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1. WSTĘP 

 

Na podstawie art. 28aa ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) do obowiązków Wójta Gminy należy sporządzenie Raportu o 

Stanie Gminy.  

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Stupsk w roku 2019, 

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Stupsk 

i funduszu sołeckiego.  

Raport został opracowany przez pracowników Urzędu Gminy Stupsk, Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stupsku.  

 

2. INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE STUPSK 

 

2.1. HISTORIA, POŁOŻENIE, PODZIAŁ NA SOŁECTWA 

 

Gmina Stupsk położona jest na obszarze Północnego Mazowsza, na terenie Ziemi 

Zawkrzeńskiej, która stanowi zachodnią część Wysoczyzny Ciechanowskiej. Gmina Stupsk 

leży na trasie Mława-Ciechanów. Graniczy od północy z gminą Szydłowo, od wschodu z gminą 

Grudusk, od południa z gminami Regimin i Strzegowo, od zachodu z gminą Wiśniewo. 

Gmina Stupsk jest gminą rolniczą. Użytki rolne zajmują 9523 ha, a lasy 1471 ha. 

Położenie na szlaku kolejowym Warszawa-Gdańsk sprzyja rozwojowi gminy i podnosi jej 

atrakcyjność. Głównym zajęciem mieszkańców jest rolnictwo, chociaż obserwuje się 

wzrastające zainteresowanie rozwojem działalności usługowej, handlowej i produkcyjnej. 

W Gminie w ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój infrastruktury obejmującej 

budowę sieci wodociągowej, gazowej, kompleksową telefonizację gminy oraz modernizację 

dróg. Na terenie gminy znajdują się cztery zespoły podworskie jako zabytki chronione: w 

Morawach, Krośnicach, Woli Szydłowskiej oraz Dwór w Dąbku został adaptowany i 

rozbudowany dla potrzeb Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla chorych na 

stwardnienie rozsiane. 

Stupsk jako gród istniał już w XI w. W dokumentach Mogilna z 1065 roku został 

wymieniony jako Słopsko od prasłowiańskiego stlъpъ ‘słup’, gwarowe i staropolskie stłop. 

Etymologia nazwy miejscowej jasno tłumaczy się dzięki dokumentom historycznym 

i naturalnym zmianom głosowym Stłopsko na Stopsko → Stupsko. 

 

Dane o gminie Stupsk 

Województwo: mazowieckie 

Powiat: mławski 

Powierzchnia: 118,04 km2 

Liczba sołectw: 25 
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Sołectwa: 

Bolewo, Budy Bolewskie, Dąbek, Dunaj, Jeże, Konopki, Krośnice, Morawy, Olszewo-Bołąki, 

Olszewo-Borzymy, Olszewo-Grzymki, Pieńpole, Rosochy, Strzałkowo, Stupsk, Sułkowo-

Kolonia, Wola-Kolonia, Wola Szydłowska, Wyszyny Kościelne, Zdroje, Żmijewo-Gaje, 

Żmijewo Kościelne, Żmijewo-Kuce, Żmijewo-Ponki, Żmijewo-Trojany 

 

Sąsiednie gminy: 

Grudusk, Regimin, Strzegowo, Szydłowo, Wiśniewo 

 

2.2. LUDNOŚĆ 

 

 Według danych z Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Stupsk, na terenie gminy 

zameldowanych na pobyt stały było 4 790 osób, w tym 2 368 mężczyzn i 2 438 kobiet. Różnica 

między liczbą kobiet, a liczbą mężczyzn jest niewielka, jednak gminę Stupsk zamieszkuje 

więcej kobiet. W 2019 roku przyrost naturalny wyniósł -15 osób, natomiast w 2018 roku -13 

osób.  

 

Zameldowania osób na pobyt stały w gminie Stupsk – 2019 rok 

Liczba osób 

zameldowanych z innej 

gminy 

Liczba osób, które 

ponownie zameldowały 

się w gm. Stupsk 

Liczba dzieci urodzony 

i zameldowanych 

Liczba osób, które 

zmieniły miejsce 

zameldowania w 

obrębie gm. Stupsk 

71 8 43 22 

Razem: 144 

 

Wymeldowania z pobytu stałego z gminy Stupsk w 2019 roku 

Liczba osób wymeldowanych Liczba osób zmarłych 

14 58 

Razem: 72 

 

Stan ludności – porównanie lat 2018 – 2019 

Rok Liczba ludności na dzień 31 grudnia Urodzenia dzieci, 

które są 

zameldowane  

w gm. Stupsk 

Zgony osób 

ostatnio 

zameldowanych  

w gm. Stupsk 

Pobyt stały Pobyt czasowy 

2018 4804 40 47 60 

2019 4790 38 43 58 
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Statystyka ludności wg płci na koniec 2019 roku (pobyt stały) 

Wiek Mężczyzna Kobieta Ogółem 

0-2 90 59 149 

3 19 34 53 

4 42 44 86 

6 35 16 51 

7 25 30 55 

8-12 128 128 256 

13-15 69 85 154 

16-17 58 43 101 

18 37 31 68 

19-65 1608 - 1608 

19-60 - 1372 1372 

>65 257 - 257 

>60 - 580 580 

ogółem 2368 2422 4790 

Statystyka ludności wg płci na koniec 2019 roku (pobyt czasowy) 

Wiek Mężczyzna Kobieta Ogółem 

0-2 1 1 2 

3 - 0 0 

4 1 0 1 

6 0 0 0 

7 0 1 1 

8-12 0 1 1 

13-15 0 0 0 

16-17 0 0 0 

18 0 0 0 

19-65 14 0 14 

19-60 0 17 17 

>65 1 0 1 

>60 0 1 1 

ogółem 17 21 38 
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3. BUDŻET GMINY  

 

 Budżet Gminy na 2019 rok uchwalony został Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy 

Stupsk z dnia 27 grudnia 2018 roku w następujących wysokościach, po stronie dochodów 

19 020 812,40 zł, po stronie wydatków 19 865 152,91 zł.  

W ciągu roku dokonano zmian dwunastoma Uchwałami Rady Gminy oraz piętnastoma 

Zarządzeniami Wójta w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stupsk na rok 2019 

dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania 

poszczególnych kierunków wydatków.  

Budżet Gminy Stupsk po zmianach przedstawiał się następująco: planowane dochody 

po zmianach 22 595 787,64 zł, planowane wydatki po zmianach 25 179 654,86 zł.  

 W roku 2019 zaplanowano przychody w kwocie 2 805 867,22 zł z wolnych środków 

(kwota 1 405 867,22 zł) i zaciąganego kredytu (kwota 1 400 000,00 zł) oraz rozchody w kwocie 

222 000,00 zł z tyt. spłaty rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki i kredytu. Budżet gminy za 

2019 rok zamknął się deficytem w wysokości 1 141 071,67 zł. Stan zaległości na dzień  

31 grudnia 2019 r. wyniósł: kwotę 1 150 079,98 zł, która stanowi zaległości we wpłatach rat 

podatków z wpłat bieżących oraz z lat ubiegłych, zaległości z tyt. opłaty za odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych, na które wystawiono upomnienia i tytuły 

wykonawcze, zaległości we wpłatach z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 

oraz od nieterminowych płatności z tytułu umów cywilno-prawnych z najmu lokali 

mieszkalnych i użytkowych wraz z odsetkami.    

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 625 420,36 zł i stanowi wartość 

faktur i rachunków otrzymanych w 2020 r. za usługi wykonane w miesiącu grudniu 2019 r. 

oraz naliczone w 2019 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wraz  

z pochodnymi, które zostało wypłacone w 2020 roku.. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 

W 2019 r. zrealizowano rozchody w kwocie 222 000,00 zł z tyt. spłaty kredytu (kwota 

150 000,00 zł) oraz pożyczki z WFOŚiGW (kwota 72 000,00 zł).  

Na dzień 31.12.2019 r. gmina posiada zadłużenie w kwocie 4 596 000,00 zł, w tym: 

 z tyt. zaciągniętego w 2017 r. kredytu 2 700 000,00 zł, 

 z tyt. zaciągniętego w 2019 r. kredytu 1 400 000,00 zł, 

 z tyt. pożyczki z WFOŚiGW 496 000,00 zł. 

 

3.1. DOCHODY GMINY  

 

Dochody budżetu gminy Stupsk za 2019 rok planowane w wysokości 22 595 787,64 zł  

zrealizowano w wysokości 22 194 398,73 zł, co stanowi 98,22% w porównaniu do planu; z tego 

wykonanie dochodów bieżących na kwotę 21 203 877,37 zł, co stanowi 98,66 % w porównaniu 

do planu (21 492 844,08 zł) oraz majątkowych na kwotę 990 521,36 zł, co stanowi 89,81 % 

w porównaniu do planu (1 102 943,56 zł).  

 

W 2019 zrealizowano dochody majątkowe z następujących tytułów: 

 150 012,00 zł z tyt. dotacji zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim  

Nr 34/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-89 z 22.05.2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 
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realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 230603W relacji Przebudowa drogi 

gminnej Olszewo Borzymy – Olszewo Bołąki  od km 0+000 do km 1+055,00”, 

 425 999,00 zł stanowi dotacja zgodnie z umową z Wojewodą Mazowieckim Nr FDS/10/2019 

z dnia 12 sierpnia 2019 r. na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 

realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 230614W na odcinku od km 0+000 do 

km 0+421,85 w miejscowości Stupsk”, 

 218 704,45 zł Są to dochody ze sprzedaży na raty nieruchomości w Bolewie (kwota 

4 178,40 zł), ze sprzedaży mieszkania w Stupsku na rzecz dotychczasowego najemcy (kwota 

6 000,00 zł), sprzedaży 10 działek w Stupsku (kwota 213 855,93 zł) oraz z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  przysługującego osobom fizycznym w prawo 

własności (kwota 4 848,52), 

 44 675,91 zł z tyt. refundacji wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r., 

 dotacja w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania „Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu 

zieleni w miejscowości Wola Szydłowska” zgodnie z umową Nr 969/UMWM/07/2019/RW-

OW-I/D/MIAS z dnia 19 lipca 2019 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2019”, 

 dotacja w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania  „Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu 

zieleni w miejscowości Dunaj – oświetlenie” zgodnie z umową Nr 967/UMWM/07/2019/RW-

OW-I/D/MIAS z dnia 19 lipca 2019 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2019”, 

 dotacja w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania „Zakup lamp solarnych do oświetlenia 

drogi w miejscowości Morawy” zgodnie z umową Nr 966/UMWM/07/2019/RW-OW-

I/D/MIAS z dnia 19 lipca 2019 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 

2019”, 

 dotacja w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania „Zakup lamp solarnych do oświetlenia 

dróg w miejscowości Wyszyny Kościelne” zgodnie z umową Nr 968/UMWM/07/2019/RW-

OW-I/D/MIAS z dnia 19 lipca 2019 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2019”. 

 dotacja w kwocie 65 000,00 zł zgodnie z umową Nr 10/ES-SE-IV/D-178/MIWIS/19 z dnia 19 

lipca 2019 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w 

ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019" 

na realizację zadania "Budowa boiska sportowego w miejscowości Bolewo", 

 dotacja w kwocie 46 130,00 zł zgodnie z umową z Ministrem Sportu i Turystyki Nr 

2019/0300/3182/SubA/DIS/OSA z dnia 7 sierpnia 2019 r. o dofinansowanie ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań inwestycyjnych  w ramach Programu Rozwoju 

Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy 

Aktywności (OSA) edycja 2019 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: 

„Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu zieleni w miejscowości Wola-Kolonia” oraz 

„Rozbudowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Strzałkowo”. 
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Ponadto plan 50 000,00 zł stanowi planowana dotacja na realizację projektu 

„Tandemem w Gminę Stupsk – adaptacja obszaru na potrzeby utworzenia szlaku turystycznego 

na terenie Gminy Stupsk” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach 

działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego 

Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 

lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, zgodnie z umową Nr 00984-6935-UM0712065/18, która 

wpłynie do budżetu gminy w 2020 r. po zaakceptowaniu ostatecznego wniosku o płatność. 

