku 

7 50 6 0 10 12 7 7 8 0 

Oddziały 
gimnazjalne 
w Zeńboku 

0 0 - - -   

  
Razem szkoły 
podstawowe: 

26 336 29 18 78 75 41 51 44 0 

 

Razem 
oddziały 

gimnazjalne: 
4 94 0 49 45 0 0 0 0 0 

  
          

L.p. 
Rok szkolny 
2017/2018 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

Liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

1. 

Szkoła 
Podstawowa 
w Regiminie 

14 244 34 22 9 52 50 21 30 26 

Oddziały 
gimnazjalne 
w Regiminie  

2 49 - - 49   

2. 

Szkoła 
Podstawowa 
w Szulmierzu 

7 86 16 0 9 13 12 12 14 10 

Oddziały 
gimnazjalne 
w Szulmierzu 

0 0 - - -   



str.65 Raport o stanie Gminy Regimin  

3. 

Szkoła 
Podstawowa 
w Zeńboku 

7 51 5 6 0 9 10 7 7 7 

Oddziały 
gimnazjalne 
w Zeńboku 

0 0 - - -   

  
Razem szkoły 
podstawowe: 

28 381 55 28 18 74 72 40 51 43 

 

Razem 
oddziały 

gimnazjalne: 
2 49 0 - 49 0 0 0 0 0 

 

Projekty unijne realizowane w szkołach w roku 2018: 

 "Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin" 

Projekt realizowany był przez Gminę Regimin, na podstawie umowy zawartej z Mazowiecką 

Jednostką Wdrażania Programów Unijnych pełniącej rolę Instytucji Pośredniczącej, ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla Rozwoju Regionu" 

Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży" Poddziałanie 10.1.4 „Edukacja przedszkolna 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt 

realizowany był od 1.09.2017r. do 30.06.2018r. 

Celem głównym projektu był wzrost wiedzy i rozwój kompetencji kluczowych 323 uczniów, 

złagodzenie dysfunkcji rozwojowych 8 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 

wzrost umiejętności 37 nauczycieli 4 szkół z gminy wiejskiej Regimin. 

 

We wszystkich  szkołach zorganizowano: 

o zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności uzdolnionych uczniów, zajęcia wyrównujące, 

stanowiące wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym tych 

niepełnosprawnych. 

o przeszkoleni zostali nauczyciele, 

o doposażono bazę dydaktyczną szkół w nowoczesny sprzęt, powstały  dwie pracownie 

komputerowe o łącznej wartości 100 600,00 zł. Wyposażono dwie pracownie przyrodnicze 

za łączną kwotę  40 154,00 zł. Każda szkoła otrzymała tablicę interaktywną, projektor 

multimedialny, ekran, laptop, oprogramowanie biurowe i antywirusowe. Zakupione zostały 

pomoce dydaktyczne do prowadzonych zajęć. Uczniowie otrzymali darmowe podręczniki 

i ćwiczenia do zajęć rozwijających z j. angielskiego i informatyki.  

Projektem objęte były wszystkie  szkoły podstawowe i klasy gimnazjalne w Regiminie. 

Wysokość środków przyznanych na wniosek wójta przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 

Programów Unijnych to 706 374,25 złotych. Stanowi to 94,94% wartości całego projektu. 
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 „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin” 

Od 1 września 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Rozwój kompetencji kluczowych 

uczniów Gminy Regimin”, w ramach:  Priorytetu X. „Edukacja dla Rozwoju Regionu”,  

Wartość projektu: 721 800,17 PLN 

Kwota pozyskanego dofinansowania: 685 277,08 PLN  

Wkład własny: 36 523, 09 zł. 

Okres realizacji projektu od: 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020 

 „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość” 

Od 1 września 2018 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Lepsza edukacja – lepsza 

przyszłość”, w ramach:  Priorytetu 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) 

na podstawie umowy  o dofinansowanie  projektu. 

Wartość projektu: 1 027 150,75 PLN 

Kwota pozyskanego dofinansowania: 975 374,75 PLN w tym wkład UE 821 720,60 PLN 

Okres realizacji projektu od: 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020 

  Celem projektu: jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 

niezbędnych na rynku pracy u 306 uczniów, w tym rozwinięcie indywidualnego podejścia do 

ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost kompetencji 

zawodowych u 20 nauczycieli. 

Projekt obejmuje wsparciem  dzieci uczęszczających do: Szkoły Podstawowej w Szulmierzu, 

Szkoły Podstawowej w Zeńboku oraz Szkoły Podstawowej w Regiminie. 

