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WSTĘP 
 

 

 

Raport o stanie Gminy Strzegowo za rok 2018 opracowano na podstawie art. 28aa 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).  

W raporcie przedstawiono działania prowadzone przez Samorząd Gminy Strzegowo                     w 

szczególności realizację polityk, programów i strategii, które stanowią kompendium wiedzy o 

działalności gminy za rok ubiegły. 

 

Celem przygotowania raportu jest uzyskanie informacji o sytuacji gospodarczej                      

i społecznej gminy a zgromadzone w nim dane o jej działaniach w roku 2018 posłużą 

mieszkańcom do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także 

staną się podstawą do prowadzenia działań i zamierzeń dotyczących przyszłości gminy.  

 

Dane do raportu wraz z opracowaniem zostały sporządzone przez pracowników Urzędu Gminy 

Strzegowo oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 

  

Roku 2018 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale należy 

postrzegać jako kolejne działania,  projekty i inwestycje do realizacji nowych planów                       

i koncepcji na kolejne lata. W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, 

starając się jednocześnie pamiętać o utrzymaniu urokliwego charakteru naszej Gminy. 

 

 

 

Wójt Gminy Strzegowo 

 

                                                                                          /-/  mgr inż. Wiesław Zalewski 
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1. GMINA STRZEGOWO – OPIS I DEMOGRAFIA 

 

Gmina Strzegowo położona jest na Nizinie Mazowieckiej, w północno zachodniej 

części województwa mazowieckiego, w powiecie mławskim w dorzeczu rzeki Wkry na 

terenach makroregionu Niziny Północnomazowieckiej, we wschodniej części Równiny 

Raciąskiej i w obrębie południowej części Wzniesień Mławskich, 100 km na północ od 

Warszawy, przy trasie Nr 7 Warszawa-Gdańsk. 

Gmina Strzegowo graniczy od północy z gminami: Wiśniewo i Stupsk, ze wschodu                  

z gminami: Regimin i Ciechanów, z południa z gminami Glinojeck  i Raciąż oraz z zachodu                              

z gminami: Radzanów i Szreńsk. 

Powierzchnia gminy w jej granicach administracyjnych wynosi 21 421 ha i jest 

największą powierzchniową gminą powiatu mławskiego, zajmuje ok. 1/5 pow. powiatu. 

W granicach gminy znajduje się 51 miejscowości, w tym 39 sołectw. 

Siedzibą gminy jest Strzegowo, miejscowość wiejska o pow. 1523,3 ha, ośrodek administracji 

publicznej. 

 Przeważającą część powierzchni gminy zajmuje płaska lub lekko falista równina. 

Najciekawsza krajobrazowo jest północna i północno-wschodnia część gminy ze względu na 

obręb strefy czołowo-morenowej zbudowanej z pagórków morenowych o stromych zboczach i 

wysokościach względnych ponad 40 m i falistej wysoczyźnie  morenowej o deniwelacjach 

dochodzących do 12 m.  

Tereny lasów i zadrzewienia zajmują 4913 ha, co stanowi 23% pow. gminy, w tym lasy 

państwowe 2392 ha, co stanowi 47,8% ogólnej pow. leśnej. Większe zwarte powierzchnie leśne 

występują w środkowej i południowo-wschodniej części gminy, a w północno-wschodniej 

stanowią część kompleksów leśnych, położonych w sąsiednich gminach. 

Cenne z ekologicznego punktu widzenia o dużych walorach są łęgi wierzbowo – topolowe                      

i olszowo – jesionowe w dolinie rzeki Wkry. 

Część powierzchni szaty roślinnej przypada na półnaturalne zbiorowiska łąkowe                       

i bagienne, pasy wzdłuż cieków oraz rozproszonych płatów w bez dopływowych zagłębieniach. 

Nadwkrzański obszar chronionego Krajobrazu obejmuje pow. 20328,06 ha, co stanowi  

94,9% ogólnej powierzchni. 
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DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ I SPOŁECZNEJ 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., liczba ludności gminy Strzegowo wyniosła 7710 

osób z czego 49,5% stanowiły kobiety, a 50,5 % mężczyźni. Liczba ludności gminy stanowi 

10,51 % ludności powiatu, 0,14 % ludności województwa. Struktura ludności gminy 

przedstawia się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 18,35 %, osoby 

w wieku produkcyjnym 62,6 %, a wieku poprodukcyjnym 19,05 %. W latach 2015-2018 

liczba ludności spadła o 0,04 %. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. stopa bezrobocia w gminie wyniosła 5,9 %. Stopa 

bezrobocia dla powiatu wynosi 5,9 %, dla województwa wynosi 4,9 %. Liczba osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Strzegowo wynosiła 1670, w tym 55,7 % 

stanowiły kobiety, 44,3 % mężczyźni. Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do 

ogólnej liczby bezrobotnych wyniósł 53,2 %. 
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2. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

 

2.1 Strategia Rozwoju Gminy Strzegowo na lata 2016-2020 z uwzględnieniem                            

      lat  2021-2030. 

Uchwała Nr XIII/84/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. 

W opracowanej w 2015 roku Strategii Rozwoju Gminy zdefiniowana została wizja gminy, 

czyli pożądany przez mieszkańców obraz (wizerunek) gminy w perspektywie najbliższych 

kilku lat, która brzmi: 

,, Zintegrowana społeczność o wysokim standardzie życia 

w zgodzie z przyrodą Mazowsza” 

 

Określony w wizji stan docelowy naszej Gminy pragniemy zapewnić poprzez: 

 Poprawę jakości życia i wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do 

utworzenia nowoczesnej gospodarki. 

 Zachowanie, ochronę i odbudowę dziedzictwa kulturowego oraz rozwój 

turystyki. 

 Ochronę dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów 

przyrody. 

 Poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 

 Kształtowanie ładu przestrzennego i poprawę dostępności do infrastruktury. 

Powyższa misja wskazuje na to, że władze Gminy Strzegowo dążą do zrównoważonego 

rozwoju społeczno-gospodarczego z zachowaniem środowiska w niepogorszonym stanie dla 

przyszłych pokoleń. Gmina ma rolniczy charakter. Nie wyklucza jednak rozwoju 

gospodarczego opartego na lokalnej przedsiębiorczości w technologiach przyjaznych 

środowisku bądź też świadczących szeroko rozumiane usługi. 

W dokumencie sformułowano strategiczne cele rozwoju Gminy Strzegowo. Bazują one na 

zidentyfikowanych uwarunkowaniach rozwojowych Gminy i wytyczają główne kierunki jej 

dalszego rozwoju. Realizacja celów przybliża w znacznym stopniu osiągnięcie pożądanego 

stanu rozwoju Gminy, określonego w jej wizji i misji. 
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2.2 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Strzegowo 

Uchwała Nr XL/231/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 marca 2018r. 

Program miał zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych zwłaszcza psów i kotów, w tym 

kotów wolno żyjących. Na terenie gminy odławianie bezdomnych zwierząt odbywało się w 

odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, w 

szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. W 

przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, Urząd Gminy w Strzegowie 

podejmował działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia go na podstawie 

zawartej umowy, do czasu znalezienia nowego właściciela w Schronisku Nadzieja w 

Napierkach.  

Gmina miała zabezpieczone w budżecie środki na usypianie ślepych miotów psów i kotów 

bezdomnych na terenie Gminy. W 2018r. zapewniona była całodobowa opieka weterynaryjna 

w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Zadanie realizowane było przez lekarza 

weterynarii – Wojciecha Lewandowskiego.   

 

 

2.3 Program ochrony środowiska dla Gminy Strzegowo na lata 2018-2022 z perspektywą 

do 2028r. 

Uchwała Nr XLVI/268/2018 z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Strzegowo na lata 2018-2022 z perspektywą do 2028r.” 

 

Program został opracowany zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U.                     

z 2018r. z 799 z późn. zm.) uwzględniając część strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne                     

i Środowisko” dotyczących Ochrony Środowiska dla Gminy Strzegowo jest podstawowym 

dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy. Zawiera 

cele i zadania, które powinna realizować gmina jak i inne podmioty w celu ochrony środowiska 

w  jej granicach administracyjnych Program podsumowuje stan środowiska gminy oraz zawiera 

zestawienie jego słabych i mocnych stron.  

Dzięki kompleksowemu ujęciu stanu środowiska na terenie gminy Strzegowo możliwe stało 

się zdefiniowanie na tej podstawie celów środowiskowych, do jakich powinno się dążyć 

kierując się dobrem środowiska  i ideą zrównoważonego rozwoju. 

Uregulowania prawne obligują do opracowania Programów Ochrony Środowiska na 

wszystkich szczeblach samorządowych. Ich celem jest określenie polityki ochrony środowiska  
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w regionie, przy założeniu harmonijnego i zrównoważonego rozwoju. Podstawowym zadaniem 

programów ochrony środowiska ma być pomoc w rozwiązywaniu istniejących problemów, jak 

również przeciwdziałanie zagrożeniom, które mogą pojawić się w przyszłości. 

W Programie Ochrony Środowiska w gminie Strzegowo  dokonano oceny aktualnego stanu 

środowiska oraz przeanalizowano możliwości jego poprawy na terenie gminy Strzegowo                      

z uwzględnieniem dziesięciu obszarów interwencji:  

1) Ochrona klimatu i jakości powietrza 

2) Zagrożenie hałasem 

3) Pola elektromagnetyczne 

4) Gospodarowanie wodami 

5) Gospodarka wodno-ściekowa 

6) Zasoby geologiczne  

7) Gleby 

8) Gospodarka odpadami i zapobiegnie powstawania odpadów 

9) Zasoby przyrodnicze 

10) Zagrożenia poważnymi awariami. 