Ponadto w ramach dochodów bieżących otrzymano dotacje: 

 12 400,00 zł zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim Nr 242/OR/BP-I/D/19  

z dnia 19 lipca 2019 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Mazowieckiego na dofinasowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego 

przez jednostkę OSP Stupsk; 

 33 233,50 zł z tyt. refundacji wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego  

w 2018 r.; 

 28 000,00 zł z tyt. dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających 

z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – 

„Aktywna tablica”; 

 46 500,00 zł z tyt. dotacji zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego 

Nr 247/ES-KW/D-213/MPDP/2019 z dnia 23 października 2019 r. o udzieleniu pomocy 

finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja 

pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Morawach” w ramach Mazowieckiego 

Programu dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych; 

 53 696,03 zł z tyt. dotacji z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 

kwocie zgodnie z umowami  Nr 0228/19/OZ/D z dnia 25 lipca 2019 r. i Nr 0560/19/OZ/DA 

z dnia 14 października 2019 r.; 

 z tyt. pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację 

zadania „Wymiana ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbek” 

w kwocie 10 000,00 zł.; 

 14 000,00 zł zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego 

Nr 1233/UMWM/09/2019/KP-IV/D-Z z dnia 13 września 2019 r. o udzielenie dotacji na 

realizację zadania "Rewaloryzacja parku podworskiego w Stupsku"; 

 1 500,00 zł z tyt. pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na zakup 

butów strażackich dla OSP Stupsk zgodnie z umową dotacji z dnia 3 grudnia 2019 r. 

 

3.2. WYDATKI GMINY I INWESTYCJE 

 

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 25 179 654,86 zł, zrealizowano 

w 92,68 % na kwotę 23 335 470,40 zł, w tym: wydatki majątkowe w wysokości 

1 953 411,15 zł co stanowi 67,66 % planu (2 887 106,17 zł) oraz wydatki bieżące  

w kwocie 21 382 059,25 zł co stanowi 95,92 % planu (22 292 548,69 zł). 
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W 2019 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne: 

 11 310,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie 

gminy Stupsk” (plan 12 000,00 zł) Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. 

 Budowa drogi bitumicznej w miejscowości Pieńpole – dokumentacja – wykonanie 

9 900,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

 Zakup i montaż wiat przystankowych – plan 10 319,16 zł, wykonanie 10 319,16 zł. 

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

 Przebudowa drogi gminnej Dąbek – Dunaj – plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 

  Przebudowa drogi gminnej Nr 230614W na odcinku od km 0+000 do km 0+421,85 

w miejscowości Stupsk – plan 1 475 819,00 zł, wykonanie 880 512,43 zł. Zadanie zostało 

zakończone i rozliczone. 

 Przebudowa drogi gminnej Olszewo Borzymy – Olszewo Bołąki  od km 0+000 do km 

1+055,00 – plan 560 000,00 zł, wydatkowano 303 179,92 zł. Zadanie zostało zakończone 

i rozliczone, 

 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wola-Kolonia (działka nr 113) – plan 5 000,00 

zł, wydatkowano kwotę 49,90 zł na zakup map do celów projektowych. Zadanie będzie 

kontynuowane w 2020 r. 

 realizacja projektu „Tandemem w Gminę Stupsk” – adaptacja obszaru na potrzeby 

utworzenia szlaku turystycznego na terenie Gminy Stupsk” realizowanego w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 

ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, zgodnie  

z umową Nr 00984-6935-UM0712065/18 wydatkowano kwotę 83 874,00 zł. Zadanie 

zostało zakończone i rozliczone. 

 „Utworzenie samoobsługowego punktu naprawy rowerów w Gminie Stupsk” – plan 

2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł – środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji 

projektowej. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2020 roku. 

 12 472,20 zł. stanowi dotacja dla samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację 

projektu partnerskiego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (projekt ASI), 

która została przekazana w całości zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2019 Nr 

127/CG/CG-IV/D/19/ASI, a niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do budżetu 

gminy 

 20 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Stupsk”, w ramach którego 

wykonano dokumentację projektową. 

 6 000,00 zł na wpłatę na fundusz celowy wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP na 

dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja placu manewrowego Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie”. 

 Modernizacja instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Stupsku – plan 

10 000,00 zł, wykonanie 9 258,21 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

 Modernizacja instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Morawach – plan 

10 000,00 zł, wykonanie 9 258,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 
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 „Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu zieleni w miejscowości Wola-Kolonia” – plan 

50 000,00 zł, wykonanie 43 326,90 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

 „Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu zieleni w miejscowości Dunaj - oświetlenie” – 

plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

 „Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu zieleni w miejscowości Wola Szydłowska” – 

plan 25 197,05 zł, wykonanie 25 195,40 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

 „Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu zieleni w miejscowości Zdroje (w ramach 

funduszu sołeckiego)” – plan 13 012,36 zł, wykonanie 12 999,87 zł. Zadanie zostało 

zakończone i rozliczone. 

 „Wykonanie instalacji nawadniającej teren zieleni (działka nr 583/4) w Wyszynach 

Kościelnych)” – plan 7 000,01 zł, wykonanie 7 000,01 zł. Zadanie zostało zakończone  

i rozliczone. 

 „Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu zieleni w miejscowości Konopki” – plan 

6 323,66 zł, wykonanie 6 300,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

 „Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu zieleni przy stawie w miejscowości Stupsk” – 

plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie 

będzie kontynuowane w 2020 r. 

 „Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia drogi w miejscowości Jeże” – plan 

13 012,36 zł, wykonanie 13 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

 „Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia drogi w miejscowości Morawy” – plan 

28 923,39 zł, wykonanie 28 900,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

 „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbek” – plan 28 800,00 zł, 

wykonanie 28 800,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

 „Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia drogi w miejscowości Żmijewo-

Trojany” – plan 11 981,64 zł, wykonanie 11 980,00 zł. Zadanie zostało zakończone 

i rozliczone. 

 „Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia drogi w miejscowości Żmijewo-Gaje” 

– plan 11 791,46 zł, wykonanie 11 790,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

 „Zakup lamp drogowych do oświetlenia drogi w miejscowości Olszewo-Grzymki” – plan 

10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

 „Zakup 6 lamp solarnych do oświetlenia drogi w miejscowości Wyszyny Kościelne” – plan 

23 600,00 zł wykonanie 23 600,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

 „Budowa wiejskiego domu kultury i strażaka w miejscowości Konopki” – plan 

55 000,00 zł, wykonanie 50 812,40 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 r. 

 „Modernizacja instalacji c.o. w budynku gminnym przy ul. H. Sienkiewicza 10a 

w Stupsku” – plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zrezygnowano z realizacji zadania. 

 Rozbudowa instalacji gazowej w budynku gminnym przy ul. Kredytowej 4 w Konopkach 

– plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

 „Zakup kosiarki samojezdnej” – plan 13 490,03 zł, wykonanie 13 490,03 zł. Zadanie 

zostało zakończone i rozliczone. 

 „Wykonanie boiska do piłki siatkowej (dz. nr 209) w miejscowości Zdroje” – plan 

10 000 zł, wykonanie 9 825,21 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 
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 „Rozbudowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Strzałkowo” – plan 54 312,18 zł, 

wydatkowano 48 959,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

  „Modernizacja instalacji gazowej w budynku hali sportowej w Morawach” – plan 

10 000,00 zł, wykonanie 9 258,21 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

 „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wyszyny Kościelne” – plan 13 000,00 zł, 

wykonanie 12 815,30 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

 3 690,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa aktywnej strefy wypoczynkowej  

w miejscowości Konopki” na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie 

kontynuowane w 2020 r. 

 140 835,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska sportowego w miejscowości 

Bolewo”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

 

 

 
 

Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu zieleni w miejscowości Wola-Kolonia 
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Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu zieleni w miejscowości Wola Szydłowska 

 

 
 

Wykonanie instalacji nawadniającej teren zieleni w Wyszynach Kościelnych 
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Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia drogi w miejscowości Morawy 

 

 
 

Budowa boiska sportowego w miejscowości Bolewo 
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stupsk 

 

 
 

Przebudowa drogi gminnej Olszewo Borzymy – Olszewo Bołąki 
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Projekt „Tandemem w Gminę Stupsk” 

 

 

4. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

4.1. MIENIE KOMUNALNE 

 

W skład mieszkaniowego zasobu gminy Stupsk, wchodzą lokale położone w budynkach 

będących w całości własnością Gminy lub pozostających w jego posiadaniu samoistnym oraz 

lokale w budynkach będących współwłasnością Gminy i osób prywatnych.                                                                                     

W mieszkaniowym zasobie Gminy  w 2019 roku było 12 lokali mieszkalnych o łącznej 

powierzchni użytkowej 513,11 m²: 

1) w Woli Szydłowskiej Nr 33 (po byłej Szkole Podstawowej) - 2 lokale o pow. użytkowej 

63m², stan techniczny słaby, 

2) w Wyszynach Kościelnych Nr 26 – 2 lokale o pow. użytkowej 62m², stan techniczny 

średni, 

3) w Wyszynach Kościelnych 114 (w Szkole Podstawowej) - 2 lokale o pow. użytkowej 

91m², stan techniczny średni, 

4) w Dunaju Nr 55 (po byłej Szkole Podstawowej) - 2 lokale o pow. użytkowej 106m², stan 

techniczny słaby, 

5) w Konopkach  ul. Kredytowa 4 (po byłej GRN) - 1 lokal o pow. użytkowej 32,80m ², stan 

techniczny średni, 
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6) w Konopkach ul. Kredytowa 8 (Ośrodek Zdrowia) - 2 lokale o pow. użytkowej 103m², 

stan techniczny dobry, 

7) w Konopkach ul Kolejowa 1 (lokal nr 4) - 1 lokal o pow. użytkowej 55,31m², stan 

techniczny średni.” 

  

Gmina w zasobie mieszkaniowym nie posiada lokali socjalnych. Nie przewiduje się 

przeprowadzenia modernizacji oraz kapitalnych remontów w kolejnych latach, lecz tylko 

bieżące naprawy wynikające z eksploatacji.  Możliwości finansowe bieżących remontów 

wynikają z części wpłat pochodzących z czynszów za lokale mieszkalne oraz z dochodów 

uzyskiwanych z najmu lokali użytkowych, wynajmowanych przez osoby prawne i fizyczne. 

 

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 roku 

 

Lp. Nazwa środka 

trwałego 

Stan 

faktyczny 

szt. 

Stan 

księgowy 

szt. 

Stan 

faktyczny 

saldo 

Stan księgowy 

saldo 

1. Grunty komunalne 157 157 799 070,72 799 070,72 

2. Grunty pod drogami 556 556 1 413 752,92 1 413 752,92 

3. Wodociągi    5 337 611,69 

4. Grunty komunalne 

oddane w 

użytkowanie 

wieczyste 

22 22 366 740,00 366 740,00 

5. Grunty – użytkowanie 

wieczyste 

0 0   

6. Budynki: 

- biurowe 

- mieszkalne 

- szkolne 

- pozostałe: 

w tym: 

- świetlice 

- budynki gospod. 