W ramach projektu realizowane są: 

o Zajęcia rozwijające skierowane do uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie 

j. angielskiego i informatyki w wymiarze 120h/grupę zakończone egzaminem 

zewnętrznym. 

o Zajęcia rozwijające z j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, fizyki, przedmiotów 

przyrodniczych, informatyki w wymiarze 60h/grupę 

o Zajęcia wyrównujące skierowane do uczniów mających problemy z opanowaniem wiedzy 

w wymiarze 30h/grupę. 
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o Zajęcia z robotyki – pod czujnym okiem trenera dzieci stworzą swoje pierwsze konstrukcje 

i poznają podstawy programowania w przyjaznym graficznym środowisku, będą uczyły się 

logicznego myślenia, przyswoją wiadomości z zakresu mechaniki i robotyki. 

o Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Dla  uczniów  zostaną zakupione  pomoce  dydaktyczne,  podręczniki,  ćwiczenia. Wsparciem 

zostało objętych również 20 nauczycieli. Nauczyciele zostaną  przeszkoleni  w   zakresie: min. 

programowania,  kodowania i programowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 

procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych,  innowacyjnych 

i efektywnych zajęć. 

 

7.2 Kultura 

W roku 2018 na terenie Gminy Regimin organizowane były liczne spotkania kulturalne 

integrujące mieszkańców wszystkich sołectw. Główne z nich zostały przedstawione poniżej: 

 Koncert 

Niezwykłe przeżycia towarzyszyły uczestnikom pięknego koncertu kolęd i pastorałek, jaki 

dnia 27 stycznia br. odbył się w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława BM w Lekowie. Blisko 200 

osób wysłuchało kilkunastu znanych i mniej znanych szerszej publiczności utworów, które kapela 

góralska „Hora” wykonała w pięknej scenerii lekowskiego zabytkowego kościoła. 

Czterej muzycy z Podhala i Słowacji dali pokaz wirtuozerii gry na skrzypcach, basetli, 

akordeonie i węgierskich cymbałach. Gościom i muzykom za piękny koncert podziękował 

gospodarz - ks. proboszcz oraz Wójt Gminy, organizator imprezy. 
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 Festyn Rodzinny 

Piękna, słoneczna pogoda  sprzyjała kilkuset uczestnikom Festynu Rodzinnego, jaki z okazji 

Międzynarodowego Dnia Dziecka zorganizowany został na boisku szkolnym w Regiminie. Imprezę 

zorganizował Urząd Gminy we współpracy ze Szkoła Podstawową w Regiminie, Radą Rodziców przy 

tej SP oraz jednostkami OSP z terenu gminy. 

Atrakcji i okazji do zabawy tak dla dzieci, jak i ich rodziców było bardzo wiele, ale największą 

popularnością cieszyły się zjeżdżalnia, trampoliny, wieża wspinaczkowa i dmuchany zamek. Nie 

zabrakło niezliczonych konkursów i zawodów oraz drobnych nagród i upominków dla ich 

uczestników, ufundowanych przez Urząd Gminy. 

Wiele uciechy dostarczyły dzieciom i ich rodzicom konkursy zorganizowane przez strażaków 

oraz pokaz sprzętu, jakim dysponuje OSP Lekowo. Dzieci mogły też ubierać się w sprzęt, jaki 

przywieźli radiowozem policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. 

Ogromną popularnością cieszyły się niezwykle smaczne, domowego wypieku ciasta, jakie 

przygotowały mamy z Rady Rodziców w Regiminie. Ostatni uczestnicy imprezy opuścili boisko 

dopiero o godz. 19-tej wieczorem. 

 

 Zawody strażackie 

17 drużyn z 8 jednostek OSP wzięło udział w tegorocznych Gminnych Zawodach Sportowo 

Pożarniczych, jakie odbyły się 16 czerwca w Jarlutach Dużych. Startowało 8 zespołów męskich, 

3 kobiece, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt z Klic oraz 4 MDP chłopców. Łącznie na 

starcie stanęło ponad 140 druhen i druhów z terenu całej naszej gminy. 

Rywalizacji sprzyjała zarówno piękna słoneczna pogoda, jak i wzorowa organizacja imprezy. 

W klasyfikacji generalnej (podsumowany czas sztafety i ćwiczenia bojowego) najlepsi wśród 

mężczyzn okazali się strażacy z OSP Lekowo, wyprzedzając OSP Szulmierz i OSP Pawłowo. 