 

2.4 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzegowo 

 

Uchwała Nr XVII/108/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Strzegowo 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzegowo jest dokumentem strategicznym, którego 

celem jest określenie kierunków i działań nakierowanych na gospodarkę niskoemisyjną, w 

obszarach związanych z użytkowaniem energii w budownictwie, transporcie i energetyce.  

Podejmowane działania mają przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie 

klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:  

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,  

- zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,  

- redukcji zużycia energii końcowej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej. 

Opracowanie Planu pozwoliło na: 

- oszacowanie zużycia energii oraz ilości emitowanych na terenie gminy CO2.   

- zaplanowanie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych,  

- wskazanie źródeł współfinansowania przedsięwzięć. 
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Wszystkie działania prowadzą do osiągnięcia korzyści środowiskowych, społecznych i 

ekonomicznych. Jednocześnie dokument stanowi podstawę do ubiegania się o środki wsparcia 

na działania efektywnościowe i proekologiczne związane z realizacją celów gospodarki 

niskoemisyjnej w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

 

2.5 Gminna Ewidencja Obiektów Zabytkowych i Stanowisk Archeologicznych. 

Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Strzegowo  z dnia 20 września 2018 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Strzegowo. 

W 2018 roku opracowana została gminna ewidencja zabytków. W kolejnych latach podjęte 

będą następne działania, zmierzające do zachowania historycznego charakteru obiektów 

zabytkowych i wykorzystania ich w celach promocyjnych gminy. 

 

2.6 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla gminy Strzegowo na lata 2016-2020. 

Uchwała Nr XVI/95/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 22 marca 2016 r. 

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w art. 6 ust. 1 

nakłada na organy administracji rządowej i samorządowej zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Art. 6 ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy nałożył na gminy, jako zadanie 

własne, obowiązek stworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

poprzez: 

- opracowanie i realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

      oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w  

      rodzinie, 

- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 

- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2016 – 2020 jest kontynuacją działań podjętych w ramach realizacji programu 

na lata 2011-2015. Istotnym elementem Programu jest koordynacja działań podejmowanych 

przez Gminę na rzecz osób doświadczających przemocy oraz sprawców przemocy. Podstawę 

programu stanowi podejście interdyscyplinarne, zgodnie, z którym wszelkie działania na rzecz 
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pomocy rodzinie powinny być planowane i wdrażane przez specjalistów z różnych dziedzin, 

będących przedstawicielami różnych instytucji i organizacji.    

Celem Programu jest: zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy 

Strzegowo, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie 

dostępności do pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 

 

2.7 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 

Uchwała Nr  XL/230 /2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 marca 2018 roku. 

 

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych i narkomanii w Polsce jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku                           

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 

roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z w/w ustawami prowadzenie działań w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz integracji społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków należy do zadań własnych gminy i jest realizowane w 

postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

narkomanii, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Program zawiera wykaz zadań 

mających na celu zapobieganie powstawaniu problemów związanych z uzależnieniem. 

Znaczna część zadań ukierunkowanych na przeciwdziałanie narkomanii, ze względu na taki 

sam charakter i te same grupy adresatów realizowana jest łącznie z zadaniami 

ukierunkowanymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

         Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok ma na celu stworzenie systemu działań na terenie 

Gminy Strzegowo, dotyczących ograniczenia i zmiany struktury spożycia napojów 

alkoholowych, zapobieganie powstawaniu szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych 

nadmiernym spożywaniem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych oraz 

likwidację skutków nadużywania alkoholu w tym zmniejszenie skali zjawiska przemocy w 

rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zwiększenie 

dostępności do pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych. 
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3. FINANSE 

 

 

Dochody: 

Przy planowanych dochodach w budżecie na ogólną kwotę 39.731.662,10 zł  w 2018 r. 

zrealizowane zostały za 2018 r. w wysokości 39.637.289,40 zł co stanowi 99,77 %. 

Realizacja dochodów w 2018 r. przedstawia się następująco: 

Dochody bieżące – plan  34.951.181,06 zł, wykonanie 35.647.267,62 co stanowi 102,00% 

Dochody majątkowe – plan 4.780.481,04, wykonanie 3.990.021,78 co stanowi 83,47 %  

 

Wydatki: 

Zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 39.956.578,93 zł zostały wykonane w 2018 

roku w kwocie 36.539.313,56 co stanowi 91,45 %. 

Realizacja wydatków w 2018 r. przedstawia się następująco: 

Wydatki bieżące – plan 29.426.343,21 zł, wykonanie 27.148.092,75 zł co stanowi 94,40% 

Wydatki majątkowe – plan 10.530.235,72 zł, wykonanie 9.391.220,81zł co stanowi 89,19% 

 

4. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 

 

Wieloletnia prognoza finansowa to instrument wieloletniego planowania finansowego w 

jednostkach samorządu terytorialnego. Wprowadzona została ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych (art. 226-232). Po raz pierwszy WPF została opracowana w 2011 

roku. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WFP i jej zmiany należy 

wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. WPF obejmuje prognozę m.in. 

takich parametrów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, jak: 

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, 

- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu, 

- wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania  

   deficytu, 

- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do  

  zaciągnięcia. 

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Strzegowo została opracowana na lata 2018-2021. 



 12 

W 2018 r. w związku ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków oraz 

wprowadzeniem nowych zadań do wykazu przedsięwzięć dokonano zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2018-2021. 

Na koniec 2018 r. w WPF wykazano następujące kwoty dochodów i wydatków: 

Dochody – 39.731.662,10 zł 

w tym : dochody bieżące – 34.951.181,06 zł 

             dochody majątkowe – 4.780.481,04 zł 

Wydatki – 39.956.578,93 zł 

w tym : wydatki bieżące – 29.426.343,21 zł 

             wydatki majątkowe – 10.530.235,72 zł 

Deficyt – 224.916,83 zł 

Przychody na koniec 2018 r. stanowią kwotę 606.731,83 zł. 

- nadwyżka budżetowa kwota 256.731,83 zł 

- wolne środki kwota 350.000,00 zł 

Rozchody na koniec 2018 roku stanowią kwotę 381.815,00 zł. 
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5. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 

 

Najważniejsze inwestycje zrealizowane lub rozpoczęte w 2018 roku to: 

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W STRZEGOWIE 

Inwestycja rozpoczęła się od uzyskania dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego - umowa             

nr BS16-03649 o udzielenie finansowego wsparcia z dnia 18 sierpnia 2016 roku.  

Następnie ogłoszono postepowanie przetargowe, w wyniku którego 24.07.2017 roku zawarto 

umowę  z firmą SOL-BET Usługi Remontowo-Budowlane Sołdański Paweł ul. Targowa 37, 

09-200 Sierpc na kwotę 1 835 000,00 zł brutto.  

Zakres wykonywanych prac: 

– roboty pomiarowe w zakresie usytuowania budynku i elementów infrastruktury, 

– rozbiórka istniejącego budynku usługowo- handlowego wraz z uzbrojeniem, 

– budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (18 mieszkań socjalnych), budynek                                

w technologii tradycyjnej, murowany, podpiwniczony, trzy kondygnacyjny, stropy 

monolityczne, dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachodachówką. Parametry 

budynku: 

 powierzchnia zabudowy – 538,56 m2, 

 powierzchnia użytkowa całkowita – 1 315,62 m2 w tym: powierzchnia mieszkalna -

768,68 m2, powierzchnia przynależna - 546,94 m2,  

 kubatura – 5 660 m3, 

– wykonanie przyłączy: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowego, 

gazowego, 

– wykonanie instalacji: elektrycznej, teletechnicznej, RTV SAT, uziemiającej oraz 

odgromowej  

– wykonanie instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, C.O. oraz C.W.U., gazowej klatki nr 

1 z piecami gazowymi w 6 mieszkaniach,  

– montaż podziemnego zbiornika na gaz płynny z wykonaniem ogrodzenia zbiornika, 

– wykonanie 28 miejsc parkingowych utwardzonych z kostki brukowej wraz z dojazdem                       

i drogami wewnętrznymi z kostki brukowej, w tym jedno miejsce dla osoby 

niepełnosprawnej, 

– wykonanie opaski budynku, chodnika,   

– wykonanie trawników dywanowych przez posianie trawy. 
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W 2017 roku wykonano stan surowy zamknięty, w 2018 roku wykonano roboty 

wykończeniowe i roboty związane z zagospodarowaniem terenu. W dniu 26.09.2018 r. 

dokonano odbioru końcowego zadania. Uzyskano też decyzją o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu budowlanego od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mławie. 

Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o wypłatę finansowego wsparcia,                

w dniu 05.11.2018 r. dokonał wypłaty dotacji w kwocie 674 249,10 zł. 

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SALI GIMNASTYCZNEJ, JADALNI I S ZKOŁY 

PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W STRZEGOWIE 

Inwestycja realizowana była z dofinansowaniem z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Działanie 4.2 Efektywność 

energetyczna - umowa nr RPMA.04.02.00-14-4512/16-00 z dnia 17.01.2017 r. w ramach 

projektu „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej  w 

Gminie Strzegowo”. 

Na inwestycję ogłoszono postepowanie przetargowe, w wyniku którego 23.10.2017 roku 

zawarto umowę  z firmą SOL-BET Usługi Remontowo-Budowlane Sołdański Paweł ul. 

Targowa 37, 09-200 Sierpc na kwotę 1 193 100,00  zł brutto. Inwestycja była realizowana w 

formule „Zaprojektuj i wybuduj”. 

W 2017 roku Wykonawca opracował dokumentację: projekt architektoniczno-budowlany oraz 

wykonawczy, projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych. 

Wykonawca w oparciu o powyższą dokumentację uzyskał zgłoszenie budowy (robót 

budowlanych) wraz z pieczęcią Starostwa Powiatowego w Mławie potwierdzającą przyjęcie 

zgłoszenia robót budowlanych i potwierdzeniem, że organ nie wniósł sprzeciwu.  