- ośrodek zdrowia 

- dworek Morawy 

 

3 

3 

5 

21 

 

12 

7 

1 

1 

 

 

 

3 

3 

5 

21 

 

12 

7 

1 

1 

  

7. Mieszkania 1 1   

 

Zmiany w stanie mienia komunalnego w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 roku: 

 sprzedaż działek nr 794, 796, 797, 795, 840/1,786, 787, 788, 789, 790 w Stupsku,  

 w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe Gmina przestała być właścicielem działki nr 251 w Bolewie i działki nr 564/1 

w Wyszynach Kościelnych, 

 w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe Gmina stała się właścicielem działki nr 181/6 w Konopkach w części 

wynoszącej 7734/39273, 
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 ilość dróg zwiększyła się w wyniku przejęcia na własność Gminy działek powstałych w 

wyniku podziałów: działki nr 369/3, 621/3 w Stupsku i działka nr 83/1 w Sułkowo-Kolonia o 

oraz podziału działki nr 384 położonej w Konopkach.  

 

Wykaz lokali użytkowych oddanych w najem, stan na dzień 31.12. 2019 r. 

1. Lokal w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 10 w Stupsku o pow. 30,80 m² - Poczta Polska. 

2. Lokal w budynku przy ul. Kredytowej 4 w Konopkach o pow. 14,77 m² - Telekomunikacja 

Polska S.A. 

3. Lokal w budynku przy ul. M. Konopnickiej 13 w Stupsku o pow. 10,17 m² - Telekomunikacja 

Polska S.A. 

4. Lokal w budynku nr 36 w Bolewie o pow. 45,00 m² - sklep spożywczo-przemysłowy. 

5. Lokal w budynku przy ul. Kredytowej 8 w Konopkach o pow. 89,90 m² - Centrum Medyczne 

Gajda-Med. 

6. Lokal w budynku przy ul. Kredytowej 4 w Konopkach o pow. 20,00 m². 

 

Wykaz gruntów oddanych w dzierżawę, stan na dzień 31.12.2019 r. 

 

Lp. Położenie 

gruntów 

Nr działki Pow. w 

ha 

Czynsz roczny 

brutto w zł 

1. Bolewo Część 153 0,19 14 999,24 

2. Wola 

Szydłowska 

Część 45 0,85 300,00 

3. Wola 

Szydłowska 

44/3 0,68 180,00 

4. 

 

Stupsk 45/4 0,7477 270,00 

5. Bolewo 143 0,3100 120,00 

6. Stupsk 254/2 0,8702 300,00 

Ogółem 16 169,24 

 

 

4.2. GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW 

 

Gmina Stupsk posiada opracowaną i przyjętą zarządzeniem Nr 30/2016 Wójta Gminy 

Stupsk z dnia 9 czerwca 2016 r., Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Stupsk. Ewidencja 

obejmowała pierwotnie 125 obiektów, z uwagi na zły stan techniczny, w latach 2017- 2019, 

trzy obiekty, po uzyskaniu opinii Mazowieckiego Urzędu Ochrony Zabytków zostały 

wykreślone. Obiekty objęte Gminną Ewidencję Zabytków to przede wszystkim prywatne 

budynki mieszkalne pochodzące z początku XX wieku. 

Na szczególna uwagę zasługują obiekty wpisane do rejestru zabytków: 

1. Zespół podworski w Dąbku obejmujący dwór, stajnie i park (Krajowy Ośrodek 

Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM) 

2. Park podworski w Krośnicach (własność prywatna) 

3. Park podworski w Morawach (teren szkoły podstawowej) 
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4. Park podworski w Stupsku ze stawami 

5. Zespół podworski w Woli Szydłowskiej 

6. Park podworski w Wyszynach Kościelnych (teren szkoły podstawowej) 

7. Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Wyszynach Kościelnych 

wraz z dawnym cmentarzem przykościelnym i jego ogrodzeniem 

8. Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Żmijewie Kościelnym wraz  

z dzwonnicą, cmentarzem przykościelnym i jego ogrodzeniem 

9. Cmentarz wojenny w Pieńpolu, powstały w 1915 roku 

Poza wpisaniem zabytków nieruchomych do Gminnej Ewidencji Zabytków inną formą ich 

ochrony jest  wpisanie ich ochrony w planie zagospodarowania przestrzennego. 

 

 
 

Cmentarz wojenny w Pieńpolu 
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Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Wyszynach Kościelnych 

 

 
 

Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM 

 



RAPORT O STANIE GMINY STUPSK ZA 2019 ROK 

20 

5. POLITYKI, PROGRAMY, STRATEGIE 

 

5.1. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

 

Mieszkańcy gminy Stupsk borykający się z problemem alkoholowym mogą korzystać 

z pomocy poradni leczenia uzależnień w Mławie. Gminny Program Profilaktyki  

i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych przewiduje możliwość finansowania kosztów 

dojazdu na leczenie. 

Na terenie gminy działa grupa AA „Jana” w Żmijewie Kościelnym, z której pomocy 

mogą skorzystać osoby nie radzące sobie z alkoholem. 

Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii finansowane są ze 

środków uzyskanych przez gminę z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Dochody z opłat w ostatnich latach ulegają zmniejszaniu, z uwagi na mniejszą 

ilość sklepów na terenie naszej gminy.  

2019 – 62669,71 zł 

2018 – 55090,51 zł 

2017 - 57331,30 zł 

2016 – 62272,76 zł 

2015 – 65825,89 zł 

Profilaktyką objęte są szczególnie dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół na terenie 

gminy Stupsk. W ramach profilaktyki ogólnej, dla całej społeczności organizowane były 

festyny rodzinne. Na kolonie letnie, z programem profilaktycznym, w 2019 roku  wyjechało 20 

dzieci pochodzących z rodzin z problemami alkoholowymi oraz dzieci z rodzin z trudną 

sytuacją rodzinną z terenu gminy Stupsk. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

W dniach  od 12 do 25 października 2019 roku, dzieci i młodzież szkół z terenu Gminy 

Stupsk brały udział w „Kampanii Białych Serc” 

 W ramach kampanii organizowane były: 

1. Pogadanki profilaktyczne na godzinach wychowawczych. 

2. Spotkania z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji w Mławie, dzielnicowego  

z udziałem dzieci, rodziców i nauczycieli. 

3. Spotkanie z ratownikiem medycznym, z pracownikiem  Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, pielęgniarką. 

4. Konkursy plastyczne i literackie. 

 

5.2. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE 

STUPSK NA LATA 2016-2022  

 

Strategia przyjęta uchwałą Nr XIX/118/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 czerwca 2016 

roku w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stupsk 

na lata 2016-2022". Szczegółowe informacje na temat realizacji Programu znajdują się  

w podrozdziale nr 9.4. 

https://stupsk.bipgmina.pl/wiadomosci/5504/wiadomosc/331394/uchwala_nr_xix11816_z_dnia_29_czerwca_2016_roku_w_sprawie_przyje
https://stupsk.bipgmina.pl/wiadomosci/5504/wiadomosc/331394/uchwala_nr_xix11816_z_dnia_29_czerwca_2016_roku_w_sprawie_przyje
https://stupsk.bipgmina.pl/wiadomosci/5504/wiadomosc/331394/uchwala_nr_xix11816_z_dnia_29_czerwca_2016_roku_w_sprawie_przyje


RAPORT O STANIE GMINY STUPSK ZA 2019 ROK 

21 

 

5.3. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I 

OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016 - 2023 DLA GMINY 

STUPSK 

 

Program przyjęty uchwałą Nr XX/128/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 17 sierpnia 2016 

roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2023 dla Gminy Stupsk. Szczegółowe 

informacje na temat realizacji Programu znajdują się w podrozdziale nr 9.4. 

 

5.4. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2019-2021 

 

Program przyjęty uchwałą Nr VI/28/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 marca 2019 

roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021. 

Szczegółowe informacje na temat realizacji Programu znajdują się w podrozdziale nr 9.4. 

 

5.5. WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA POMOC 

GMINY STUPSK W ZAKRESIE DOŻYWIANIA NA LATA 2014 - 2020 

 

Program przyjęty uchwałą Nr XXXIV/177/14 Rady Gminy Stupsk w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc Gminy 

Stupsk w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020. Szczegółowe informacje na temat realizacji 

Programu znajdują się w podrozdziale nr 9.4. 

 

5.6. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STUPSK Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ 

POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019  

 

Program współpracy Gminy Stupsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok przyjęty został 

uchwałą Nr XLIII/259/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 6 września 2018 rok w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Gminy Stupsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.  

Program daje możliwość realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  

i inne podmioty prowadzące działalność na terenie gminy. Określa finansowe i poza finansowe 

formy możliwości tej współpracy. Organizacje zapewniają wykonanie tych zadań w sposób 

staranny, efektywny, profesjonalny i terminowy. Program został przygotowany w lipcu 2018 

roku. Procedura konsultacji trwała od 1 sierpnia do 16 sierpnia 2018 roku.  

Współpraca Gminy Stupsk z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na płaszczyźnie finansowej odbywała się przede wszystkim poprzez wspieranie 

realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na zadanie pn. szerzenie  

i promocja kultury i dorobku ludowego. Do konkursu przystąpiły dwa stowarzyszenia: 

Stowarzyszenie Kola Gospodyń Wiejskich "Dąbkowiacy" oraz Stowarzyszenia Koło 

https://stupsk.bipgmina.pl/wiadomosci/5504/wiadomosc/341008/uchwala_nr_xx1282016_rady_gminy_stupsk_z_dnia_17_sierpnia_2016_r
https://stupsk.bipgmina.pl/wiadomosci/5504/wiadomosc/341008/uchwala_nr_xx1282016_rady_gminy_stupsk_z_dnia_17_sierpnia_2016_r
https://stupsk.bipgmina.pl/wiadomosci/5504/wiadomosc/341008/uchwala_nr_xx1282016_rady_gminy_stupsk_z_dnia_17_sierpnia_2016_r
https://stupsk.bipgmina.pl/wiadomosci/5504/wiadomosc/341008/uchwala_nr_xx1282016_rady_gminy_stupsk_z_dnia_17_sierpnia_2016_r
https://stupsk.bipgmina.pl/wiadomosci/5504/wiadomosc/341008/uchwala_nr_xx1282016_rady_gminy_stupsk_z_dnia_17_sierpnia_2016_r
https://stupsk.bipgmina.pl/wiadomosci/5504/wiadomosc/341008/uchwala_nr_xx1282016_rady_gminy_stupsk_z_dnia_17_sierpnia_2016_r
https://stupsk.bipgmina.pl/wiadomosci/5504/wiadomosc/304495/uchwala_nr_xv8916_rady_gminy_stupsk_z_dnia_28_stycznia_2016_roku
https://stupsk.bipgmina.pl/wiadomosci/5504/wiadomosc/304495/uchwala_nr_xv8916_rady_gminy_stupsk_z_dnia_28_stycznia_2016_roku
https://stupsk.bipgmina.pl/wiadomosci/5504/wiadomosc/304495/uchwala_nr_xv8916_rady_gminy_stupsk_z_dnia_28_stycznia_2016_roku
https://stupsk.bipgmina.pl/wiadomosci/5504/wiadomosc/393023/uchwala_nr_xxxii2012017_rady_gminy_stupsk_z_dnia_22_wrzesnia_201
https://stupsk.bipgmina.pl/wiadomosci/5504/wiadomosc/393023/uchwala_nr_xxxii2012017_rady_gminy_stupsk_z_dnia_22_wrzesnia_201
https://stupsk.bipgmina.pl/wiadomosci/5504/wiadomosc/393023/uchwala_nr_xxxii2012017_rady_gminy_stupsk_z_dnia_22_wrzesnia_201
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Gospodyń Wiejskich w Wyszynach Kościelnych. Wnioski spełniały wymogi formalne oraz 

uzyskały pozytywne oceny. 