Na kolejnych miejscach znalazły się OSP Jarluty Duże (IV), OSP Klice (V), OSP Koziczyn (VI), OSP 

Zeńbok (VII) i OSP Targonie (VIII). 
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Wśród kobiet zwyciężyły panie z OSP Pawłowo przed OSP Jarluty Duże i OSP Szulmierz. 

Rywalizacja chłopców zakończyła się zwycięstwem MDP Koziczyn, która wyprzedziła MDP 

Szulmierz (II lokata), MDP Pawłowo (III) i MDP Zeńbok (IV). Wszystkie uczestniczące w zawodach 

drużyny otrzymały ufundowane przez Urząd Gminu puchary oraz okolicznościowe dyplomy. 

 

 

 Dożynki gminne 

Kilkaset osób uczestniczyło we wspólnie zorganizowanych przez Wójta Gminy Regimin 

i proboszcza parafii św. Bartłomieja w Zeńboku Gminno-Parafialnych Dożynkach, jakie 9 września 

2018 odbyły się w tej miejscowości. 

Uroczystą Mszę Św. w intencji rolników i Ojczyzny odprawił ks. Proboszcz. W jej trakcie 

Starostowie Dożynek, Państwo z Przybyszewa, przekazali na ręce Wójta i księdza Proboszcza chleby 

dożynkowe, zaś przed ołtarzem ustawiono wieńce dożynkowe – gminny i parafialny oraz kosze 

z owocami i warzywami z tegorocznych zbiorów. Swoje chleby przynieśli do świątyni także sołtysi 

wszystkich sołectw leżących w granicach Gminy Regimin. Przyniesione wieńce, chleb, dary, jak też 

zboże pod przyszłoroczny siew oraz chleby dla sołectw  poświęcił Ksiądz Proboszcz. On też wygłosił 

piękną homilię, w której podkreślał znaczenie pomocy bliźniemu i dzielenia się nie tylko chlebem, 

ale również miłością i dobrocią. 

Licznie zgromadzonych w kościele mieszkańców gości powitał Wójt Gminy Regimin. 

Szczególne podziękowania skierował on  pod adresem rolników, dzięki którym nikt w naszej 

Ojczyźnie nie zaznaje uczucia głodu. Podkreślił także, iż tegoroczne Dożynki są okazją 

do uświetnienia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wszystkich przybyłych 

na Dożynki  zaprosił więc do wspólnego świętowania także tej rocznicy. Obecne były orkiestra dęta 

OSP Ciechanów oraz poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy. 
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Po zakończeniu Mszy Św. wszyscy uczestnicy uroczystości, prowadzeni przez orkiestrę dętą 

OSP  i poczty sztandarowe, przemaszerowali na boisko przy szkole w Zeńboku. Pierwszym punktem  

programu były tutaj elementy obchodów 100 – lecia obchodów odzyskania niepodległości przez 

Polskę. 

Orkiestra OSP zaprezentowała publiczności wiązankę pieśni patriotycznych, zaś po 

koncercie rozpoczął się występ zaproszonego przez Wójta Gminy chóru „Emaus” ze Strzegowa.  Był 

to występ wyjątkowy, bowiem do rąk uczestników uroczystości trafiło ponad 200 egzemplarzy 

specjalnie przez samorząd Regimina wydanego na tę okazję „Śpiewnika Patriotycznego”. Zawiera 

on teksty ponad 20 najpopularniejszych piosenek żołnierskich i patriotycznych (m.in. Piechota”, 

„Legiony” czy „Rozszumiały się wierzby płaczące…”). 

Pomysł okazał się bardzo trafny, bowiem wraz z chórem stare, ale jakże piękne piosenki, 

śpiewała liczna grupa uczestników święta. Swoje zdolności wokalne pokazała także, uczennica kl. 

VI szkoły w Zeńboku. Pięknym głosem wykonała  rzewną piosenkę „Kwiaty Polskie” wzruszając 

swoich słuchaczy. Trwający prawie godzinę wspólny śpiew był nie tylko okazją do przypomnienia 

sobie utworów tak niegdyś znanych i popularnych, ale okazał się wspaniałą lekcją patriotyzmu. 

Świętowanie i wspólna zabawa przy muzyce trwały w Zeńboku do godz. 22.00. 