W 2018 roku Wykonawca wykonał roboty budowlane w zakres których wchodziło:  
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– ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi sali gimnastycznej i jadalni, ściany 

Szkoły Podstawowej , kotłowni i pomieszczeń technicznych z wyprawą tynkarską 

silikonową, wymiana parapetów zewnętrznych,  

– montaż na budynku sali gimnastycznej instalacji fotowoltaicznej (OZE) o mocy min. 10 

kW,  

-    ocieplenie stropodachu jadalni , kotłowni i pomieszczeń technicznych styropapą,  

     docieplenie ostatniego stropu szkoły podstawowej granulatem z wełny mineralnej, 

– wymiana stolarki okiennej - demontaż starych okien i montaż nowych okien PCV                      

o współczynniku U poniżej 0,9 w/m2K, 

– wymiana oświetlenia na energooszczędne LED. Oprawy zostały dobrane i rozmieszczone 

aby zapewnić wymagane przepisami natężenie oświetlenia, 

– przebudowa systemu grzewczego kocioł na olej: demontaż istniejącego kotła c.o., montaż 

kompaktowego układu kaskadowego dwóch olejowych kotłów kondensacyjnych ze 

sprzęgłem hydraulicznym o łącznej mocy 450 kW, 

– wykonanie wentylacji mechanicznej: wykonanie w pomieszczeniu sali gimnastycznej 

instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperatorem o sprawności odzysku ciepła powyżej 

75 % i wydajności nie mniejszej niż 5500 m3/h. 

Odbiór zadania nastąpił 30.05.2018 r. Kwota dofinansowania z UE dla cegło projektu 

„Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej  w Gminie 

Strzegowo” wynosi 1 308 272,81 zł, z czego dofinasowanie tej części wykosi ok. 954 480,00 

zł (80% kosztów kwalifikowanych). 
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO-GOSPODARCZEGO GMINY 

STRZEGOWO 

 

Inwestycja realizowana była z dofinansowaniem z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Działanie 4.2 Efektywność 

energetyczna - umowa nr RPMA.04.02.00-14-4512/16-00 z dnia 17.01.2017 r. w ramach 

projektu „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej  w 

Gminie Strzegowo”. 

Na  realizację inwestycję ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego 19.09.2017 

roku zawarto umowę  z  Urszula Zielińską prowadząca firmę pod nazwą Usługi 

Ogólnobudowlane Urszula Zielińska z siedzibą w Działdowie ul. 19 stycznia 2a, na kwotę 

376 324,54  zł brutto. Inwestycja była realizowana w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. 

W 2017 roku Wykonawca opracował dokumentację projektową.  

W 2018 roku Wykonawca wykonał roboty budowlane w zakres których wchodziło:  

- wymiana drzwi, 

- ocieplenie ścian zewnętrznych, 

- ocieplenie stropodachu, 

- wymiana bramy wejściowej, 

- wymiana stolarki okiennej, 

- przebudowa systemu grzewczego kocioł na palet +co, cwu, 

- wymiana oświetlenia na energooszczędne LED budynek biurowo gospodarczy, 

- docieplenie podłogi. 
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Odbiór zadania nastąpił 03.09.2019 r. Dofinansowania ze środków UE - 80% kosztów 

kwalifikowanych. 

 

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STRZEGOWIE 

Inwestycja realizowana była z dofinansowaniem z Unii Europejskiej  z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Działanie 5.1 Dostosowanie do 

zmian klimatu - typ projektów – Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych - 

umowa nr RPMA.05.01.00-14-5487/16-00 z dnia 30.01.2017 r. 

Projekt obejmował: 

– zakup sprzętu przeciwpowodziowego – łodzi płaskodennej: w dniu 29.09.2016 r. 

podpisano umowę z firmą "PROTEKO" Sp. z o.o., wartość umowy 48 831,00 zł brutto. W 

dniu 01.12.2016 r. dokonano odbioru sprzętu,  

– zakup pompy pożarniczej: w dniu 21.07.2017 r. podpisano umowę z firmą: KADIMEX 

S.A, wartość tej części umowy 4 305,00 zł brutto. W dniu 09.08.2017 r. dokonano odbioru 

sprzętu, 

– zakup zestawu ratownictwa technicznego: w dniu 21.07.2017 r. podpisano umowę                     

z firmą: FIRE-MAX Sp. z o.o. na łączną wartość 23 297,43 zł. W dniu 21.08.2017 r. 

dokonano odbioru sprzętu, 

– zakup zestawu ratownictwa medycznego: w dniu 21.07.2017 r. podpisano umowę z firmą: 

KADIMEX S.A, wartość tej części umowy 5 238,00 zł brutto. W dniu 09.08.2017 r. 

dokonano odbioru sprzętu, 

– zakup agregatu prądotwórczego: w dniu 31.07.2017 r. podpisano umowę z firmą: Janusz 

Kania Agregaty Pex Pool Plus na łączną wartość 3 444,00 zł brutto. W dniu 23.08.2017 r. 

dokonano odbioru sprzętu, 

– Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego: w dniu 01.08.2018 r. podpisano 

umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel, 

wartość umowy 797 040,00 zł brutto. W dniu 17.10.2018 r. dokonano odbioru sprzętu. 

W ramach promocji projektu w 2018 roku wykonano tablice i naklejki do projektu 

Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie i zamieszczono 

komunikaty prasowe. Zakończenie projektu nastąpiło w listopadzie 2018 r., w tym okresie 

wystąpiono również o wypłatę dofinansowania z UE w kwocie 353 104,11 zł. 
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INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE MIASTA 

CIECHANÓW, GMINY GLINOJECK, GMINY OPINOGÓRA GÓRNA ORAZ GMINY  

STRZEGOWO 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem Ciechanów, Gminą Glinojeck, Gminą 

Opinogóra Górna w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,  

Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektów: Infrastruktura do produkcji i 

dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020.  

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej zostało przyznane w 2018 r. Wartość wspólnego 

projektu wynosi 10 632 198,41 zł, z czego dofinansowanie to 7 974 148,80 zł. Łącznie 

uwzględnione zostały 444 gospodarstwa domowe, gdzie zamontowanych zostanie 555 

instalacji do produkcji energii odnawialnej.  

W Gminie Strzegowo na Stacjach Uzdatniania Wody w Pokrytkach i Kowalewku zostaną 

zamontowane instalacje fotowoltaiczne wraz z projektem o mocy min. 39,78 kW, na Stacji 

Uzdatniania Wody w Unierzyżu zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna wraz z 

projektem o mocy min. 24,96 kW. Dodatkowo w 40 gospodarstwach domowych zostaną 

zamontowane instalacje fotowoltaiczne wraz z projektem, w tym 16 szt. o mocy min. 3 kW, 

24 szt. o mocy min. 4 kW. Projekt obejmuje również dla 16 gospodarstwach domowych 

przewidziano dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych wraz z projektem, dla 16 

gospodarstwach domowych przewidziano dostawę i montaż instalacji powietrznych pomp 

ciepła CWU. Zadanie planowane jest do realizacji w 2019 roku. 
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POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ZASOBÓW KULTURY ORAZ  WYKORZYSTANIE ZBIORÓW 

ON-LINE W GOK W STRZEGOWIE 

Inwestycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Działanie 5.3 "Dziedzictwo kulturowe”, Typ 

projektów: „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne 

wykorzystanie” - umowa nr RPMA.05.03.00-14-5932/16-00 z dnia 12.03.2018 r. 

W ramach projektu w 2018 roku ogłoszono postepowanie przetargowe, w wyniku którego od 

firmy TDC POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Warszawska 53, 

61-028 Poznań za kwotę 195 570,00 zł zakupiono i dostarczono telebim sceniczny wraz                          

z kompletnym wyposażeniem, od firmy ALSPAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                             

z siedzibą ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski za kwotę 242 310,00 zł zakupiono                  

i dostarczono scenę mobilną. Dofinansowanie z UE do tej części projektu przysługuje w kwocie 

ok. 350 304,00 zł. 

Pozostałe zadania przewidziane w projekcie będą realizowane w 2019 roku. 

 
 

PRZEBUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W STRZEGOW IE – ETAP II 

Inwestycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej, operacja typu „Inwestycje w targowiska 

lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”,                  w 

ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych 

usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury  i powiązanej infrastruktury” 
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objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – umowa Nr 00016-

65171-UM0700021/17 z dnia 05.09.2017 r. 

Na inwestycję ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego 20.12.2017 roku 

zawarto umowę  z Wiesławem Kuczalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

KUCZALSKI WIESŁAW "Zakład Usług Wod. Kan., C.O. Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wodę" 

z siedzibą ul. Dzierzgowska 40, 06- 500 Mława na kwotę 3 197 541,46 zł brutto. 

W 2018 roku rozpoczęto prace budowlane, które zostały zakończone w 2019 roku. 

Zakres wykonywanych prac: 

– wykonanie nowego układu nawierzchni z kostki betonowej,  

– wykonanie stanowisk handlowych zadaszonych, wydzieleniem stanowisk handlowych 

niezadaszonych, wydzielenie powierzchni handlowych targowiska z przeznaczeniem pod 

sprzedaż produktów rolno – spożywczych oraz produktów wyprodukowanych w systemie 

rolnictwa ekologicznego,  

– wydzielenie stanowisk parkingowych,  

– wykonanie oświetlenia terenu oraz monitoringu,  

– wykonanie odwodnienia do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie hydrantu p-poż.,  

– wykonanie ogrodzenia z bramami wjazdowymi i furtkami,  

– montaż instalacji fotowoltaicznej. 

 

 

UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU NA TERENIE GMINY STRZEGOWO 

Inwestycja została współfinansowana z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowa dotacji nr 0126/18/OZ/D z dnia 

29.08.2018 roku. 