Gmina współpracuje z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

również w formie poza finansowej, użyczając lokali i innych obiektów na wykonywanie swoich 

zadań statutowych. Z tej możliwości korzystają Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 

Konopki, Koło Gospodyń Wiejskich w Wyszynach Kościelnych, Koło Gospodyń Wiejskich 

"Dąbkowiacy" oraz Klub Sportowy, Towarzystwo Sportowe "Konopianka"  

 

5.7. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY STUPSK 

 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Stupsk, uchwalone uchwałą nr  X/49/2015 Rady Gminy  Stupsk z dnia 31 sierpnia 2015 

roku. Podstawę prawną do podjęcia prac nad Studium stanowi uchwała nr XIV/61/2011 Rady 

Gminy Stupsk z dnia 25 listopada 2011 roku. Studium przygotowano w trybie ustawy z dnia 

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Celem Studium jest 

określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania 

przestrzennego. Niniejsza uchwała nawiązuje do Studium uchwalonego w 2002 roku 

dostosowując jego ustalenia do aktualnych uwarunkowań rozwoju jak również aktualnych 

przepisów regulujących gospodarkę przestrzenną. Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Stupsk składa się z dwóch części: 

I.  „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” wynikające z: 

 dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu, 

 stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony, 

 stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości 

zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

 stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

 warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia, 

 zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia, 

 potrzeb i możliwości rozwoju gminy, 

 stanu prawnego gruntów, 

 występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych, 

 występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych, 

 występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych, 

 występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych, 

 stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 

gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami, 

 zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych, 

 wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. 

II.  „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” określające: 

 kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, 

 kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

wyłączone spod zabudowy, 
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 obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu 

kulturowego, 

 obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej, 

 kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

 obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym, 

 obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, 

 obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, 

 obszary przestrzeni publicznej, 

 obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, 

 kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 

 obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych, 

 obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny, 

 obszary wymagające rekultywacji, 

 granice terenów zamkniętych. 

 

 
 



RAPORT O STANIE GMINY STUPSK ZA 2019 ROK 

24 

5.8. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

STUPSK 

 

Gmina Stupsk jest objęta Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

opracowanym dla całego obszaru w granicach administracyjnych gminy, uchwalonym uchwałą 

Nr XVI/110/04  Rady Gminy Stupsk z dnia 29 października 2004 roku, ze zmianami 

uchwalonymi uchwałą Nr XVI/89/08 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 sierpnia 2008 roku (tekst 

jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia  

16 października 2008 roku Nr 176, poz. 6283) oraz uchwalonymi uchwałą  

Nr XXXVIII/238/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 10 kwietnia 2018 roku (tekst jednolity 

opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 28 listopada 

2018 roku, poz. 11530). 

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren gminy procentowo 

przeznaczony jest jak niżej: 

- pod tereny zabudowy mieszkaniowej – 1,6% 

- pod tereny zabudowy usługowej – 0,6% 

- pod tereny użytkowane rolniczo – 55,0% 

- pod tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej – 1,5% 

- pod tereny zieleni i wód – 38,1% 

- pod tereny komunikacji – 3,2% 

 

 
 

 

 

 

pod tereny 
zieleni i wód

38,10%

pod tereny komunikacji
3,20%

pod tereny 
zabudowy 
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1,60%

pod tereny 
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55,00%

pod tereny zabudowy 
usługowej

0,60%
pod tereny zabudowy 

techniczno-produkcyjnej
1,50%
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5.9. PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY 

STUPSK NA LATA 2014 - 2032 

 

Odpady zawierające azbest należą do grupy odpadów niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia człowieka i dla środowisko. Ograniczenie w użytkowaniu wyrobów zawierających 

azbest ma znaczenie środowiskowe, ale odnosi się również do aspektu ekonomicznego. 

Podstawową korzyścią ekologiczną jest stopniowe ograniczanie, a następnie całkowita 

eliminacja narażenia środowiska na azbest. Narażenie takie powstaje na skutek emisji do 

powietrza włókien azbestu z uszkodzonych wyrobów zawierających azbest oraz ich odpadów, 

a także na skutek niewłaściwie prowadzonych procesów eksploatacji i usuwania tych wyrobów.  

Łącznie na terenie gminy Stupsk występuje 3990,324 Mg wyrobów zawierających 

azbest. Średnia wartość występująca w gminie to 159,61m2. W obrębach Stupsk, Strzałkowo, 

Konopki ilość wyrobów zawierających azbest jest wyższa niż średnia dla gminy, w pozostałych 

poniżej średniej. 

Wyroby zawierające azbest występują najczęściej w formie płyt azbestowo-

cementowych stosowanych w budownictwie. Stosowane są głównie na obiektach 

gospodarczych, ale często też na obiektach mieszkalnych. Występowanie tych wyrobów wiąże 

się najczęściej z obniżeniem wartości technicznej i ekonomicznej danej nieruchomości. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stupsk prowadzone jest od 

2015 r., na podstawie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stupsk 

na lata 2014 – 2032” przyjętego uchwałą Nr IV/18/2015 Rady Gminy Stupsk z dnia 24 lutego 

2015r. 

Gmina Stupsk pozyskuje dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu, poprzez składanie 

wniosku o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w imieniu osób 

fizycznych. 

W 2019 roku pozyskano dofinansowanie w kwocie 53 969,03 zł na realizację zadania 

„Usuwanie azbestu z terenu gminy Stupsk”. Łącznie usunięto 194,260 Mg wyrobów 

zawierających azbest z 74 posesji na terenie Gminy Stupsk..  

 

5.10. PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY STUPSK NA LATA 2016 – 2020 

 

Program rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016 – 2020 został przyjęty uchwałą  

Nr XXX/190/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 lipca 2017 rok. „Program Rewitalizacji dla 

Gminy Stupsk na lata 2016 – 2020” powstał na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w oparciu  założenia Narodowego Planu 

Rewitalizacji 2022, w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014-2020 oraz na podstawie Instrukcji dotycząca przygotowania projektów 

rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz preferencji dla projektów mających na celu 

przywrócenia ładu przestrzennego. Gmina pozyskała dofinansowanie na opracowanie 

przedmiotowego programu ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa w ramach  

konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. 

https://stupsk.bipgmina.pl/wiadomosci/5504/wiadomosc/255371/_uchwala_nr_iv182015_rady_gminy_stupsk_z_dnia_24_lutego_2015_r_w
https://stupsk.bipgmina.pl/wiadomosci/5504/wiadomosc/255371/_uchwala_nr_iv182015_rady_gminy_stupsk_z_dnia_24_lutego_2015_r_w
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Przeprowadzono badanie ankietowe, które nadało kierunek dalszym działaniom 

rewitalizacyjnym. Zorganizowane zostały 2 spotkania konsultacyjne oraz konferencję 

podsumowującą z mieszkańcami Gminy Stupsk. W dniu 28 sierpnia 2017 roku decyzją Zarządu 

Województwa Mazowieckiego „Program Rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016 – 2020” 

został umieszczony w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. 

Głównym celem realizacji „Programu rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016 – 

2020” jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które 

spowodowały jego degradację. Rewitalizacja obejmuje przemiany zdegradowanych terenów w 

głównych aspektach: rozwój społeczny (zapobieganie patologiom społecznym: przestępczości, 

marginalizacji, wykluczenie), rozwój gospodarczy (tworzenie nowych miejsc pracy, 

rozpowszechnianie aktywności gospodarczej), rozwój infrastrukturalno-przestrzenny, 

techniczny i środowiskowy. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych 

uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także 

kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. 

przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy 

publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. 

Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: 

wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi 

politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi  

z dokumentów strategicznych i planistycznych). 

Posiadanie programu rewitalizacji, zgodnego z aktualnymi wytycznymi jest warunkiem 

ubiegania się o wsparcie projektów rewitalizacyjnych we wszystkich działaniach w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Wieloaspektowe analizy pozwoliły analiz wyznaczono obszar rewitalizacji. Obszar 

rewitalizacji obejmuje zasięgiem dwa podobszary, nie stykające się ze sobą granicami. W toku 

diagnozy stwierdzono, że pomimo przestrzennego rozmieszczenia podobszarów rewitalizacji 

istnieje powiązanie funkcjonalno – przestrzenne pomiędzy nimi. Wyznaczone w ramach 

obszaru rewitalizacji obręby pozostają w powiązaniu funkcjonalno – przestrzennym, 

uzupełniającym i stanowią szansę dla rozwoju całego obszaru rewitalizacji.  

 

Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji 

 

Nazwa podobszaru Liczba ludności 

(stan na dzień 

31.12.2016 r.) 

% Powierzchnia [km2] % 

Gmina Stupsk 4938 100 117,99 100 

Bolewo 131 2,7 4,26 3,6 

Konopki 777 15,7 3,43 2,9 

Strzałkowo 429 8,7 10,13 8,6 

Żmijewo Kościelne 32 0,6 1,81 1,5 

Żmijewo – Gaje 47 1,0 3,75 3,2 

Razem obszar 

rewitalizacji 

1416 28,7 23,38 19,8 
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Obszar zdegradowany wyznaczony na obszarze gminy Stupsk  

 

 
 

Biorąc pod uwagę szczególną koncentrację negatywnych zjawisk oraz potrzeby  

i możliwości finansowe gminy Stupsk jako obszar rewitalizacji wyznacza się obręby Bolewo, 

Konopki, Strzałkowo, Żmijewo Kościelne, Żmijewo – Gaje. Wyznaczony obszar rewitalizacji 

obejmuje 19,8% powierzchni gminy Stupsk i jest zamieszkiwany przez 28,7% mieszkańców.  

Program rewitalizacji zbudowany został w oparciu o hierarchiczną strukturę celów. 

Sformułowano ogólny cel główny, któremu podporządkowano 3 cele szczegółowe obejmujące 

priorytetowe sfery, przez pryzmat których należy postrzegać zaprogramowaną zmianę.  

Do celów szczegółowych przypisane zostały konkretne kierunki działań, w ramach których 

formułowane będą poszczególne przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Wyznaczone w Programie 

projekty rewitalizacyjne służą wypełnianiu założonych celów. Cel główny i cele szczegółowe 

nawiązują bezpośrednio do wizji obszaru rewitalizacji, stanowiąc jej rozwinięcie. 