Staraniem Urzędu Gminy i we współpracy z radnymi i sołectwami Zeńbok, Jarluty Duże, 

Jarluty Małe i Przybyszewo przygotowany został festyn wiejski. Jego uczestnicy mogli skosztować: 

znakomitej grochówki, pachnącego białego żuru, posilić się potrawami z grilla, posmakować 

domowych ciast i tradycyjnych wędliniarskich wyrobów. Bardzo smakował domowy smalec 

z kiszonym ogórkiem, zaś najmłodsi cieszyli się z cukierków i lizaków. 

Dziesiątki maluchów stały też w kolejce do trampoliny i zjeżdżalni, które to atrakcje 

zafundował im samorząd gminny. Zabawie sprzyjała także ciepła, słoneczna pogoda, więc nic 

dziwnego, że ostatni uczestnicy Dożynek opuszczali plac  dopiero po 22.00 w nocy, kiedy to ostatni 

utwór zaśpiewał występujący w Zeńboku zespół „Są Gorsi”. 
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 Obchody stulecia Niepodległości w Szkole Podstawowej w Zeńboku 

Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Zeńboku w uroczysty sposób uczciła 

stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie już na kilka dni przed 11 listopada mieli 

możliwość spróbowania swoich sił w konkursach, które nawiązywały tematycznie do tego 

wydarzenia. Bardzo licznie wzięto udział w konkursie recytatorskim „Strofy dla Niepodległej”. 

Zaprezentowano ustne interpretacje wybranych utworów poetyckich. Kolejnego dnia wszyscy 

mogli wysłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu utalentowanych muzycznie członków 

społeczności szkolnej – od najmłodszych przedszkolaków po ósmoklasistów. 

Najważniejszym dniem w programie obchodów był 9 listopada. Wszyscy, niosąc biało-

czerwone flagi, udali się do kościoła parafialnego. Tam ks. proboszcz odprawił Mszę Świętą. Była 

to forma dziękczynienia za wolną Polskę. Po wyjściu ze świątyni zarówno pracownicy i uczniowie 

szkoły, jak i przybyli mieszkańcy Zeńboka i okolic wspólnie zaśpiewali cztery zwrotki Hymnu Polski. 

Tym samym przyłączyli się bicia ogólnopolskiego rekordu w jednoczesnym śpiewaniu czterech 

zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego” o symbolicznej godzinie 11.11. 

Następnie udano się do szkoły, gdzie piąto- i siódmoklasiści wystąpili w przedstawieniu. 

W odegranych scenkach ukazali trudne lata niewoli, a także czas po odzyskaniu Wolności z punktu 

widzenia zwykłych mieszkańców naszej gminy. Widownia mogła zobaczyć czasy powstania 

styczniowego i pożar Zeńboka, tajne nauczanie w Regiminie w XIX wieku oraz 1926 r. i ówczesną 

zeńbocką szkołę. 

Akademię urozmaicili śpiewem i deklamacją zwycięzcy wspomnianych konkursów. 

Ostatnim już punktem programu – integrującym uczniów, kadrę pedagogiczną i gości – było 

wspólne śpiewanie (m.in. „Przybyli ułani”, „Pierwsza kadrowa”). 15 listopada, podsumowując 

wyjątkowe obchody, uczniowie wszystkich klas zabrali publiczność w muzyczną „podróż w czasie” 

– od wieków średnich po czasy współczesne. Młodzi wykonawcy za pomocą słów znanych pieśni 

przedstawili dzieje Ojczyzny. 
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 "Rajd Niepodległej”      

Ponad   90  osób, przede wszystkim dzieci ze szkół w Regiminie, Szulmierzu i Zeńboku, ale 

też wielu dorosłych, wzięło udział w wycieczce rowerowej zorganizowanych pod hasłem "Rajd 

Niepodległej”.      Cyklistom sprzyjała piękna słoneczna pogoda, zaś o ich bezpieczeństwo zadbał 

patrol policji z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie oraz nasi strażacy z OSP Lekowo i OSP 

Jarluty Duże. Licząca ponad 20 km trasa Rajdu wiodła z Regimina przez Karniewo, Zeńbok, Jarluty 

i Klice do Regimina. Strażacy z OSP Klice przygotowali dla rowerzystów miejsce odpoczynku, gdzie 

posilili się oni kiełbaskami pieczonymi nad ogniskiem, ciastkami i napojami. 

W dobrych humorach, zdrowi i zadowoleni wszyscy „rajdowcy” wrócili do Regimina. 

Organizatorami obu „Rajdów Niepodległej” byli, nauczyciele z SP Regimin, wsparci przez Wójta 

i Urząd Gminy w Regiminie, MUKS „Czarni” Regimin oraz strażaków z OSP. 