Do realizacji zadania wyłoniono firmę PRO - EKO SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą Bierzewice 

62, 09 – 500 Gostynin, umowa z dnia 10.07.2018 r.  



 21 

Realizacja zadania obejmowała: 

– demontaż, odbiór, utylizacja wyrobów zaw. az – 21,252 Mg, 

– odbiór, utylizacja wyrobów zaw. azbest – 60,585 Mg    

Łącznie usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 81,837 Mg. 

W 2018 roku azbest usunięto z 35 nieruchomości, według deklaracji składanych przez 

mieszkańców. Zadanie realizowane jest corocznie począwszy od 2015 roku, a ilość usuniętego 

azbestu zależy od kwoty uzyskanej dotacji. W 2018 roku dotacja z WFOŚiGW została 

wypłacona w kwocie 21.462,50 zł. 

 

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI NIEDZBÓRZ  NA ODCINKU OD KM 0+000 

DO KM 0+990 

Inwestycja została współfinansowana z dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa 

Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych zgodnie z umową Nr 6/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-97 z dnia 30 kwietnia 2018 r. 

Na inwestycję ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego 14.05.2018 roku 

zawarto umowę  z Adamem Nowakowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

Adam Nowakowski Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL” z siedzibą w 

Glinojecku 06-450, ul. Nadrzeczna 12 na kwotę 998 932,32 zł brutto. 

Zakres inwestycji obejmował: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, 

ustawienie krawężników i obrzeży, podbudowę z kruszywa łamanego, wykonanie poszerzenia, 

wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, roboty wykończeniowe. 

Wykonano jezdnię szerokości 5,0 m, chodnik z mieszanki mineralno-bitumicznej szerokości 

1,5 m, zjazdy z kostki przez chodnik, pobocze ze zjazdami z kruszywa łamanego szerokości 

0,75 m. Chodnik został ograniczony obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej z 

oporem, oraz krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem. Zjazdy 

ograniczone opornikiem 12x25 cm od strony posesji prywatnych. 

Odbiór zadania nastąpił 27.11.2018 r. Kwota dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego 

wyniosła  100 000,00 zł. 
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PRZEBUDOWA I REMONT PLACÓW I DRÓG NA TERENIE GMINY STRZEGOWO 

Na inwestycję ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego 26.02.2018 roku 

zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” S.A.                              

z siedzibą w Mławie 06-500, ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8 na kwotę 532 291,73 zł brutto. 

Inwestycją były objęte następujące odcinki dróg: 

1/ przebudowa drogi w miejscowości Aleksandrowo o łącznej długości ok. 340 mb, szerokości 

3,00 mb polegająca na robotach pomiarowych przy wyznaczeniu trasy drogi, wykonaniu 

profilowania i zagęszczenia istniejącej nawierzchni żwirowej, wykonaniu podbudowy z 

kruszywa łamanego, skropleniu emulsją asfaltową i wykonaniu dwuwarstwowej 

nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowych (warstwa wiążąca 4 cm i warstwa 

ścieralna 3 cm).  

2/ przebudowa drogi w miejscowości Rudowo o łącznej długości ok. 100 mb, szerokości 3,00 

mb polegająca na robotach pomiarowych przy wyznaczeniu trasy drogi, wykonaniu 

profilowania i zagęszczenia istniejącej nawierzchni żwirowej, wykonaniu podbudowy z 

kruszywa łamanego, skropleniu emulsją asfaltową i wykonaniu dwuwarstwowej 

nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowych (warstwa wiążąca 4 cm i warstwa 

ścieralna 3 cm).  

3/ przebudowa drogi Wola Kanigowska - Sójki o łącznej długości ok. 600 mb, szerokości 3,00 

mb polegająca na robotach pomiarowych przy wyznaczeniu trasy drogi, wykonaniu 

profilowania i zagęszczenia istniejącej nawierzchni żwirowej, wykonaniu podbudowy z 

kruszywa łamanego, skropleniu emulsją asfaltową i wykonaniu dwuwarstwowej 
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nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowych (warstwa wiążąca 4 cm i warstwa 

ścieralna 3 cm). 

4/ przebudowa drogi w miejscowości Kontrewers o łącznej długości ok. 100 mb, szerokości 

3,00 mb polegająca na robotach pomiarowych przy wyznaczeniu trasy drogi, wykonaniu 

profilowania i zagęszczenia istniejącej nawierzchni żwirowej, wykonaniu podbudowy z 

kruszywa łamanego, skropleniu emulsją asfaltową i wykonaniu dwuwarstwowej 

nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowych (warstwa wiążąca 4 cm i warstwa 

ścieralna 3 cm). 

5/ remont drogi Rydzyn Szlachecki – Mączewo o łącznej długości ok. 2000 mb, szerokości 

3,50 mb, grubości warstwy 3 cm. Remont drogi polegał na wykonaniu warstwy ścieralnej z 

betonu asfaltowego na drodze kategorii ruchu KR 3-4 - warstwa ścieralna , grubość warstwy 

3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową. 

6/ remont placu w miejscowości Niedzbórz o łącznej powierzchni ok. 1465 m2, grubości 

warstwy 3 cm. Remont placu polegał na wykonaniu frezowania korekcyjnego  w celu 

uzyskania odpowiednich spadków, czyszczeniu mechanicznym istniejącej nawierzchni 

drogi bitumicznej, skropleniu emulsją asfaltową, położeniu warstwy wyrównawczej i 

wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowych o grubości 

3 cm oraz wykonaniu regulacji wysokościowej włazów studni rewizyjnych, zaworów 

wodociągowych, 

7/ remont drogi i przebudowa placu w miejscowości Niedzbórz o łącznej powierzchni ok. 670 

m2. Remont drogi (odcinek ok 165 mb i szerokości 3 m) polega na czyszczeniu 

mechanicznym istniejącej nawierzchni drogi bitumicznej, skropleniu emulsją asfaltową i 

wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowych o grubości 

3 cm. Na placu, który stanowi zakończenie istniejącej drogi bez przejazdu wykonano 

nawrotkę z nawierzchni asfaltowej.  

8/ przebudowa placu w miejscowości Strzegowo o łącznej powierzchni ok. 760 m2. Remont 

placu polegał na wykonanie profilowania i zagęszczenia istniejącej nawierzchni żwirowej, 

skropleniu emulsją asfaltową i wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanki 

mineralno - asfaltowych (warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 3 cm).  
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REMONT DRÓG NA TEREN IE GMINY STRZEGOWO 

Na inwestycję ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego 20.04.2018 roku 

zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” S.A.                              

z siedzibą w Mławie 06-500, ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8. 

Inwestycją były objęte następujące odcinki dróg: 

1/ remont drogi gminnej G 230029W w miejscowości Stara Maryśka o łącznej długości ok.                

1 520 mb, szerokości 3,50 mb, grubości warstwy 3 cm. Remont drogi polegał na czyszczeniu 

mechanicznym istniejącej nawierzchni drogi bitumicznej, skropleniu emulsją asfaltową i 

wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowych o grubości 

3 cm. 

2/ remont drogi gminnej G 230509W relacji Kuskowo Glinki - Augustowo o łącznej długości 

ok. 1 200 mb, szerokości 3,50 mb, grubości warstwy 3 cm. Remont drogi polegał na 

czyszczeniu mechanicznym istniejącej nawierzchni drogi bitumicznej, skropleniu emulsją 

asfaltową  i wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowych 

o grubości 3 cm. 

3/ remont drogi gminnej G 230037W relacji Łebki - Sułkowo Polne o łącznej długości ok. 980 

mb, szerokości 3,50 mb, grubości warstwy 3 cm. Remont drogi polegał na czyszczeniu 

mechanicznym istniejącej nawierzchni drogi bitumicznej, skropleniu emulsją asfaltową              

i wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowych o grubości 

3 cm. 

4/ remont drogi gminnej G 230007W w miejscowości Kuskowo Bzury o łącznej długości ok. 

390 mb, szerokości 3,50 mb, grubości warstwy 3 cm. Remont drogi polegał na czyszczeniu 

mechanicznym istniejącej nawierzchni drogi bitumicznej, skropleniu emulsją asfaltową                     

i wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowych o grubości 

3 cm. 

5/ remont drogi gminnej G 230026W w miejscowości Radzimowice o łącznej długości ok. 30 

mb, szerokości 3,50 mb, grubości warstwy 3 cm. Remont drogi polegał na czyszczeniu 

mechanicznym istniejącej nawierzchni drogi bitumicznej, skropleniu emulsją asfaltową                   

i wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowych o grubości 

3 cm. 

6/ remont drogi w miejscowości Drogiszka o łącznej długości ok. 1100 mb, szerokości 3,00 

mb, grubości warstwy 3 cm. Remont drogi polegał na wykonaniu warstwy ścieralnej z 
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betonu asfaltowego, grubość warstwy 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem 

nawierzchni emulsją asfaltową. 

7/ remont drogi w miejscowości Kowalewko o łącznej długości ok. 2200 mb, szerokości 4,00 

mb, grubości warstwy 3 cm. Remont drogi polegał na wykonaniu warstwy ścieralnej z 

betonu asfaltowego, grubość warstwy 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem 

nawierzchni emulsją asfaltową. 

8/ remont drogi w miejscowości Grabienice o łącznej długości ok. 990 mb, szerokości 3,50 mb, 

grubości warstwy 3 cm. Remont drogi polegał na czyszczeniu mechanicznym istniejącej 

nawierzchni drogi bitumicznej, skropleniu emulsją asfaltową i wykonaniu warstwy 

ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowych o grubości 3 cm. 