Hierarchiczna struktura celów porządkuje sposób działań związanych z rewitalizacją, 

wskazując kierunek działań.  
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Cel główny Cele szczegółowe Kierunki działań 
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C.1 Aktywizacja gospodarcza 

i zawodowa mieszkańców 

obszaru rewitalizacji 

K.1.1 Wsparcie rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości, w 

szczególności tworzenia miejsc 

pracy lub samozatrudnienia 

K.1.2 Podniesienie kwalifikacji 

zawodowych mieszkańców oraz 

wyrównywanie szans na runku 

pracy 

C.2 Aktywizacja społeczno - 

kulturalna mieszkańców 

obszaru rewitalizacji 

oraz przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

społecznemu 

K.2.1 Likwidacja negatywnych zjawisk 

społecznych oraz przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu 

K.2.2 Aktywizacja i integracja społeczna 

K.2.3 Zaangażowanie lokalnej 

społeczności w życie publiczne 

K.2.4 Organizacja czasu wolnego 

lokalnej społeczności w 

szczególności dzieci i młodzieży 

oraz osób starszych 

C.3 Poprawa jakości życia 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji poprzez 

podniesienie poziomu 

funkcjonalności obszaru 

K.3.1 Poprawa i uzupełnienie 

infrastruktury kulturalnej, 

sportowo - rekreacyjnej, będącej 

miejscem aktywizacji i integracji 

osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

K.3.2 Poprawa i uzupełnienie 

infrastruktury technicznej na 

obszarze rewitalizacji oraz 

działania służące poprawie 

bezpieczeństwa 

K.3.3 Poprawa jakości środowiska 

(rozwiązanie gospodarki 

ściekowej, usuwanie wyrobów 

zawierających azbest) 

 

W Programie rewitalizacji dla Gminy Stupsk określono dwa rodzaje projektów głównych 

korespondujące z określonymi celami szczegółowymi Programu. Poniższe z projektów mają 

charakter stricte społeczny i odpowiadają za realizację celu szczegółowego 1 Aktywizacja 

gospodarcza i zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz celu szczegółowego  

2 Aktywizacja społeczno - kulturalna mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu i odpowiadających im kierunkom działań.  
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5.11. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY STUPSK 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla  Gminy Stupsk został przyjęty uchwałą  

Nr XV/84/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 stycznia 2016 roku. Potrzeba sporządzenia 

i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań zawartych 

w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską 

w 2008 roku w Pakiecie Klimatycznym. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej realizuje założenia 

Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, który został przyjęty przez 

Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki 4 sierpnia 2015 roku. Gmina pozyskała 

dofinansowanie na opracowanie przedmiotowego planu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu: „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej” 2015-OA-10D. 

Przygotowanie Planu poprzedziła szczegółowa inwentaryzacja. W 2015r. 

przeprowadzono ankietyzację budynków mieszkalnych oraz zebrano dane dotyczące zużycia 

energii w budynkach należących do Gminy. Dzięki zebraniu informacji z różnych źródeł 

możliwe było określenie wielkości emisji dwutlenku węgla w roku bazowym. Na tej podstawie 

określono najważniejszy czynnik mający wpływ na emisję - ogrzewanie budynków (około 80% 

sumarycznej emisji). Na drugim miejscu znalazła się emisja ze zużytej energii elektrycznej 

(12,1% sumarycznej emisji). 

 

Udział sektorów w ogólnym bilansie emisji CO2 w Gminie Stupsk 

 

 
 

Przeprowadzenie bazowej inwentaryzacji emisji pozwoliło na określenie sumarycznej 

wielkości emisji CO2 w roku bazowym z obszaru Gminy Stupsk – wynosiła ona 

27 908,9 MgCO2.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, który 

koncentruje się na działaniach mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych, 

zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz podniesienie 

efektywności energetycznej, co związane jest z realizacją celów określonych w Pakiecie 

klimatyczno-energetycznym do 2020 roku. Celem jest również poprawa jakości powietrza na 

79,6%

12,1%

7,1% 0,6% 0,5%0,1%

Procentowy udział źródeł emisji CO2 w Gminie 
Stupsk w roku bazowym 2014

Emisja z ogrzewania
budynków

Emisja ze zużytej energii
elektrycznej

Emisja z transportu

Emisja z oświetlenia
ulicznego
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obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń 

w powietrzu oraz rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych. 

Zadaniem Planu jest również organizacja działań wykonywanych przez gminę, co 

sprzyja osiąganiu ww. celów oraz ocena obecnej sytuacji w gminie wraz z zadaniami, które 

mogą być podjęte w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, wraz ze wskazaniem 

źródeł ich finansowania oraz promocja nowych wzorów konsumpcji. 

Wśród celów pośrednich Planu Gospodarki Niskoemisyjnej można wymienić wyraźne 

oszczędności w budżecie gminy, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii 

elektrycznej, a także innych mediów, udoskonalenie zarządzania, wykorzystanie potencjału 

gminy w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń oraz lepszy wizerunek władz 

samorządowych w oczach mieszkańców. 

W 2015 roku na terenie Gminy przeprowadzono inwentaryzację emisji CO2. 

Dostarczyła ona informacji niezbędnych do określenia wielkości emisji dwutlenku węgla 

pochodzącego ze spalania nośników energii. Dzięki temu wyznaczono główne antropogeniczne 

źródła emisji CO2 oraz zaplanowano działania na rzecz realizacji celu nadrzędnego, którym jest 

redukcja CO2. 

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoliła na określenie wielkości emisji CO2 

z poszczególnych źródeł w roku bazowym 2014. 

 

Emisja CO2 i zużycie energii końcowej w roku 2014 w Gminie Stupsk  

w podziale na źródła powstawania 

 

Źródło 
Emisja CO2  Energia  

(MgCO2) (MWh) 

Emisja z ogrzewania gospodarstw domowych 22 225,5 63 734,0 

Emisja pochodząca z budynków gminnych 126,7 631,2 

Emisja z oświetlenia ulicznego 174,0 214,3 

Emisja ze zużytej energii elektrycznej: 3 375,8 4 157,4 

 - Obiekty należące do Gminy 

 - Osoby fizyczne i prawne (z wyłączeniem Urzędu Gminy) 

24,7 

3 351,1 

30,5 

4 126,9 

Emisja z pojazdów należących do Gminy 14,5 56,0 

Emisja z transportu 1 992,3 8 011,2 

EMISJA SUMARYCZNA (dla całego obszaru Gminy): 27 908,9 76 804,1 
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Emisja CO2 w roku 2014 w Gminie Stupsk ze względu na źródła powstawania  

 

 
 

Dzięki uchwaleniu PGN gmina ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie szeregu 

działań ujętych w planie, w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. 

Kluczowym elementem realizacji strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych jest 

wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Właściwe zaplanowanie działań umożliwi ich 

skuteczną realizację i pozwoli osiągnąć założone cele. Dla wszystkich planowanych działań 

powinny być sporządzone szczegółowe plany realizacji zadań z zastosowaniem podejścia 

projektowego. Planowane zadania można podzielić na: 

a) zadania inwestycyjne w obszarze zużycia energii w budynkach/instalacjach (komunalnych 

i niekomunalnych), oświetlenia ulicznego, dystrybucji ciepła oraz zużycia energii 

w transporcie, 

b) zadania nie inwestycyjne takie jak: planowanie gminne, zielone zamówienia publiczne, 

strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej. 

Realizacja zadań doprowadzi do redukcji emisji w roku 2020 na poziomie 4,78 %  

w stosunku do stanu z roku 2014.  

 

5.12. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STUPSK NA LATA 2016 – 

2019 Z PERSPEKTYWĄ DO 2023 ROKU 

 

Program ochrony środowiska dla gminy Stupsk na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 

2023 roku został przyjęty uchwałą Nr XXI/133/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 września 

2016 roku. Podstawą prawną opracowania Programu ochrony środowiska dla gminy Stupsk na 

lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 roku jest art. 17. ust. 1 Ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska, który nakłada na organy wykonawcze – w tym przypadku gminę – obowiązek 

sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska uwzględniając cele zawarte  
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w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1. 

Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 

Program ochrony środowiska jest dokumentem kształtującym lokalną politykę 

środowiskową. Analizuje i ocenia istniejące uwarunkowania przyrodnicze. Przedstawia mocne 

i słabe strony każdego z komponentów środowiska oraz ocenia możliwe szanse poprawy stanu 

środowiska lub zagrożenia nieosiągnięcia standardów środowiskowych. Program ochrony 

środowiska wyznacza cele i kierunki działań jakie należy podjąć w perspektywie najbliższych 

lat aby poprawić stan środowiska przyrodniczego lub utrzymać go na poziomie zgodnym 

z przepisami prawa. Dokument przedstawia konkretne zadania inwestycyjne i nie inwestycyjne 

jakie będą zobowiązane podjąć instytucje ochrony środowiska. Program Ochrony Środowiska 

przedstawia również strukturę zarządzania i monitorowania postępu prac nad realizacją celów, 

kierunków i zadań w nim określonych. Dokument ten określa źródła finansowania w nowej 

perspektywie finansowej na lata 2014-2020, które mogą być pomocne w realizacji niektórych 

zadań własnych i monitorowanych.  

Oceny stanu środowiska dokonano w ramach 11 obszarów interwencji, które są kluczowe 

do podjęcia działań strategicznych zmierzających do poprawy stanu poszczególnych 

elementów środowiska. Ocenie poddano następujące obszary/komponenty środowiska: 

1) Ochrona klimatu i jakości powietrza – ocenę jakości powietrza na terenie gminy Stupsk oparto 

o wyniki Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Teren gminy Stupsk 

przynależy do strefy mazowieckiej, w której odnotowano przekroczenia wartości 

dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, bezno(a)pirenu. 

Na terenie gminy Stupsk nie są zlokalizowane żadne źródła emisji o szczególnych 

oddziaływaniach na środowisko. Na terenie Gminy Stupsk zanieczyszczenia trafiają do 

powietrza z czterech podstawowych źródeł: powierzchniowych, punktowych, liniowych  

i z rolnictwa. Na terenie gminy Stupsk zjawisko emisji powierzchniowej ma miejsce głównie 

na terenach zabudowanych, gdzie zabudowa mieszkaniowa wyposażona jest w indywidualne 

systemy grzewcze. Emisja liniowa skoncentrowana jest wzdłuż głównych szlaków 

komunikacyjnych i charakteryzuje się dużą nierównomiernością w ciągu doby.  

Gmina Stupsk posiada opracowany Program Gospodarki Niskoemisyjnej, w którym  

w 2017 roku na terenie gminy Stupsk zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja indywidualnych 

kotłowni przez osoby fizyczne na terenie Gminy Stupsk”, dofinansowane ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

 

2) Zagrożenia hałasem – badaniami klimatu akustycznego zajmuje się Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Warszawie. Na przestrzeni 5-ciu ostatnich lat na terenie powiatu 

mławskiego nie został wyznaczony żaden punkt monitoringu hałasu. Na terenie gminy Stupsk 

nie występuje negatywne oddziaływanie w zakresie emisji hałasu z zakładów produkcyjnych. 

Z uwagi na typowo wiejski charakter gminy oraz słabo rozwiniętą sieć dróg o znaczeniu 

wojewódzkim i krajowym natężenie ruchu jest stosunkowe małe w porównaniu do większych 

ośrodków miejskich, przez co zjawisko hałasu komunikacyjnego uważa się za niskie.  

 

3) Pola elektromagnetyczne – badaniami natężenia pól elektromagnetycznych zajmuje się 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Na przestrzeni 5-ciu ostatnich lat 

na terenie powiatu mławskiego nie został wyznaczony żaden punkt monitoringu pól 
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elektromagnetycznych. Zbliżony stan natężenia pola elektromagnetycznego można ustalić na 

podstawie pomiarów w punktach położonych możliwie blisko Gminy Stupsk, o analogicznej 

charakterystyce obszaru (punkty położone głównie na terenach wiejskich). Najbliżej 

zlokalizowanymi punktami pomiarowymi na terenach wiejskich są Mącice (powiat przasnyski) 

oraz Wola Młocka (powiat ciechanowski). Analiza wyników pomiarów wykazała, że 

występujące w środowisku poziomy pól elektromagnetycznych są mniejsze od poziomów 

dopuszczalnych.  

 

4) Gospodarowanie wodami – podstawowymi jednostkami podziału wód podziemnych                                      

i powierzchniowych są jednolite części wód powierzchniowych (JCWPrz) i podziemnych 

(JCWPd). Obszar gminy Stupsk położony jest w granicach JCWPd PLGW200048 o numerze 

48. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych na terenie gminy Stupsk ocenia się jako 

dobry. Z rozpoznania warunków hydrogeologicznych wynika, że na terenie gminy Stupsk  

w większości występują średnio korzystne warunki zaopatrzenia w wodę. Pod obszarem gminy 

Stupsk zlokalizowane są dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych nr 219 - Górna Łydynia 

i 215 - Subniecka warszawska.  