 

 

7.3 Turystyka, sport i rekreacja 

MUKS „Czarni” Regimin jest Klubem sportowym funkcjonującym w Gminie Regimin od 1999 

roku. Forma prawna- stowarzyszenie zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie. 

Klub funkcjonuje w oparciu o statut. Najwyższą władzę w Klubie sprawuje walne zgromadzenie 

jego członków. Sprawy bieżące w Klubie sprawuje 5 osobowy zarząd w skład którego wchodzi 

prezes, wiceprezes, sekretarz i 2 członków. Od strony sportowej Klubem zajmują się : Jacek Warda 

– sekcja piłki ręcznej oraz Radosław Chojnacki – sekcja boks.  

Działania, które podejmuje Klub w cyklu ciągłym to szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja 

turniejów, organizacja czasu wolego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Regimin oraz Gmin 

ościennych. 

Działalność Klubu finansowana jest z dotacji Urzędu Gminy w Regiminie, dotacji  celowych 

na określone zadania które stanowią wsparcie – pochodzących z powiatu ciechanowskiego,   

ministerstwa sportu i turystyki. Przychody stanowią również składki członkowskie oraz darowizny 
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przekazywane przez firmy i osoby prywatne, które wydatkowane są na działalność statutową 

Klubu. 

W roku 2018  w Klubie w sekcji boks trenowało na stałe 6 zawodników. Natomiast w sekcji piłki 

ręcznej łącznie trenowało: 

 Kategoria Dziewczęta – 30  

 Kategoria Junior – 9. 

Do rozgrywek ligowych warszawsko-mazowieckiego związku piłki ręcznej zgłoszono: kategorię 

dziewczęta. W roku 2018 rozgrywki ligowe zakończyli juniorzy. 

Osiągnięcia sportowe w 2018 roku: 

1. Sekcja piłki ręcznej 

04.02.2018 r Turniej Walentynkowy w Regiminie – II miejsce; 

17.03.2018 r. – II Turniej Papieski o Puchar Prezydenta Miasta Ostrołęki – IV miejsce; 

24-25.03.2018 r. – XVI Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy 

Małkinia Górna – VIII miejsce; 

20-22.04.2018 r. – XXIV Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców pod 

patronatem Honorowego Prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce prof. dr hab. Janusza 

Czerwińskiego w Ciechanowie– II miejsce; 

11-13.05.2018 r. – Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Ręcznej z okazji 100 – lecia Odzyskania 

Niepodległości w Drawnie– I miejsce; 

01-03.06.2018 r. – Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt PANTERA CUP w Dopiewie– III 

miejsce; 

09.09.2018 r. – VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Green Cup w Regiminie – I miejsce; 

06.12.2018 r. – I Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej w Płocku – I miejsce; 

15-16.12.2018 r. – Jutrzenka Christmas Cup 2.0  - VI miejsce; 

15-16 grudnia 2018 r. Warszawa – Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Handball Szkoła 2018 – 

projekt skierowany do uczniów klas III i IV szkół podstawowych z województw świętokrzyskiego, 

mazowieckiego i łódzkiego. Na  

2. Sekcja boks 

27-28.01.2018 r. – udział w konsultacjach szkoleniowych kadry wojewódzkiej, udział 

w sparingach – Łomża; 

10-11.02.2018 r – Mistrzostwa Mazowsza Juniorów i Kadetów – Płock; 

09-10.03.2018 r – udział w Międzywojewódzkim Turnieju Kadetów i Juniorów – Kętrzyn; 

14-15.05.2018 r. – udział zawodników sekcji boks w Międzywojewódzkim Turnieju Juniorów; 
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09-10.06.2018 r – sparingi szkoleniowe w UKS Champion Wołomin; 

03-05.08.2018 r – sparingi międzywojewódzkie – przygotowanie do sezonu – Kętrzyn; 

23-24.08.2018 r – Konsultacje i sparingi w Łomży; 

10-11.2018 r – udział w Gali Boksu w Gliwicach; 

15.12.2018 r. – Mikołajkowy Turniej Bokserski w Wołominie 

 

 

W roku 2018 organizowane były różne wydarzenia sportowe. Główne z nich zostały 

przedstawione poniżej:  