9/ remont drogi Budy Giżyńskie – Budy Wolińskie o łącznej długości ok. 980 mb, szerokości 

3,80 mb, grubości warstwy 3 cm. Remont drogi polegał na czyszczeniu mechanicznym 

istniejącej nawierzchni drogi bitumicznej, skropleniu emulsją asfaltową i wykonaniu 

warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowych o grubości 3 cm. 

10/ remont ulicy Ogrodowej wraz z remontem skrzyżowania z ulicą 1-go Maja w Strzegowie o 

łącznej powierzchni ok. 820 m2 o grubości warstwy 3 cm. Remont drogi polegał na 

wykonaniu frezowania korekcyjnego istniejącej nawierzchni w celu uzyskania 

odpowiednich spadków, czyszczeniu mechanicznym istniejącej nawierzchni drogi 

bitumicznej, skropleniu emulsją asfaltową i wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni z 

mieszanki mineralno - asfaltowych o grubości 3 cm oraz wykonaniu regulacji 

wysokościowej wpustów ulicznych, włazów studni rewizyjnych, zaworów wodociągowych. 

Odbiór zadania nastąpił 14.08.2018 r. Ostateczne wynagrodzenie wykonawcy wyniosło                 

867 435,61 zł brutto. 

 

PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH LESZCZYNA I MĄCZEWO  

Na inwestycję ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego 08.06.2018 roku 

zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg  i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku 

Mazowieckim, kod 05-300, ul. Kolejowa 28. 

Inwestycją były objęte następujące odcinki dróg: 

1/ Przebudowa drogi w miejscowości Leszczyna o łącznej długości ok. 770 mb, szerokości 3,00 

mb polegająca na robotach pomiarowych przy wyznaczeniu trasy drogi, wykonaniu 

profilowania i zagęszczenia istniejącej nawierzchni żwirowej, wykonaniu podbudowy z 
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kruszywa łamanego, skropleniu emulsją asfaltową i wykonaniu dwuwarstwowej 

nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowych (warstwa wiążąca 4 cm i warstwa 

ścieralna 3 cm). 

2/ Przebudowa drogi w miejscowości Mączewo o łącznej długości ok. 525 mb, szerokości 3,00 

mb polegająca na robotach pomiarowych przy wyznaczeniu trasy drogi, wykonaniu 

profilowania i zagęszczenia istniejącej nawierzchni żwirowej, wykonaniu podbudowy z 

kruszywa łamanego, skropleniu emulsją asfaltową i wykonaniu dwuwarstwowej 

nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowych (warstwa wiążąca 4 cm i warstwa 

ścieralna 3 cm). 

Odbiór zadania nastąpił 20.12.2018 r. Ostateczne wynagrodzenie wykonawcy wyniosło                 

337 995,39 zł brutto. 

 

REMONT PODKŁADU JEZDNEGO MOSTU W RYDZYNIE WŁOŚCIAŃSKIM  

Na inwestycję ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego 10.01.2018 roku 

zawarto umowę z Agnieszką Siejk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 

MARYSIEŃKA AGNIESZKA SIEJK z siedzibą ul. Jana Kilińskiego 2 lok. 10, 07 – 300 

Ostrów Mazowiecka. 

Zakres inwestycji obejmował: demontaż i odtworzenie nawierzchni bitumicznej na dojazdach 

na długości, zabezpieczenie antykorozyjnie górnej powierzchni górnych półek stalowych 

poprzecznic, ułożenie drewnianych legarów w osi podłużnej mostu i 45 mm na krawędziach 

płyty pomostu,  ułożenie pokładu dolnego z bali drewnianych o gr. 10 cm, ułożenie pokładu 

górnego z bali o gr. 5 cm. 

Odbiór zadania nastąpił 25.05.2018 r. Ostateczne wynagrodzenie wykonawcy wyniosło                 

89 738,71 zł brutto. 
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BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI GIEŁCZYN  

Na inwestycję ogłoszono postepowanie przetargowe, w wyniku którego 28.05.2018 roku 

zawarto umowę z „KRUSZ-BET PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka 

komandytowa z siedzibą w Wieczfni Kościelnej 06-513, Uniszki Zawadzkie 128. 

Zakres inwestycji obejmował: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, 

ustawienie krawężników i obrzeży, uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku, podbudowę z 

kruszywa łamanego, roboty nawierzchniowe wykonane z kostki brukowej betonowej, 

kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, roboty wykończeniowe. 

Wykonano chodnik szerokości do 1,2 m z kostki betonowej, kolorowa gr. 8 cm, na podbudowie 

z kruszywa łamanego. Chodnik został ograniczony obrzeżem betonowym 8x30 cm, oraz 

krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem. W ramach inwestycji 

wykonano również poszerzenie jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych. 

Odbiór zadania nastąpił 20.12.2018 r. Ostateczne wynagrodzenie wykonawcy wyniosło                 

158 214,90 zł brutto. 

 

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI  W STRZEGOWIE  

Do realizacji zadania wyłoniono Marka Starczewskiego prowadzącego działalność 

gospodarczą pod nazwą STARMAX Marek Starczewski z siedzibą ul. Rycerska 3, 83 – 050 

Bąkowo, umowa z dnia 24.07.2018 r. na kwotę 103 315,39 zł brutto. 

Inwestycja obejmowała: 

– montaż siłowni zewnętrznej na fundamentach betonowych, która składa się z urządzeń 

pojedynczych i podwójnych dających w sumie 11 stanowisk do ćwiczeń, 

– montaż urządzeń placu zabaw w postaci czterech oddzielnych urządzeń, 

– wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej pod urządzeniami placu zabaw, 

– wykonanie ogrodzenia, 

– wykonanie dwóch furtek w istniejącym ogrodzeniu, 

– montaż czterech ławek z oparciem, 

– montaż kosza na odpady, 

– montaż stołu do gry w szachy, 

– wykonanie nawierzchni utwardzonej pod ławkami, 

– wykonanie nawierzchni żwirowej pod stół do szachów, 

– montaż tablicy informacyjnej na fundamencie betonowym, 
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– wykonanie nasadzeń zieleni. 

Inwestycja była współfinansowana z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 

2018, Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 50 000,00 zł. 

 

 

 

PLACE ZABAW  

 

W dniu 08 czerwca 2018r. podpisaliśmy dwie umowy na realizację zadań Wyposażenie placu 

zabaw i siłowni zewnętrznej w  Budach Giżyńskich w sołectwie Zabiele oraz  wyposażenie 

placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Strzegowie. 

 

 

Inwestycje były współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 018”, Ministerstwa Sportu          

i Turystyki w kwocie łącznie 20 000,00 zł. 

 

Realizacja zadania poległa na zakupie i montażu urządzeń na placu zabaw (zjeżdżalnia                      

z wieżą, huśtawka podwójna, ważka, kosz do gry potrójny, karuzela tarczowa) i urządzeń 

siłowni zewnętrznej). 
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Doposażyliśmy również inne place zabaw na ternie Gminy Strzegowo w urządzania dla dzieci 

jak również siłowni zewnętrznej dla dorosłych. 

 

 

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STRZEGOWIE 

 

 

W dniu 19 września 2016 r. Gmina Strzegowo zawarła umowę o dofinansowanie projektu: 

 ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzegowie” realizowanego w ramach działania 2.3 

„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska,  

w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

Projekt został zakończony w 2018 roku. 

 

Celem strategicznym przedsięwzięcia było uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie, 

zgodnie z zasadą trwałego i zrównoważonego rozwoju przy założeniu stopniowego spełniania 

wymogów określonych polskim i unijnym prawem ochrony środowiska, czyli spełnienia 

wymogów dyrektyw dotyczących w zakresie gospodarowania osadami ściekowymi. 

 

Zakres robót objętych przedsięwzięciem obejmował następujące zadania: 

1. Wykonanie modernizacji obiektu oczyszczali: 

- wymiana skorodowanych elementów stalowych przy sicie pionowym, 
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- wyposażenie pomieszczenia sita pionowego i płuczki w nagrzewnicę elektryczną, 

- montaż zgarniacza kołowego, powierzchniowego, 

- montaż prasy śrubowej w kontenerze z węzłem osadowym w postaci silosa z    

   wapnem oraz instalacją umożliwiającą transport osadu odwodnionego oraz   

   wymieszanie wapna z osadem, 

- budowa hali do magazynowania piasków i osadów. 

2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni. 

3. Zakup urządzenia ssąco płuczącego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej. 

4. Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym. 

 

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące efekty: usprawnienie przeróbki osadu 

wraz z jego zagospodarowaniem, co umożliwiło zwiększenie stopnia odwodnienia osadu i dalej 

jego przyrodnicze zagospodarowanie. Poprawę efektywności energetycznej poprzez montaż 

paneli fotowoltaicznych, co doprowadziło do zmniejszenia zużycia energii. 

Całkowity koszt realizacji projektu: 2 822 483,49 PLN 

Wkład funduszu europejskiego: 1 949 866,05 PLN 
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6. PROJEKT SZKOLENIOWY 

 

Realizacja umowy o powierzenie grantu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 

województwa mazowieckiego”  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 

cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - dofinansowanie 

61.800,00zł. Projekt realizowany do lutego 2020r. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województwa 

mazowieckiego. 

W projekcie zostanie zakupionych 12 zestawów komputerowych oraz  zorganizowanych 10 

szkoleń, w których łącznie weźmie udział 120 osób. Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 7 

modułów szkoleniowych:  

 

1. Rodzic w Internecie – 2 grupy po 12 osób  

2. Mój biznes w sieci – 2 grupy po 12 osób  

3. Moje finanse- 2 grupy po 12 osób  

4.  Działam w sieciach- 1 grupa po 12 osób  

5. Tworzę bloga – 1 grupa po 12 osób   

6. Rolnik w sieci- 1 grupa po 12 osób .  

7. Kultura w sieci- 1 grupa po 12 osób   
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7. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA I OCHRONA ŚRODOWISKA  

 

W 2018r. długość czynnej sieci wodociągowej wynosiła 126,25km Dostęp do sieci 

wodociągowej posiada 99% mieszkańców. 