Obszar gminy Stupsk położony jest w granicach 5-ciu jednolitych części wód 

powierzchniowych. Większość wód powierzchniowych odznacza się złym stanem. Zgodnie ze 

Studium ochrony przeciwpowodziowej w dolinie rzeki Łydyni występują obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią. Na tych obszarach zabronione jest podejmowanie działań, 

które mogą utrudnić ochronę przed powodzią.  

 

5)  Gospodarka wodno-ściekowa – Większość istniejących na terenie gminy Stupsk studni 

głębinowych ujmuje wodę z głębszych czwartorzędowych poziomów wodonośnych. Poziomy 

te występują w międzymorenowych warstwach piaszczysto-żwirowych w interwale 

głębokości: 20 – 30 m p.p.t. (II poziom), 60 – 110 m p.p.t. (III poziom) oraz powyżej 120 m 

p.p.t (IV poziom). Nawiercone zwierciadło wody występuje na zmiennej głębokości i jest pod 

ciśnieniem hydrostatycznym, stabilizując się w większości blisko powierzchni terenu (2 – 4 m 

p.p.t.). Woda z głębszych warstw wodonośnych stanowiących podstawę wodociągów 

zbiorowych, charakteryzuje się wysoką zawartością związków żelaza i manganu, co wymusza 

budowę stacji uzdatniania wody przy hydroforniach.  

System zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminy Stupsk jest dobrze rozwinięty. Obecnie 

na terenie gminy funkcjonują 4 ujęcia wód podziemnych administrowane przez Zakład Usług 

Wodnych w Mławie: 

- SUW Stupsk – 2 studnie o wydajności 35m3/h każda, 

- SUW Strzałkowo – 1 studnia o wydajności 31 m3/h, 2 studnia o wydajności 12 m3/h i 3 studnia                         

o  wydajności 10 m3/h, 

- SUW Zdroje – 1 studnia o wydajności 100 m3/h, 2 studnia o wydajności 64 m3/h, 

- SUW Jeże - 2 studnie o wydajności 42m3/h każda, 

Zaopatrzenie w wodę odbywa się poprzez pobór wód podziemnych dla potrzeb 

wodociągów gminnych. Największy zasięg ma wodociąg zaopatrujący wschodnią część gminy 

Stupsk z ujęcia wody w miejscowości Jeże. W zasięgu wodociągu są następujące miejscowości: 

Jeże, Olszewo – Bołąki, Żmijewo Kościelne, Olszewo – Borzymy, Żmijewo – Trojany, 

Olszewo – Grzymki, Żmijewo – Pionki, Żmijewo – Gaje i Żmijewo – Kuce. Ponadto na terenie 
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gminy funkcjonują wodociągi zbiorowe bazujące na ujęciach wody w miejscowościach: 

Strzałkowo, Stupsk i Zdroje. Najmniejszy zasięg ma wodociąg zakładowy Dunaj (zaopatrujący 

w wodę między innymi osiedle mieszkaniowe) i wodociąg Dąbek zrealizowany na potrzeby 

Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego.  

Na terenie gminy Stupsk brak jest sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków 

komunalnych. Ścieki z gospodarstw odprowadzane są do indywidualnych zbiorników 

bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2015r. gmina Stupsk 

przystąpiła do realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Stupsk”. Projekt polegał na udzieleniu wsparcia finansowego mieszkańcom gminy 

Stupsk przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym w 2017 

r. na terenie gminy Stupsk zostało wybudowanych 55 nowych przydomowych oczyszczalni 

ścieków.  Zadanie zostało dofinansowane w formie pożyczki przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Na terenie gminy Stupsk funkcjonują jedynie dwie oczyszczalnie zakładowe:  

- Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego 

w Dąbku – odbiornik rów melioracyjny, Dunajczyk, Łydynia, 

- Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna Gorzelni i Ubojni ZPR w Dunaju - odbiornik 

Dunajczyk, Łydynia. 

Rozwiązaniem na brak kanalizacji sanitarnej, szczególnie na terenach rozproszonej 

zabudowy są przydomowe oczyszczalnie ścieków, zdecydowanie bardziej ekologiczne niż 

bezodpływowe zbiorniki na ścieki. 

 

6) Zasoby geologiczne – na terenie gminy Stupsk występują 3 udokumentowane złoża surowców 

okruchowych. Są to złoża nie kolizyjne z ochroną środowiska: złoże Stupsk, złoże Wola 

Szydłowska, złoże Wola Kolonia. W granicach udokumentowanych złóż, w ich sąsiedztwie 

oraz rejonach perspektywicznych istnieją możliwości obecnej lub przyszłej eksploatacji 

kruszywa. 

 

7) Gleby – utwory powierzchniowe, z których wykształciły się gleby na terenie gminy Stupsk 

stanowią głównie piaski i gliny. Gmina Stupsk charakteryzuje się glebami słabymi jakościowo. 

Grunty orne dobre i średnie jakościowo zaliczane do klas III-IV stanowią ok. 42% ogółu 

gruntów ornych. W układzie przestrzennym gminy najkorzystniejsza dla rolnictwa struktura 

gruntów ornych (duże płaty gleb kl. III-IV) występuje we północno-zachodniej części gminy 

(Wyszyny Kościelne, Zdroje, Dunaj, Dąbek) oraz północno - wschodniej (Żmijewo Trojany, 

Olszewo – Grzymki).  

Grunty orne słabe jakościowo kl. V-VI stanowią ok. 58,0% i dominują w południowej 

części gminy (Sułkowo Kolonia, Bolewo, Budy Bolewskie, Rosochy, Konopki, Morawy).  

Struktura użytków zielonych wg klas bonitacyjnych odznacza się przewagą łąk i pastwisk 

średnich jakościowo - ok. 69% to kl. III i IV. Użytki zielone słabe jakościowo (przewaga kl. V 

i VI) występują w dużym rozdrobnieniu.  

Przestrzenne zróżnicowanie jakości terenów użytkowanych rolniczo wskazuje, że 

koncentracja terenów najbardziej przydatnych dla produkcji rolnej występuje w północnej  

i zachodniej części gminy, natomiast na pozostałym obszarze skupione są grunty słabe i bardzo 

słabe jakościowo. 
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8) Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów – obecnie na terenie gminy 

Stupsk funkcjonuje system odpłatnego odbioru odpadów z terenu każdej posesji. Od 1 lipca 

2013 roku zorganizowanym systemem gospodarki odpadami na terenie Gminy Stupsk zostały 

objęte wszystkie nieruchomości zamieszkałe. Do systemu opłatowego nie zostały włączone 

nieruchomości niezamieszkałe: biura, szkoły, urzędy, placówki handlowe, usługowe  

i przedsiębiorstwa. Właściciele tych nieruchomości mają nadal obowiązek zawarcia umów 

indywidualnych. Na terenie Gminy Stupsk dla nieruchomości zamieszkałych opłata obliczana 

jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.  

Zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych prowadziła firma wyłoniona w drodze 

postępowania przetargowego. Stosownie do przeprowadzonego zamówienia publicznego 

wyłoniono firmę świadczącą usługi w powyższym zakresie, którą  jest NOVAGO Sp. z o.o.   

w Mławie. W ramach podpisanej umowy NOVAGO Sp. z o.o. w Mławie realizowała odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stupsk. 

Odpady komunalne z terenu Stupsk w 2019 roku odbierane były w postaci zmieszanej                                       

i selektywnej. Zmieszane odpady mogą być przekazywane wyłącznie do regionalnych instalacji 

przetwarzania odpadów komunalnych (Instalacja MBP Kosiny Bartosowe, 06-521 Wiśniewo, 

Instalacja MBP Uniszki – Cegielnia, 06 – 513 Wieczfnia Kościelna.) Odbiór zmieszanych 

odpadów komunalnych następował z częstotliwością 1 raz w miesiącu (zabudowa 

jednorodzinna i wielorodzinna). Zbiórka odpadów segregowanych odbywała się w systemie 

workowym (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna) również 1 raz w miesiącu. W pojemniki 

na odpady komunalne właściciele nieruchomości musieli zaopatrzyć się we własnym zakresie, 

natomiast w worki do selektywnej zbiórki odpadów mieszkańców zaopatrywała NOVAGO  

Sp. z o.o.  

W ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów odbieranych od mieszkańców 

Gminy przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany był do zorganizowania 

zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

chemikaliów i zużytych opon.  Na terenie Gminy Stupsk w 2019 roku zorganizowano 

dwukrotnie zbiórkę w/w odpadów, w dniach 6 - 13 maja 2019 r.  i 2 - 9 września 2019 r. 

Mieszkańcy informowani byli o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych 

i segregowanych oraz o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów oraz zużytych opon. 

Pojemniki na zużyte baterie znajdują się w obiektach użyteczności publicznej, tj. w Urzędzie 

Gminy Stupsk oraz placówkach oświatowych na terenie gminy. W aptece w Konopkach 

przyjmowane są przeterminowane leki, które odbierane są przez firmę świadczącą usługi 

odbioru odpadów z terenu gminy. 

Od 1 września 2015 roku rozpoczął funkcjonowanie Międzygminny (wspólny dla 

mieszkańców gminy Wiśniewo i Stupsk) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK). Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony 

jest przez NOVAGO Sp. z o.o., ul. Grzebskiego 10, 06 – 500 Mława w miejscowości Kosiny 

Bartosowe, na terenie Zakładu Odzysku i Biostabilizacji odpadów komunalnych. PSZOK 
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przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 oraz w sobotę  

w godzinach 8:00 – 12:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). 

Ze złożonych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami wynika, że w 2019 roku 3 788 osób zamieszkałych na 

terenie gminy Stupsk objętych było systemem gospodarowania odpadami, w tym 3 255 osoby 

systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zaś 533 osób systemem zbiórki 

odpadów komunalnych w sposób zmieszany. W związku z powyższym ok. 86 % mieszkańców 

objętych systemem gospodarowania odpadami zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów. 

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Stupsk 

wyniosły 560 520,00 zł.  

Przypis na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców Gminy Stupsk                                      

w 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym, tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniósł 627 

539,00 zł, natomiast odpis – 49 293,00 zł. W sumie należności z tytułu opłat za odbiór  

i gospodarowanie odpadami w 2019 roku wyniosły  637 817,31 zł. 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. mieszkańcy z tytułu odbioru                                               

i zagospodarowania odpadów komunalnych wpłacili do Urzędu Gminy w Stupsku 542 892,21 

zł. Koszty upomnień wyniosły 3 276,72 zł (wysłano 351 upomnień). Zaległości na dzień 

31.12.2019 r. wynosiły 98 765,29,00 zł, natomiast nadpłaty – 3 840,19 zł. 

Nie poniesiono kosztów na utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), gdyż jest on utrzymywany przez NOVAGO Sp. z.o.o. w ramach 

umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Gmina Stupsk posiada opracowany w 2014 r. „Program usuwania wyrobów zawierających 

azbest dla gminy Stupsk na lata 2014-2032”. Podstawowym celem Programu jest oczyszczenie 

terenu gminy Stupsk z azbestu zgodnie z przyjętym w dokumencie harmonogramem oraz 

wyeliminowanie negatywnego wpływu azbestu na zdrowie mieszkańców oraz na stan 

środowiska.  