 Leśna Zadyszka 

Organizowany od 2016 roku festiwal biegowy w Szulmierzu zdobył sobie opinię jednej 

z najlepszych tego typu imprez na całym Mazowszu. Nic więc dziwnego, że na listy startowe 

tegorocznej Zadyszki wpisało się aż 441 osób, w tym z tak odległych miejscowości, jak Bydgoszcz, 

Białystok, Walim (Dolny Śląsk), Brodnica, Szabda (Kujawsko – Pomorskie), Poznań, Tykocin, Wieluń 

czy  Warszawa. Cieszy ogromnie fakt, że Zadyszka cieszy się coraz większą popularnością także 

wśród mieszkańców naszej gminy. W biegu dzieci wzięło udział aż 56 naszych zawodników, zaś 

wśród dorosłych w biegach uczestniczyło 35 mieszkańców gminy Regimin. 

W pierwszej z konkurencji, biegu dzieci na 1500 metrów, na starcie pojawiło się 146 

młodych zawodników wieku od 3 do 16 lat. Najmłodszym często towarzyszyli ich rodzice. W tej 

kategorii nie prowadzono klasyfikacji i nie mierzono też czasu. 
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97 pań i panów stanęło na starcie pierwszego z biegów, w którym prowadzono pomiar 

czasu. Dystans 5000 metrów jako pierwsza pokonała Pani z Ciechanowa w czasie 23,31 minuty. 

Znakomite 7 miejsce zajęła w tym biegu mieszkanka Lekowa. Wśród mężczyzn najlepszym okazał 

się Pan w Warszawy, który osiągnął wynik 18 minut i 5 sekund. W czołówce biegu, na 12 pozycji 

uplasował się nasz zawodnik z Grzybowa. 

Jako kolejni na starcie stanęli zawodnicy Nordic Walking. Wśród 40 uczestników marszu 

najszybciej dystans 5 kilometrów spośród pań pokonała mieszkanka z Mławy, zaś panów –  

z Płocka.  

Największą popularnością wśród biegaczy cieszył się jednak dystans główny 10 kilometrów, 

gdyż na starcie biegu stanęło aż 153 zawodników, z czego 34 panie i 119 panów. Najlepsze czasy 

uzyskali mieszkaniec z Ciechanowa (35,04) i Patrycja Bosiak z Wielunia (40,26).  

Dla wszystkich uczestników biegów organizatorzy przygotowali wyjątkowej urody medale 

i „zadyszkowe” ręczniki. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali ponadto nagrody rzeczowe 

i statuetki, zaś wśród wszystkich uczestników rozlosowano blisko 80 różnych nagród, w tym rower 

ufundowany przez głównego sponsora firmę Zipp. Wśród wspierających imprezę sponsorów były 

też Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, „Rol-Spaw”, ZPU „Faste”, „Czas na Herbatę”, „Volteno”, 

„Dingo”, Hotel „Atena”, Dworek „Polanka”, STO Ciechanów, Atelier Fryzjerskie „MR”, pizzeria 

„Hit”,  bank PKO oraz Urząd Gminy w Regiminie. Dla uczestniczących w biegu dzieci przygotowano 

również wiele atrakcji. Wszystkie otrzymały pamiątkowe koszulki oraz  upominki i nagrody 

ufundowane przez Urząd Gminy w Regiminie, Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów 

Unijnych w Warszawie oraz firmę „Farbex”. 

Biegi nie były jedyną atrakcją Zadyszki – swoje stoiska przygotowały m.in. Stowarzyszenie 

na Rzecz Rozwoju Gminy Regimin z Kozdrój, Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie, V Brygada 

WOT z Ciechanowa. Zawodnicy mogli także odbudować swoje siły powszechnie chwaloną 

i  smaczną grochówką i białym żurkiem przygotowaną dla nich przez Szkołę Podstawową 

w Regiminie. 
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 Rajd Rowerowy 

W dniu 14.09.2018r. odbył się XVII Rajd Rowerowy im. Andrzeja Jankowskiego „O puchar 

Wójta Gminy Regimin” w Szulmierzu. W rajdzie brało udział 31 uczestników podzielonych na dwie 

kategorie wiekowe. W kategorii dzieci (od 6 do 13 lat) – 26 uczestników, a w kategorii starszych 

(od 13 do 16 lat) – 5 uczestników. 

Trasa rajdu przebiegała okrężnie przez miejscowości: Szulmierz, Lipa i Koziczyn.  Rajd 

prowadzony był na drogach zaliczanych do kategorii dróg wojewódzkich, powiatowych oraz 

gminnych, a także dróg śródleśnych i śródpolnych. 