W 2018r. dokonano modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z przeróbką osadu oraz i jego 

zagospodarowaniem. Inwestycja realizowana była w  ramach umowy o dofinansowanie nr 

POIS.02.03.00-00-0071/16-00 z dnia 19 września 2016r. dotyczącej projektu pn. „ 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzegowie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno 

– ściekowa w aglomeracjach” II oś. Priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 

zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

Modernizacja wpłynie pozytywnie na gospodarkę osadami ściekowymi poprzez zmniejszenie 

liczby osadów odwodnionych. Obecny stopień odwadniania na istniejącej prasie nie 

przekraczał 13% zawartości suchej masy, po modernizacji zaś będzie  możliwe odwadnianie 

osadów do 18% zawartości suchej masy. W ramach przedsięwzięcia wybudowano magazyn do 

składowanie osadu.  

Na dzień 31.12.2018r. długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 117,19km, a dostęp do niej 

posiada 75% mieszkańców.  

W zakresie gospodarki odpadami, w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.  odbiorem 

odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Strzegowo zajmowało się 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie. Odpady kierowane były do  

RIPOK Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych w Woli Pawłowskie. W 

2018r. z terenu gminy Strzegowo odebrano 1.437,700Mg niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych i 222,312Mg odpadów segregowanych. Systemem gospodarowania 

odpadami objęte są wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Dodatkowo odpady 

wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny były odbierane dwa razy w 

roku w ramach mobilnej zbiórki odpadów. Firma dokonuje odbioru odpadów według 

harmonogramu, który przekazywany jest do wiadomości mieszkańców.  

Do dnia 31.01.2018r. obowiązującymi stawkami opłaty za gospodarowanie odpadami było: 

7,00zł od osoby zamieszkującej posesję w przypadku segregowania odpadów i 11,00zł  od 

osoby zamieszkującej posesję gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.  Z 

dniem 01.02.2018r. stawka uległa zmianie i wynosiła 8,00zł od osoby miesięcznie przy 

segregacji i 13,00zł od osoby w przypadku braku segregacji. 

Na terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych W ramach 

działalności PSZOK należy zbierać następujące odpady: szkło, tworzywa sztuczne, makulaturę 
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metale, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny oraz zużyte opony, popiół, gruz betonowy i ceglany, odpady        zielone i  odpady 

kuchenne ulegające  biodegradacji, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach 

domowych tj. opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do 

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn oraz opakowania po 

aerozolach, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, baterie i  akumulatory, 

przeterminowane leki.  

 

Na terenie gminy znajduje się 12 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 35 lokali 

mieszkalnych, zamieszkiwanych przez 137 mieszkańców. W 2018r. oddano w najem 16 

mieszkań.  
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8. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

  

Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było około 14,5% 

powierzchni gminy. W 2018 roku w zakresie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego opracowany i przyjęty został Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla miejscowości Unierzyż (uchwała Nr XLIII/251/2018 Rady Gminy 

Strzegowo z dnia 18.07.2018 r.) dla obszaru o pow. około 676 ha. Łączna powierzchnia  objęta 

planami wynosi 17,7% powierzchni gminy.  

W 2018 roku rozpoczęte zostały czynności planistyczne w celu opracowania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Unierzyż o powierzchni 

około 24 ha oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

miejscowości Unikowo o powierzchni około 12 ha.  

  

Obecnie na terenie gminy Strzegowo obowiązują następujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego: 

  

1.   Uchwała Nr XXVIII/133/97 Rady Gminy Strzegowo z dnia 22 kwietnia 1997 roku w sprawie 

zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo, 

2.    Uchwała Nr XXXIX/194/98 Rady Gminy Strzegowo z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie 

zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo, 

3.   Uchwała Nr III/14/98 Rady Gminy Strzegowo z dnia 10 grudnia 1998 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Strzegowo, 

4.   Uchwała Nr XXIX/165/2001 Rady Gminy Strzegowo z dnia 10 kwietnia 2001 roku w sprawie 

zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo, 

5.   Uchwała Nr XXX/169/2001 Rady Gminy Strzegowo z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie 

zmiany Miejscowego planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo, 

6.   Uchwała Nr XXIII/145/2004 Rady Gminy Strzegowo z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 

7.   Uchwała Nr XXIX/184/2005 Rady Gminy Strzegowo z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowościach: Unierzyż, 

Prusocin, Unikowo, Rydzyn Szlachecki, Rydzyn Włościański i Marianowo, 

8.   Uchwała Nr XXXVIII/235/2006 Rady Gminy Strzegowo z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Strzegowo, 

9.   Uchwała Nr XVII/129/2008 Rady Gminy Strzegowo z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Niedzbórz, 
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10. Uchwała Nr XXVI/206/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Rydzyn 

Szlachecki, 

11.  uchwała Nr XXXVIII/272/2010 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Czarnocin, 

12. Uchwała Nr X/68/2011 Rady Gminy Strzegowo z dnia 04.10.2011 roku w sprawie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Unikowo, 

13. Uchwała Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie    

       zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości  

       Strzegowo. 

14. Uchwała nr XXVI/153/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 10 lutego 2017 r. w  

         sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości  

         Ignacewo, gm. Strzegowo. 

15. Uchwała Nr XXXIII/184/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie   

       Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Marysinek. 

16. Uchwała Nr XLIII/251/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 18 lipca.2018 r. w sprawie   

       Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Unierzyż. 

W  2018 roku 100% powierzchni gminy objęte było ustaleniami Studium Uwarunkowań                   

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo (Uchwała Nr V/19/2015 

Rady Gminy Strzegowo z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany „Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo oraz 

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Mazowieckiego, znak: WNP-II.742.117.2017 z 

dnia          20 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż 

kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Strzegowo. 

  

W 2018 roku dla terenu gminy Strzegowo wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego, które dotyczyły przebudowy drogi gminnej w miejscowości Leszczyna 

oraz  przebudowy drogi gminnej Rydzyn Szlachecki - Mączewo. Ponadto wydano 40 decyzji o 

ustaleniu warunków zabudowy, w tym: 12 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 1 decyzja dotycząca zabudowy usługowej oraz 27 decyzji dotyczących 

zabudowy zagrodowej, gospodarczej i innej. 

Łącznie w 2018 roku w zakresie warunków zabudowy prowadzono 43 postępowania 

administracyjne, gdzie wydano 42 decyzje pozytywne oraz 1 decyzję negatywną. 
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9. EDUKACJA 

 
System oświatowy Gminy Strzegowo do końca sierpnia 2018 roku przedstawiał się 

następująco: 

-  Szkoła Podstawowa w Dąbrowie 

-  Zespół Szkół w Strzegowie (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum) 

-  Zespół Szkół w Niedzborzu (szkoła podstawowa i gimnazjum) 

-  Samorządowe Przedszkole w Strzegowie.  

 

Od września 2018 roku, w związku z wdrożoną reformą oświaty, sieć szkół przedstawia się 

następująco: 

-  Szkoła Podstawowa w Dąbrowie 

-  Zespół Szkół w Strzegowie (szkoła podstawowa, ostatnie klasy gimnazjum i liceum) 

-  Szkoła Podstawowa w Niedzborzu (szkoła podstawowa i ostatnie klasy gimnazjum) 

-  Samorządowe Przedszkole w Strzegowie. 

 

 

Wydatki gminy na oświatę w 2018 roku wynosiły ogółem 8 562 072 ,25  złotych, z czego 

uzyskane  dochody 7 039 136 złotych, natomiast kwota 1 522 936,54  złotych to środki 

własne budżetu gminy. 

We wrześniu 2018 roku naukę w szkołach podstawowych (wraz z klasami gimnazjalnymi) 

rozpoczęło 721 uczniów, w liceum 37 uczniów.  

Charakterystyka poszczególnych placówek oświatowych przedstawia się następująco: 

 

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie 

Liczba uczniów: 103 

Nauczyciele: 

-  Stażysta: 1,00 

-  Kontraktowy: 0,61 

-  Mianowany: 2,00 

-  Dyplomowany: 9,38 

Razem: 12,99 

Na jednego zatrudnionego przypada 7,92 ucznia. 
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Zespół Szkół w Strzegowie 

Liczba uczniów: 408 (szkoła podstawowa wraz z klasami gimnazjalnymi 371, liceum 37) 

Nauczyciele: 

-  Stażysta: 1,00 

-  Kontraktowy: 4,61 

-  Mianowany: 3,06 

-  Dyplomowany: 34,11 

Razem: 42,78 

Na jednego zatrudnionego przypada 9,54 ucznia. 

 

Szkoła Podstawowa w Niedzborzu 

Liczba uczniów: 247 

Nauczyciele: 

-  Stażysta: 0,95 

-  Kontraktowy: 2,28 

-  Mianowany: 3,45 

-  Dyplomowany: 16,16 

Razem: 22,84 

Na jednego zatrudnionego przypada 10,17 ucznia. 

 

Zatrudnienie nauczycieli w poszczególnych szkołach na przełomie roku 2018/2019 miało 

tendencję 

wzrostową, następująco: 

-  SP Dąbrowa: 0,5 etatu 

-  ZS Strzegowo: 0,24 etatu 

-  SP Niedzbórz: 0,79 etatu 

 

 

Ok 48 % wszystkich uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Strzegowo 

dowożonych było transportem organizowanym przez Gminę . W 2018 roku koszty dowozu 

pokryte z budżetu gminy to kwota 249 372 , 67  złotych, w tym 71 367 , 95 złotych 

przeznaczono na dowozy uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Mławie.  