 

9) Zasoby przyrodnicze – grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione na terenie gminy Stupsk 

zajmują powierzchnię 2149 ha (stan na maj 2016). Wskaźnik lesistości gminy wynosi 18,2%  

i jest on niższy zarówno od wskaźnika lesistości dla powiatu mławskiego – 19,5% jak  

i województwa mazowieckiego – 22,9%. Większe zwarte kompleksy lasów występują głównie 

w południowej części gminy, w rejonie wsi Dunaj, Bolewo, Żmijewo Pionki. W części 

północnej gminy fragmenty większych kompleksów położone są na północny wschód od 

Wyszyn Kościelnych oraz na północ od wsi Jeże. Część środkowa gminy o płasko równinnej 

rzeźbie terenu i niewielkich deniwelacjach stanowi obszar praktycznie bezleśny.  

Poza lasami i zadrzewieniami na szatę roślinną gminy Stupsk składają się głównie agrocenozy 

gruntów ornych i pastwisk, nieużytki, zieleń urządzona oraz zieleń towarzysząca terenom 

zabudowanym. Ważne urozmaicenie dla środowiska przyrodniczego stanowią półnaturalne 

zbiorowiska łąkowe i bagienne występujące wzdłuż cieków i bezodpływowych zagłębieniach 

oraz śródpolne kępy zakrzewień i zadrzewień, szpalery drzew przydrożnych.  
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Zestawienie form ochrony przyrody objętych ochroną prawną na terenie gminy Stupsk 

 

L.p. 
Forma 

ochrony 
Nazwa Krótka charakterystyka Lokalizacja  

1.  

Obszar 

Chronionego 

Krajobrazu 

Nadwkrzański 

Nadwkrzański Obszar Chronionego 

Krajobrazu położony jest na terenie 

Wysoczyzny Ciechanowskiej, Doliny 

rzeki Wkry oraz Niziny 

Mazowieckiej. Jest to obszar o 

charakterze wybitnie rolniczym, z 

nielicznymi lasami i zadrzewieniami. 

Cenniejsze fragmenty lasów są 

chronione w rezerwatach, m.in: 

Dziektarzewo Gołuska Kępa - gdzie 

chronione są fragmenty lasu 

mieszanego porastającego skarpę 

rzeki Wkry. Nadwkrzański Obszar 

Chronionego Krajobrazu, obejmuje 

tereny chronione ze względu na 

wyróżniający się krajobraz o 

zróżnicowanych ekosystemach, 

wartościowe ze względu na 

możliwość zaspokajania potrzeb 

wiązanych z turystyką i 

wypoczynkiem, a także pełnioną 

funkcją korytarzy ekologicznych. 

Południowo-

zachodnia część 

gminy Stupsk 

2.  

Obszar 

Chronionego 

Krajobrazu 

Krośnicko-

Kosmowski 

Krośnicko-Kosmowski Obszar 

Chronionego Krajobrazu położony 

jest na terenie Wzniesienia 

Mławskiego. Krajobraz obszaru 

charakteryzuje się obecnością 

wyrazistych form (wzgórz) 

kemowych i morenowych, których 

wy. dochodzi do 200m n.p.m. 

Południowo-

wschodnia część 

gminy Stupsk 

3.  

Użytek 

ekologiczny 

Użytek 

ekologiczny we 

wsi Budy 

Bolewskie 

Użytek ekologiczny związany ze 

źródliskiem cieku bez nazwy, 

dopływu rz. Gedniówki. Pełni 

funkcję fizjocenotyczną polegającą 

na tworzeniu wysp ekologicznych w 

agrosystemach, korytarza 

ekologicznego i szlaku wędrówek 

zwierząt. Pełni również funkcję 

środowiskowo-twórczą podnosząc 

wartość estetyczną fizjonomii 

krajobrazu 

Budy Bolewskie - 

części działek 

prywatnych: 220, 

221, 224, 222, 114, 

113, 115, 112, 111, 

110, 109, 108, 107, 

106, 96, 97, 98, 99, 

100, 101, 94, 93, 

92, 95, 117, 119, 

118, 120, 121, 122, 

123, 124, 125, 126, 

127, 128, 129, 130, 

131, 132, 133, 134, 

135, 136, 137, 138, 

139 

4.  

Użytek 

ekologiczny we 

wsi Stupsk (UE 

1) 

Użytek ekologiczny związany ze 

źródliskiem cieku bez nazwy, 

dopływu rz. Giedniówki. Pełni 

funkcję fizjocenotyczną polegającą 

na tworzeniu wysp ekologicznych w 

agrosystemach, korytarza 

Położony w 

północnej części 

wsi Stupsk. 

Wschodnia część 

UE 1 na odcinku 

ok. 250 m sąsiaduje 
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L.p. 
Forma 

ochrony 
Nazwa Krótka charakterystyka Lokalizacja  

ekologicznego i szlaku wędrówek 

zwierząt. Pełni również funkcję 

środowiskowo-twórczą podnosząc 

wartość estetyczną fizjonomii 

krajobrazu 

z nieopodal 

znajdującą się 

drogą wojewódzką 

Nr 615 Mława-

Ciechanów . Części 

działek 

prywatnych: 102, 

103, 104, 105, 106, 

107, 100, 93, 94, 

95, 96, 97, 98, 91/2, 

92/2, 99/2 

5.  

Użytek 

ekologiczny we 

wsi Stupsk (UE 

2) 

Użytek ekologiczny związany ze 

źródliskiem cieku bez nazwy, 

dopływu rz. Dunajczyk. Pełni 

funkcję fizjocenotyczną polegającą 

na tworzeniu wysp ekologicznych w 

agrosystemach, korytarza 

ekologicznego i szlaku wędrówek 

zwierząt. Pełni również funkcję 

środowiskowo-twórczą podnosząc 

wartość estetyczną fizjonomii 

krajobrazu 

Położony we 

wschodniej części 

wsi Stupsk. Na 

odcinku 670 m 

rozciąga się wzdłuż 

granicy 

miejscowości 

Stupsk z 

miejscowością 

Zdroje. Swój 

początek ma 

nieopodal drogi 

powiatowej nr 2348 

W Stupsk-Dąbek. 

Części działek 

prywatnych: 530, 

529, 528, 527, 526, 

525, 524/1, 523, 

522, 521, 738, 739, 

520 

6.  

Użytek 

ekologiczny we 

wsi Zdroje 

Teren o charakterze wodno-

torfowiskowym. Użytek ekologiczny 

związany ze źródliskiem cieku bez 

nazwy, dopływu rz. Gedniówki. 

Pełni funkcję fizjocenotyczną 

polegającą na tworzeniu wysp 

ekologicznych w agrosystemach, 

korytarza ekologicznego i szlaku 

wędrówek zwierząt. Pełni również 

funkcję środowiskowo-twórczą 

podnosząc wartość estetyczną 

fizjonomii krajobrazu 

Położony w 

południowej części 

wsi Zdroje. Na 

odcinku 835 m 

rozciąga się wzdłuż 

granicy 

miejscowości 

Zdroje z 

miejscowością 

Stupsk. Części 

działek 

prywatnych: 307, 

308, 309, 310, 311, 

312, 313, 315, 316, 

317, 318, 319, 320, 

321, 322, 323, 324, 

325, 326, 327, 328, 

329, 330, 331, 332, 

333, 334, 335, 336, 

337, 338, 339, 340, 

341, 342, 343, 345, 

346, 347, 348, 349, 
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L.p. 
Forma 

ochrony 
Nazwa Krótka charakterystyka Lokalizacja  

350, 351, 352, 353, 

354, 355, 356, 357, 

358, 359, 360, 361, 

362, 363, 364, 365, 

366, 367, 368, 369, 

370 

7.  

Pomniki 

przyrody 

Topola biała Obwód 537 cm, wysokość 25 m 

Dębek - działka nr 

ewidencyjny 695, 

teren  

parku 

zabytkowego, 

północno-wschodni 

skraj, aleja grabowa 

8.  Głaz narzutowy Obwód 690 cm, wysokość 1,65 m 

Wyszyny Kościelne 

- działka nr 

ewidencyjny 81/3 

9.  Dąb szypułkowy Obwód 396 cm, wysokość 20 m 

Żmijewo-Gaje - 

działka ner 

ewidencyjny 93  

 

 

Grupa drzew (2 

szt.) - Modrzew 

europejski 

 

Obwód 225 cm, wysokość 20 m 

Obwód 316 cm, wysokość 22 m 

 

Dąbek - działka nr 

ewidencyjny 695, 

teren  

parku zabytkowego 

10.  

Grupa drzew (9 

szt.) - Dąb 

szypułkowy 

Obwód 230 -303 cm, wysokość 16-

18 m 

 

Dąbek - działka nr 

ewidencyjny 695, 

teren  

parku zabytkowego 

część  

wschodnia 

11.  Dąb czerwony Obwód 330 cm, wysokość 14 m 

Dąbek - działka nr 

ewidencyjny 695, 

teren  

parku zabytkowego 

- przed frontem 

pałacu - dworu 

12.  
Lipa 

drobnolistna 
Obwód 370 cm, wysokość 20 m 

Pieńpole - działka 

nr ewidencyjny 14 

13.  

Grupa drzew – 

Jesion wyniosły 

i Dąb 

szypułkowy 

Jesion wyniosły - obwód 386 cm, 

wysokość 22 m 

Dąb szypułkowy - obwód 318 cm, 

wysokość 20 m 

Strzałkowo - 

działka nr 

ewidencyjny 64/5 

14.  

Grupa drzew (2 

szt.) - Lipa 

drobnolistna 

Obwód 345 cm, wysokość 19 m 

Obwód 262 cm, wysokość 19 m 

Wyszyny Kościelne 

- działka nr 

ewidencyjny 476, 

Szkoła 

Podstawowa, teren 

parku wiejskiego 

po lewej stronie 

drogi  

wjazdowej ze 

strony wsi w części 

centralnej parku 
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Obowiązkiem Gminy Stupsk jest utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych 

stanowiących jej własność. Rola zieleni w środowisku miejskim jest olbrzymia. Drzewa  

i krzewy pełnią wiele bardzo ważnych funkcji jak np.: produkcja tlenu, zmniejszanie ilości 

CO2, zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza, poprawa warunków mikro-klimatycznych.  

 

5.13. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM 

GMINY STUPSK NA LATA 2017-2021 

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Stupsk na lata 

2017-2021 został przyjęty uchwałą Nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 

2016 roku. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stupsk na 

lata 2017- 2021 zawiera:  

 prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, 

 analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego 

budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata, 

 plan sprzedaży lokali w kolejnych latach, 

 zasady polityki czynszowej i warunki obniżania czynszu, 

 sposoby i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania 

mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach oraz określa źródła finansowania 

gospodarki mieszkaniowej i kolejnych latach i  wysokość wydatków w kolejnych latach,  

z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów i modernizacji oraz koszty 

zarządu nieruchomościami wspólnymi. 

W mieszkaniowym zasobie Gminy  w 2019 roku było 12 lokali mieszkalnych o łącznej 

powierzchni użytkowej 513,11 m². 