Rajd zabezpieczony był przez Policję oraz strażaków ochotników z OSP Szulmierz. Ze 

względu na deszczową pogodę Rajd został przełożony z pierwszego terminu, w którym miał się 

odbyć (25.08.2018r.). Wszyscy zawodnicy bezpiecznie dojechali do mety. 

Celem rajdu były: 

 popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad 

bezpiecznej jazdy na rowerze, 

 popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych Gminy Regimin, 

 promowanie zdrowego trybu życia, aktywnego spędzania czasu i rekreacji, 

 przeciwdziałanie patologiom dzieci i młodzieży, 

 integracja społeczności lokalnej Gminy Regimin, 

 promocja Gminy Regimin jako przyjaznej rozwojowi sportu i rekreacji. 
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Ceremonia wręczenia pucharów odbyła się na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej 

w Regiminie. Za zajęte miejsca wygrani otrzymali puchary i  dyplomy. Następnie zostały 

rozlosowane pozostałe nagrody.  

 Po rozdaniu nagród rozpoczęto zabawy i konkursy poprowadzone przez Agencję 

artystyczną ANGES-ART. Dzieci otrzymały lody i napoje zapewnione przez OSP Szulmierz. 

Sponsorami upominków były również z KRUS oraz WORD Ciechanów.  

 

 

 Gminna  Ligia  Piłki  Nożnej  Amatorów 

14 października 2018 r. w Klicach odbył się finał Gminnej  Ligi  Piłki  Nożnej  Amatorów 

„O Puchar Wójta Gminy Regimin”. Grupę społeczników, pomysłodawców i organizatorów 

rozgrywek ligowych wspierał finansowo i merytorycznie Urząd Gminy w Regiminie. 

Współorganizatorem tej imprezy była Ochotnicza Straż Pożarna w  Klicach. 

Głównym sponsorem ligi była firma "Cyber-Tech" z Grzybowa. W tegorocznych 

rozgrywkach brało udział 8 zespołów, reprezentujących 7 sołectw oraz oldbojów „Gwar” 

Pawłowo”. W meczu o trzecie miejsce zaciętą rywalizację stoczyły drużyny z Targoń i Pawłowa. 

Mecz zakończył się remisem 1:1 i dopiero rzuty karne wyłoniły zwycięzcę. Został nim zespół 

z Pawłowa. 

Do finałowego starcia przystąpiły następnie ekipy z Klic i Grzybowa, z których lepszą okazała 

się ta druga, wygrywając 3:2.  

Zwycięskie drużyny otrzymały z rąk organizatorów medale za I, II i III lokatę oraz piękne 

puchary. Wszystkie zespoły odebrały natomiast pamiątkowe dyplomy oraz piłki do „halówki”. 

Statuetkami i upominkami uhonorowano też „króla strzelców”, najlepszego bramkarza 

i najstarszego zawodnika turnieju. Królem strzelców (po raz trzeci)  został mieszkaniec Targoń. 

Nagrody i upominki ufundowane zostały przez Urząd Gminy w Regiminie. Wszyscy uczestniczący 

w rozgrywkach otrzymali także okolicznościowe koszulki z logiem turnieju i Gminy Regimin, które 

wspólnie ufundowali Wójt Gminy oraz firma „Romil”. 
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7.4 Gminny Zakład Komunalny 

Budżet Gminnego Zakładu Komunalnego w Regiminie na rok 2018 został przyjęty 

na podstawie Uchwały Nr XXXVI/194/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 28 grudnia 2017 r. 

Realizacja budżetu za 2018 rok  przedstawia się następująco: Planowane dochody 

za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w wysokości  690 000,00 zł zostały zrealizowane 

w wysokości 671 223,19 zł, co stanowi 97,28%. 

Plan budżetu na realizację zadań dla GZK wynosi  755 190,00 zł  ogółem,  wydatki w 2018 r. 

osiągnęły  kwotę 723 794,58 zł,  co stanowi  95,84 % rocznego planu wydatków. 

W ramach prowadzonej działalności Gminny Zakład Komunalny w Regiminie ponosi 

wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników GZK: trzech konserwatorów - inkasentów, 

konserwatora na oczyszczalni ścieków, referenta ds. księgowości i windykacji, kierownika GZK 

i głównego księgowego, jak również z zakupem energii elektrycznej, środków czystości 

i materiałów biurowych oraz wodno-kanalizacyjnych na usunięcie awarii sieci wodociągowych. 