 

Przedszkole Samorządowe w Strzegowie: 
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Liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowe w Strzegowie: 102 (80 poniżej 

„0”, 22 – „0”) 

Nauczyciele: 

-  Stażysta: 1 

-  Kontraktowy: 1 

-  Mianowany: 3 

-  Dyplomowany: 3 

 

W 2018 roku łącznie na prowadzenie przedszkola gmina wydała 758 479, 07 złotych 

 

Poza tym, Gmina Strzegowo ponosi koszty uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do 

przedszkoli na terenie innych gmin. W 2018 roku na ten cel wydatkowano kwotę 35 914,02  

złotych. 

 

Subwencja oświatowa przekazana w 2018 roku wynosiła 7 039 136  złotych. Niestety środki 

te nie starczyły nawet na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od nich dla nauczycieli. Do tej 

kwoty Gmina Strzegowo dołożyła ze środków własnych  1 572 311 ,47  złotych. Dlatego też 

poza dofinansowaniem wynagrodzeń, na barkach gminy spoczywało także całe utrzymanie 

placówek oświatowych. 
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10. BIBLIOTEKI 

 

Ne terenie gminy Strzegowo działa Gminna biblioteka Publiczna posiadająca w swojej 

strukturze filię biblioteczną w Niedzborzu. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzegowie łącznie z filią w Niedzborzu na koniec 2018 roku 

dysponowała księgozbiorem w ilości 27.269 woluminów, w tym : 

      - GBP w Strzegowie – 20.790 wol. 

      - Filia w Niedzborzu – 6.479 wol. 

W ciągu roku do bibliotek wpłynęło ogółem 1.156 wol. Za sumę 21.733,25, w tym : 

- ze środków własnych – 753 wol. za sumę 13.500,00 zł 

- dotacja celowa – 398 wol. za sumę 8.000,00 zł 

- darowizny – 5 wol. za sumę 233,25 zł. 

 

W ciągu roku w placówkach zarejestrowano ogółem 757 czytelników, którzy wypożyczyli do 

domu ogółem 16.601 książek. Oprócz wypożyczanej literatury do domu, czytelnicy korzystają 

z księgozbioru podręcznego ( słowniki, encyklopedie, albumy i inne) na miejscu w czytelni, w 

ciągu roku skorzystali z 525 pozycji i 1.396 czasopism. Czytelnicy mają również dostęp do 

sześciu komputerów z Internetem, w tym 3 we filii w Niedzborzu. 

Potrzeby czytelników pod względem doboru literatury są dość zróżnicowane, w miarę naszych 

możliwości staramy się tym potrzebom sprostać. Czytelnicy dorośli najchętniej wypożyczają 

książki z zakresu literatury współczesnej, zarówno polskich jak i zagranicznych pisarzy. 

W 2018 r. po raz kolejny otrzymaliśmy dotację celową na zakup książek w ramach Programu 

Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości 8.000 zł. otrzymane środki 

przeznaczyliśmy w większości na uzupełnienie księgozbioru z zakresu literatury 

popularnonaukowej, lektur szkolnych oraz literatury pięknej dla dzieci, młodzieży                            

i dorosłych. 
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11. OŚRODEK KULTURY  

 

Koordynowaniem działalności kulturalnej na terenie gminy jest Gminny Ośrodek Kultury. 

Ośrodek powołano w 1990 roku. Instytucja jest organizatorem lub współorganizatorem 

większości imprez kulturalno-rozrywkowych, współpracując z wszystkimi instytucjami, 

organizacjami formalnymi i nieformalnymi oraz szkołami i parafiami na terenie gminy 

Strzegowo. 

GOK zatrudnia trzech pracowników, a na potrzeby sekcji zatrudnieni są instruktorzy na 

umowy- zlecenie. 

W ramach GOK w 2018 roku działały: 

 Sekcja rękodzieła dorosłych 

 Sekcja plastyczna dzieci 

 Sekcja malarstwa dorosłych i dzieci 

 Sekcja wokalna 

 Sekcja taneczna dzieci  

 Zumba dla młodzieży 

 Sekcja krawiecka 

 Aerobic 

 Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych- Sekcja Strzegowo 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

 Klub Filmowy 

GOK współpracuje i wspiera gminne koła gospodyń i inne wiejskie, nieformalne organizacje 

wspólnie organizując m.in.: spotkania integracyjne w GOK i w świetlicach, spotkania 

okolicznościowe, konkursy, wycieczki i warsztaty. Aktualnie na terenie gminy istnieje około 

dwudziestu aktywnych organizacji wiejskich. 

W 2018 roku GOK organizował m.in.: 

 KONKURS „Tradycje i zwyczaje wielkanocne” dla kół gospodyń,  

 KONKURS na wianek świętojański dla kobiet i dzieci 

 KONKURS z okazji Święta ziemniaka dla kół gospodyń 

 KONKURS patriotyczny recytatorski 

 KONKURSY PLASTYCZNE dla dzieci 

IMPREZY I SPOTKANIA: 
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 Uroczyste obchody 3 Maja 

 Uroczyste obchody 100. Rocznicy odzyskania Niepodległości  

 94. Rocznica Powstania Warszawskiego 

 Festyn letni- wieczór świętojański 

 Wieczory świętojańskie w świetlicach wiejskich 

 Festyn letni Dni Strzegowa 

 Festyn z okazji Dnia Dziecka 

 Pikniki z okazji Dnia Dziecka w świetlicach wiejskich 

 Święto ziemniaka 

 Pikniki letnie na terenie gminy Strzegowo 

 Wystawy malarstwa i fotograficzne 

 Spotkania integracyjne dla kół gospodyń 

 Wycieczki krajoznawcze 

 Wyjazdy do teatru, kabaretu, kina, na koncerty 

 Koncert noworoczny 

 Spotkania okolicznościowe w świetlicach (np. Dzień Kobiet i inne) 

 Spotkania okolicznościowe dla seniorów w GOK 

 Spotkania w kinie 

 Zajęcia zimowe dla dzieci (wyjazdy, zabawy, warsztaty, kino) 

 Zajęcia letnie dla dzieci (wyjazdy, zabawy, warsztaty) 

 Warsztaty edukacyjne dla kół gospodyń 

 Wycieczki dla dzieci 

 Wieczory poezji 

 Prelekcje dla seniorów 

 Spotkanie wigilijne dla kół gospodyń i organizacji współpracujących z GOK 

 Powitanie Nowego Roku 

 

Ośrodek Kultury wspiera działalność młodzieży poprzez pomoc finansową ich przedsięwzięć   

i współorganizację imprez GOK publikuje gazetę społeczno-religijną „W drodze do Emaus”. 
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12. OCHRONA ZDROWIA I PROFILAKTYKA 

 

Obsługę ludności gminy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w 2018 roku zapewniały: 

- Praktyka Lekarza Rodzinnego ,,EMMANUEL” w Strzegowie, 

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ ,,EL-MED” w Strzegowie, 

- Centrum Medyczne ,,GAJDA-MED” w Niedzborzu, 

- Specjalistyczne Centrum Medyczne Andrzej Wójcik w Kowalewku, 

- Ośrodek Rehabilitacji ,,MILKA-MED” Mirosława Burdalska w Strzegowie, 

- Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie- Pogotowie w Strzegowie, 

- Prywatny Gabinet Stomatologiczny- Poniedziałek Jarosław w Strzegowie, 

- „DELTA” Gabinet Stomatologiczny. Indywidualna Praktyka Stomatologiczna, 

- Praktyka Stomatologiczna Michał Gajdowski. 

Działalność placówek ochrony zdrowia wspomagają dwie apteki na terenie Strzegowa oraz 

punkt apteczny w Niedzborzu, zaopatrujące ludność w leki i środki medyczne. 

 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku 27 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych . 

Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi wydatkowano zgodnie z programem 

na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, w tym: 

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- koszty szkoleń członków GKRPA, 

- kolonie letnie z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem  

   alkoholowym, 

-  organizacja konkursów, prelekcji, szkoleń z zakresu profilaktyki, 

- organizacja imprez i przedsięwzięć: festyny, biegi  promujące zdrowy styl życia.  

 

           W 2018 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 

18 wniosków o podjęcie działań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych do leczenia 

odwykowego. Komisja przeprowadziła z 23 osobami  / 14  uzależnionymi  i  9 

współuzależnionymi/ wielokrotne rozmowy motywujące celem rozwiązania problemu 

związanego z alkoholem.  
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W 2018 r. Komisja skierowała do Sądu Rejonowego w Mławie III Wydział Rodzinny i 

Nieletnich 3 wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu z nałogu alkoholizmu w 

zakładzie lecznictwa odwykowego. 

     Z zajęć prowadzonych w ramach grupy wsparcia w siedzibie Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Strzegowie w 2018 roku korzystało 12 osób 

uzależnionych. 

     Z przedstawionych informacji wynika, że w Gminie Strzegowo problemy związane z 

nadużywaniem alkoholu istnieją. 
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13. POMOC SPOŁECZNA  

 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Realizacją zadań 

wynikających z ustawy o pomocy społecznej zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Podstawową działalność Jednostki stanowi realizacja zadań własnych i zleconych gminie 

wynikająca z ustawy o pomocy społecznej, w szczególności pomoc społeczna polega na 

przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, i szeroko rozumianej pracy 

socjalnej. W ramach ustawy o pomocy społecznej GOPS udziela pomocy w formie świadczeń 

pieniężnych i niepieniężnych, w tym m.in.: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

celowych i okresowych, udzielanie schronienia, przyznawanie posiłku i niezbędnego ubrania, 

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, dożywianie dzieci, sprawianie 

pogrzebu, umieszczanie i opłacanie pobytu osób w domu pomocy społecznej, przyznawanie              

i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie kosztów powstałych w wyniku klęski żywiołowej. 