Zakład ponosił również wydatki z tytułu opłaty środowiskowej i opłat stałych i zmiennych za 

wprowadzanie ścieków bytowych do ziemi, jak i za pobór wód podziemnych z ujęć stacji 

uzdatniania wody, a także związane z zakupem  usług, m.in.: opłacenie pracy  koparko-ładowarki 

przy usuwaniu awarii, wykonanie badań  ścieków i wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

konserwacji  za użytkowanie programów komputerowych, za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 

szkolenia dla pracowników. 
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Pozostałe wydatki to zakup odzieży ochronnej, ryczałty dla inkasentów za używanie 

prywatnego samochodu do celów służbowych oraz środki przekazane do UG w celu zapłaty 

należnego podatku VAT.  

 GZK ponosi również wydatki związane z obligatoryjnymi odpisami na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

 

7.5 Gospodarka odpadami komunalnymi 

W gminie Regimin systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęto nieruchomości 

zamieszkałe oraz nieruchomości niezamieszkałe. Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy 

Regimin odbywa się na podstawie indywidualnie zawieranych umów o świadczenie usług. 

Po przeprowadzonym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wybrano 

firmę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie. Podpisano umowę od  1 lipca 

2018r na kwotę brutto  282 715,92 zł , która obowiązuje od 01-07-2018r do 30-06-2019r. 

Segregacja odpadów komunalnych  od 1 lipca 2013r., na terenie gminy odbywa się systemem 

workowym na cztery frakcje : 

1. Papier i tektura – worek niebieski 

2.Szkłoo – worek zielony 

3. Metale i tworzywa sztuczne –worek żółty 

4. Odpady zielone – worek brązowy 

Opłata za odpady naliczana jest z nieruchomości zamieszkałych od osoby ,w przypadku 

nieruchomości niezamieszkałych kwota od pojemnika w zależności od pojemności. Natomiast 

w przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne przyjęta jest stawka 

ryczałtowa. W 2018 r . stawka za odpady niesegregowane od osoby wynosiła 9 zł  a za segregowane 

14 zł. 

     Na terenie gminy Regimin nie ma instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 

Zgodnie z  Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego. 

Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu 

Ciechanowskiego, (w którym znajduje się gmina Regimin) jest instalacja do mechaniczno – 

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, instalacja do biostabilizacji odpadów 

komunalnych (biosuszenie) w m. Wola Pawłowska PUK Sp.zo.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83, 

06-400 Ciechanów. Do tej instalacji trafiają wszystkie zmieszane odpady komunalne, oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Liczba 

mieszkańców gminy Regimin wg. stanu na dzień 31.12.2018 r (dane GUS – stałe miejsce 

zamieszkania) 4990, natomiast w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 4239mieszkańców ( stan na 31.12.2018 r.) . 

       Różnica w liczbie mieszkańców zameldowanych a wykazanych w złożonych 

deklaracjach wynika m.in. z faktu podejmowania nauki poza miejscem zameldowania przez 

uczniów i studentów. Podobna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze 
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względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy. Na bieżąco prowadzone są 

działania mające na celu weryfikacji danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem 

faktycznym. Do najważniejszych potrzeb związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 

terenie gminy Regimin zalicza się utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w m. Targonie 58. 

 

 

Raport o stanie Gminy Regimin został opracowany na podstawie informacji i danych, jakimi 

dysponują  gmina Regimin  oraz  jednostki  organizacyjne  gminy  Regimin i pozwala całościowo 

spojrzeć na naszą gminę i jej sytuację w 2018 roku. 

Chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców gmina stale poprawia warunki życia mieszkańców. 

Pod tym pojęciem kryje się wiele zagadnień dotyczących wypoczynku, rekreacji, infrastruktury, 

ochrony środowiska, bezpieczeństwa czy wygody życia codziennego. Gmina Regimin nie tylko  

poprawia stan dróg, remontuje gminne obiekty, uzupełnia oświetlanie, wspiera postawanie 

siłowni zewnętrznych czy placów zabaw, ale również organizuje spotkania integracyjne, w celu 

aktywizacji mieszkańców.  

Zachęcamy do odwiedzin strony Urzędu Gminy www.regimin.pl, aby być na bieżąco ze 

sprawami gminy. W roku 2019 gmina Regimin będzie dążyła do realizacji nowych celów, dlatego 

warto angażować się w działania społeczne i wpierać władzę w ich realizacji.  

VIII. PODSUMOWANIE  

http://www.regimin.pl/