Dodatkową działalność stanowią zadania zlecone gminie, które na podstawie upoważnień i 

pełnomocnictw przewidzianych w ustawach są przekazane do realizacji gminnej jednostce 

pomocy społecznej. 

Należy do nich realizacja zadań związanych z wypłatą: 

1) świadczeń rodzinnych (w tym: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia 

pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie, 

składki na ubezpieczenie społeczne); 

2) świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego; 

3) stypendiów i zasiłków szkolnych 

4) dodatków mieszkaniowych i energetycznych, 

5) świadczeń wychowawczych z Programu „Rodzina 500 plus’’; 

6) świadczeń w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem"; 

7) realizacja programu rządowego ,,Dobry Start’’. 
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Rodzaje świadczeń zrealizowanych w 2018 roku przez Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w 

Strzegowie prezentuje poniższa tabela: 

 

 

Rodzaj świadczeń 

2018 

Kwota w złotych Liczba rodzin 

Dożywianie, zakup posiłku 103 091 134 

Dodatki mieszkaniowe 15574,37 10 

Dodatki energetyczne 1284,14 77 

Zasiłki celowe i pomoc w naturze 26 031,60 35 

Zasiłki stałe 176 389,92 33 

Zasiłki okresowe 32 869,42 29 

Usługi opiekuńcze 11 159 6 

Domy Pomocy Społecznej 34 517,16 1 

Składki na ubezpieczenie społeczne 125 673 53 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 36 045 56 

Zaliczka alimentacyjna/ 

Fundusz alimentacyjny 

332 380 48 

Zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków 

rodzinnych  

1562478 421 

Świadczenia opiekuńcze 1031883 216 

Świadczenie „Za życiem” 0 0 

Świadczenia rodzicielskie 229 797 30 

Pozostała pomoc finansowa : 

Schronienie: 

Piecza zastępcza: 

 

5325,00 

104 211,14 

 

2 

5 

Rodzina 500 Plus 5 652 658 542 

Dobry Start 275 100 622 

 

W roku 2009 ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminę obowiązkowe 

powołanie zespołów interdyscyplinarnych i wszelkich działań zmierzających do zmniejszenia 

rozmiarów przemocy w rodzinie. Zgodnie z Uchwałą Nr V/30/2011 Rady Gminy Strzegowo 

dnia 30 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania ,,Z I’’ tworzy grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca 

swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z działalności instytucji, którą 

reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie 

pomocy osobom pokrzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy. ,,ZI’’ tworzą 

m.in. przedstawiciele policji, ośrodka pomocy społecznej, ochrony zdrowia, gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

GOPS zajmuje się również dystrybucją żywności pozyskanej z Banku Żywności. W ramach 

współpracy, pracownicy GOPS-u odbierają transporty żywności z Ciechanowa, którą dalej 
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dzielą wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. W 2018 roku pozyskano łącznie 

26 164,65 kg żywności. Z pomocy żywnościowej skorzystało 168 rodzin ( łącznie 630 osób). 

 

14. ORGANIZACJE SPOŁECZNE 

 

Na dzień 1 stycznia 2018 roku na terenie Gminy Strzegowo funkcjonowały następujące 

organizacje społeczne: 

- Gminny Klub Sportowy, 

- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 4 w Strzegowie, 

- Towarzystwo Rozwoju Gminy Strzegowo, 

- Stowarzyszenie „ Nasz Dom”, 

- Stowarzyszenie Scientia Nobilitet, 

- jednostki OSP –Czarnocin, Dąbrowa, Drogiszka, Kowalewko, Mdzewko, Mdzewo,  

  Niedzbórz, Strzegowo, Sułkowo Borowe, Syberia, Unierzyż, Wola Kanigowska 

- Koła Gospodyń Wiejskich  
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15. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Jednym z wielu zadań realizowanych przez gminę jest ochrona przeciwpożarowa.  Na terenie 

gminy Strzegowo zadanie to jest realizowane przy pomocy 12 jednostek ochotniczych straży 

pożarnych (Czarnocin, Dąbrowa, Drogiszka, Kowalewko, Mdzewko, Mdzewo, Niedzbórz, 

Strzegowo, Sułkowo Borowe, Syberia, Unierzyż, Wola Kanigowska).  Jednostki te skupiają w 

swoich szeregach 347 druhów. 

Wyposażenie jednostek w pojazdy pożarnicze: 

Jednostka OSP 
Samochody pożarnicze 

Rodzaj Typ Rok produkcji 

Dąbrowa GCBA 5/32 Jelcz 422 1997 

Kowalewko GLM Mercedes Vito 711D 1999 

Mdzewo GLBM 04/1 Ford Transit 350M 2004 

Niedzbórz 

GBA 3,5/25 

GCBA 6/32 

GBA 2/27 

Renault Midlum 

Jelcz 315 

Mercedes 1124 

2012 

1977 

1997 

Strzegowo 

GCBA 4,5/30 

GLMB 04/1 

GCBA 13/55 

Man GTM 

Ford Transit 350M 

STEYR 1491 

2018 

2003 

1980 

Syberia GLM Żuk 1993 

Unierzyż 
GLMB 04/1 

GBA 1,8.20 

Lublin III 

Volvo FL 614 

1999 

1995 

 

Jednostka OSP w Strzegowie posiada  łódź płaskodenną wraz z wyposażeniem pozwalającym 

na podejmowanie działań z zakresu ratownictwa wodnego. 

Udział jednostek OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych w 2018 roku: 

Jednostka OSP Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 
Razem 

Strzegowo 36 56 92 

Niedzbórz 18 20 38 

Dąbrowa 4 12 16 

Unierzyż 14 12 26 

Łącznie: 172 

 

W 2018 roku na terenie gminy Strzegowo miało miejsce 138 zdarzeń w tym 44 pożary  

i 94 miejscowe zagrożenia. Najwięcej pożarów na terenie powiatu mławskiego, nie licząc 

miasta Mławy, powstało na terenie gminy Strzegowo. 

Zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej realizowane jest głównie przez jednostki włączone 

do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego: Strzegowo, Niedzbórz, Dąbrowa i Unierzyż. 

Jednostki te są zdecydowanie częściej dysponowane do zdarzeń niż jednostki spoza systemu. 

Wynika to z jakości wyposażenie w sprzęt specjalistyczny, środki łączności                             i 
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alarmowania oraz wyszkolenie, a przede wszystkim z dyspozycyjności druhów gotowych 

udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

 

W 2018 roku ogółem na działalność przeciwpożarową wydatkowano kwotę ponad 950 tys. 

złotych. 

 

Główne zadania zrealizowane w 2018 roku: 

1/ Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu MAN z przeznaczeniem 

dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie z dofinansowaniem ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, 

2/ Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych z 

dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. 

 

W ramach zadania jednostki OSP doposażono w następujący sprzęt: 
 

OSP w Strzegowie: 

1/ rozpieracz ramieniowy LUKAS GMBH SP 555 + łańcuchy KSV11 - 1 szt. 

2/ cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach, 

3/ zestaw węży hydraulicznych – 1 szt. 

 

OSP w Unierzyżu: 

1/ zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera  - 1 kpl., 

2/ zestaw osłon zabezpieczających poszkodowanego  - 1 szt., 

3/ zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów  - 1 kpl., 

4/ piła ratownicza do szyb klejonych - 1 szt., 

5/ bosak dielektryczny - 1 szt., 

6/ latarka akumulatorowa kątowa - 3 szt.  

 

OSP w Niedzborzu: 

1/ piła ratownicza do szyb klejonych - 1 szt., 

2/ nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa - 1 szt., 

3/ zestaw osłon zabezpieczających poszkodowanego - 1 szt., 

4/ zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie - 1 kpl., 

5/ zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera - 1 szt., 
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6/ plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi - 1 szt., 

7/ bosak dielektryczny - 1 szt., 

8/ pilarka spalinowa – 1 szt. 

 

OSP w Dąbrowie: 

1/ zbijak do szyb hartowanych  - 1 szt., 

2/ piła ratownicza do szyb klejonych - 1 szt.,  

3/ detektor napięcia - 1 szt., 

4/ bosak dielektryczny - 1 szt., 

5/ latarka akumulatorowa kątowa - 1 szt. 

 

Strażacy z terenu gminy Strzegowo systematycznie podnoszą swoje kwalifikację poprzez 

udział w szkoleniach, manewrach i zawodach sportowo-pożarniczych. 
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16. DZIAŁALNOŚĆ RADY GMINY STRZEGOWO 

 

W okresie sprawozdawczym kończyła się VII kadencja Rady Gminy Strzegowo. Ostatnia 

sesja odbyła się 9 listopada 2018 roku. Od 1 stycznia do tego dnia Rada odbyła                    8 

posiedzeń, na których przyjęto 50 uchwał. 

 

Pierwsza sesja nowej kadencji odbyła się 19 listopada 2018 roku. Rada nowej kadencji                   

w 2018 roku odbyła łącznie 3 posiedzenia, na których podjęto 20 uchwał. 

 

W Radzie Gminy VII kadencji funkcjonowały następujące komisje stałe: 

- Komisja Rewizyjna, 

      - Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych 

      - Komisja Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki  

        Mieszkaniowej 

      - Komisja Planowania, Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 

      - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Infrastruktury 

 

W nowej kadencji również funkcjonują w/w komisje. Dodatkowo powołano Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji, której istnienie wynika z przepisów znowelizowanej ustawy                             

o samorządzie gminnym. 

 

Informacje o posiedzeniach Rady Gminy podawane były do publicznej wiadomości. Od 

grudnia 2018 roku posiedzenia Rady Gminy Strzegowo transmitowane są on-line,                               

a głosowania odbywają się przy pomocy urządzeń technicznych pozwalających na 

odnotowanie sposobu głosowania przez każdego radnego niezwłocznie po głosowaniu                         

i podanie wyników do publicznej wiadomości. 

 

 