 

5.14. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY STUPSK W 2019 ROKU 

 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2019 roku został przyjęty uchwałą Nr VI/31/2019 Rady 

Gminy Stupsk z dnia 26 marca 2019 roku. 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów  

i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Zadania programu to 

zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczenie zwierząt domowych 

w Schronisku, a zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym, ograniczenie populacji 

bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację oraz kastrację, elektroniczne znakowanie 

(czipowanie) zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Stupsk, 

sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, poszukiwanie 

nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie 

całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.  

https://stupsk.bipgmina.pl/wiadomosci/5504/wiadomosc/362923/uchwala_nr_xxiv1532016_rady_gminy_stupsk_z_dnia_28_grudnia_2016_
https://stupsk.bipgmina.pl/wiadomosci/5504/wiadomosc/362923/uchwala_nr_xxiv1532016_rady_gminy_stupsk_z_dnia_28_grudnia_2016_
https://stupsk.bipgmina.pl/wiadomosci/5504/wiadomosc/362923/uchwala_nr_xxiv1532016_rady_gminy_stupsk_z_dnia_28_grudnia_2016_
https://stupsk.bipgmina.pl/wiadomosci/5504/wiadomosc/362923/uchwala_nr_xxiv1532016_rady_gminy_stupsk_z_dnia_28_grudnia_2016_
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Koszt realizacji programu w 2019 r. wyniósł 2 506,40 zł. Na koszt gminy zapewniono 

opiekę 1 bezdomnemu psu, który po odłowieniu przez Straż Gminną zostały umieszczone 

 w  Fundacji „Centrum Ochrony Środowiska” ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk 

(Schronisko w Chrcynnie). 

 

6. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY STUPSK 

 

Numer 

uchwały 

Data 

sesji 
Tytuł Realizacja 

IV/21/2019 
29.01.

2019 

uchwała w sprawie diet oraz zwrotu kosztów 

podróży dla radnych 

Uchwała weszła w 

życie 

IV/22/2019 
29.01.

2019 

w sprawie zamiaru likwidacji  Szkoły 

Filialnej w Dąbku prowadzonej w ramach 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Stupsku 

Uchwała została 

zrealizowana  

IV/23/2019 
29.01.

2019 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Stupsk na rok 2019 

Uchwała została 

zrealizowana 

IV/24/2019 
29.01.

2019 

w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości, stanowiącej własność 

Gminy Stupsk, na rzecz IT Partners Telco 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

Uchwała weszła w 

życie 

V/25/2016 
26.02.

2019 

w sprawie ustalenia poboru podatku 

rolnego, od nieruchomości, leśnego w 

drodze inkasa oraz określenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała weszła w 

życie 

V/26/2019 
26.02.

2019 

w sprawie ustalenia wysokości i warunków 

udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty 

jednorazowej z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Gminy Stupsk 

Uchwała została 

zrealizowana 

V/27/2019 
26.02.

2019 

w sprawie nadania imienia Szkole 

Podstawowej w Morawach 

Uchwała została 

zrealizowana 

VI/28/2019 
26.03.

2019 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 

Uchwała weszła w 

życie 

VI/29/2019 
26.03.

2019 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w 

drodze przetargu nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Wyszyny 

Kościelne, stanowiącej własność Gminy 

Stupsk 

Uchwała 

niezrealizowana z 

powodu braku 

zainteresowania 

potencjalnych 

nabywców 

VI/30/2019 
26.03.

2019 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w 

drodze przetargu nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Konopki, 

stanowiącej własność Gminy Stupsk 

Uchwała 

niezrealizowana z 

powodu braku 

zainteresowania 

potencjalnych 

nabywców 
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VI/31/2019 
26.03.

2019 

w sprawie wprowadzenia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Stupsk w 2019 roku 

Uchwała została 

zrealizowana 

VI/32/2019 
26.03.

2019 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej 

Uchwała została 

zrealizowana 

VI/33/2019 
26.03.

2019 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Stupsk na 2019 rok 

Uchwała została 

zrealizowana 

VII/34/2019 
30.04.

2019 

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2018 Rady 

Gminy Stupsk z dnia 30 listopada 2018 

roku w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 

dożywiania w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 

albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim rządowym 

programem " Posiłek w szkole i w domu " 

na lata 2019-2023 

Uchwała weszła w 

życie 

VII/35/2019 
30.04.

2019 

zmieniająca uchwałę Nr II/4/2018 Rady 

Gminy Stupsk z dnia 30 listopada 2018 

roku w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem " 

Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-

2023  

Uchwała weszła w 

życie 

VII/36/2019 
30.04.

2019 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w 

drodze przetargu nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Sułkowo-

Kolonia, stanowiącej własność Gminy 

Stupsk  

Uchwała została 

zrealizowana 

VII/37/2019 
30.04.

2019 

w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w 

Dąbku prowadzonej w ramach Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Stupsku 

Uchwała została 

zrealizowana 

VII/38/2019 
30.04.

2019 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Stupsk 

Uchwała została 

zrealizowana 

VII/39/2019 
30.04.

2019 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Stupsk na rok 2019 

Uchwała została 

zrealizowana 

VIII/40/2019  
30.05.

2019 

w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości, stanowiącej własność 

Gminy Stupsk, na rzecz IT Partners Telco 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

Uchwała weszła w 

życie  

VIII/41/2019 
30.05.

2019 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

Uchwała została 

zrealizowana 



RAPORT O STANIE GMINY STUPSK ZA 2019 ROK 

43 

odpadami komunalnymi oraz ustalenie 

stawki takiej opłaty 

VIII/42/2019 
30.05.

2019 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości 

na której zamieszkują mieszkańcy 

Uchwała została 

zrealizowana 

VIII/43/2019 
30.05.

2019 

w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego  

Uchwała została 

zrealizowana 

VIII/44/2019 
30.05.

2019 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Stupsk 

Uchwała została 

zrealizowana 

VIII/45/2019 
30.05.

2019 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Stupsk na rok 2019 

Uchwała została 

zrealizowana 

IX/46/2019 
19.06.

2019 
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków 

Uchwała została 

uchylona przez 

Organ Nadzorczy 

IX/47/2019 
19.06.

2019 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Stupsk  

Uchwała została 

zrealizowana 

IX/48/2019 
19.06.

2019 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości 

na której zamieszkują mieszkańcy 

Uchwała została 

zrealizowana 

IX/49/2019 
19.06.

2019 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Stupsk oraz określenia granic ich 

obwodów od dnia 1 września 2019 roku 

Uchwała została 

zrealizowana  

IX/50/2019 
19.06.

2019 

w sprawie ustalenia sieci oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Stupsk 

Uchwała została 

zrealizowana 

IX/51/2019 
19.06.

2019 

w sprawie Regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 

pracy oraz szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw 

nauczycielom publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Stupsk   

Uchwała została 

zrealizowana 

IX/52/2019 
19.06.

2019 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Stupsk 

Uchwała została 

zrealizowana 

IX/53/2019 
19.06.

2019 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Stupsk na rok 2019 

Uchwała została 

zrealizowana 

IX/54/2019 
19.06.

2019 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Stupsk wotum zaufania 

Uchwała została 

zrealizowana 

IX/55/2019 
19.06.

2019 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2018 rok  

Uchwała została 

zrealizowana 
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IX/56/2019 
19.06.

2019 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Stupsk absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu na 2018 rok 

Uchwała została 

zrealizowana 

X/57/2019 
10.07.

2019 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Stupsk 

Uchwała została 

zrealizowana 

X/58/2019 
10.07.

2019 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Stupsk na rok 2019 

Uchwała została 

zrealizowana 

XI/59/2019 
26.07.

2019 

w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Stupsk, 

udostępnianych dla operatorów i 

przewoźników oraz ustalenia warunków i 

zasad korzystania z tych przystanków  

Uchwała weszła w 

zycie 

 

XI/60/2019 
26.07.

2019 

w sprawie powołania zespołu opiniującego 

kandydatów na ławnika w wyborach na 

kadencję 2020-2023 do Sądu Okręgowego 

w Płocku 

Uchwała została 

zrealizowana 

XI/61/2019 
26.07.

2019 

w sprawie zasięgnięcia do Komendanta 

Wojewódzkiego Policji z siedzibą w 

Radomiu informacji o kandydatach na 

ławników do Sądu Okręgowego w Płocku 

na kadencję 2020-2023 

Uchwała została 

zrealizowana 

XI/62/2019 
26.07.

2019 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Stupsk  

Uchwała została 

zrealizowana 

XI/63/2019 
26.07.

2019 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Stupsk na rok 2019  

Uchwała została 

zrealizowana 

XII/64/2019 
29.08.

2019 

w sprawie określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego 

przez uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w 

roku kalendarzowym, w którym kończą 6 

lat w oddziałach przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina 

Stupsk  

Uchwała weszła w 

życie  

XII/65/2019 
29.08.

2019 
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

nabycie nieruchomości 

Uchwała będzie 

realizowana w 2020 

roku 

XII/66/2019 
29.08.

2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w 

drodze przetargu nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Konopki, 

stanowiącej własność Gminy Stupsk 

Uchwała będzie 

realizowana w 2020 

roku 

XII/67/2019  
29.08.

2019 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Stupsk 

Uchwała została 

zrealizowana 

XII/68/2019 
29.08.

2019 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Stupsk na rok 2019  

Uchwała została 

zrealizowana 

XIII/69/2019 
30.09.

2019 

w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Gminy Stupsk z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

Uchwała będzie 

realizowana w 2020 

roku 
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prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020 

XIII/70/2019 
30.09.

2019 

w sprawie stwierdzenia zakończenia 

działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Stupsku 

Uchwała została 

zrealizowana 

XIII/71/2019 
30.09.

2019 

w sprawie Regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 

pracy oraz szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw 

nauczycielom publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Stupsk 

Uchwała została 

zrealizowana 

XIII/72/2019 
30.09.

2019 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Stupsk 

Uchwała została 

zrealizowana 

XIII/73/2019 
30.09.

2019 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Stupsk na 2019 rok 

Uchwała została 

zrealizowana 

XIII/74/2019 
30.09.

2019 

w sprawie wyboru ławnika do Sądu 

Okręgowego w Płocku 

Uchwała została 

zrealizowana 

XIV/75/2019 
31.10.

2019 

w sprawie określenia trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania 

Uchwała weszła w 

życie  

XIV/76/2019 
31.10.

2019 

w sprawie określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego 

przez uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w 

roku kalendarzowym, w którym kończą 6 

lat w oddziałach przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina 

Stupsk 

Uchwała weszła w 

życie  

XIV/77/2019 
31.10.

2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w 

drodze bezprzetargowej nieruchomości 

gruntowej położonej w Konopkach, 

stanowiącej własność Gminy Stupsk 

Uchwała została 

zrealizowana 

XIV/78/2019 
31.10.

2019 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Stupsk 

Uchwała została 

zrealizowana 

XIV/79/2019 
31.10.

2019 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Stupsk na 2019 rok 

Uchwała została 

zrealizowana 

XV/80/2019 
15.11.

2019 

w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy 

Stupsk 

Uchwała weszła w 

życie  

XV/81/2019 
15.11.

2019 

w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych 

Uchwała weszła w 

życie  
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od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

XVI/82/2019 
28.11.

2019 
w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości 

Uchwała weszła w 

życie  

XVI/83/2019 
28.11.

2019 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta stanowiącej podstawę do obliczania 

podatku rolnego na obszarze gminy Stupsk 

w 2020 roku 

Uchwała weszła w 

życie  

XVI/84/2019 
28.11.

2019 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Stupsk 

Uchwała została 

zrealizowana 

XVI/85/2019 
28.11.

2019 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Stupsk na 2019 rok 

Uchwała została 

zrealizowana 

XVII/86/2019 
30.12.

2019 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia – w schroniskach dla 

osób bezdomnych oraz schroniskach dla 

osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi 

Uchwała weszła w 

życie  

XVII/87/2019 
30.12.

2019 
w sprawie  określenia wzoru wniosku o 

wypłatę dodatku energetycznego 

Uchwała weszła w 

życie  

XVII/88/2019 
30.12.

2019 

zmieniająca uchwałę  w sprawie określenia 

trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania 

Uchwała weszła w 

życie  

XVII/89/2019 
30.12.

2019 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii 

Uchwała weszła w 

życie  

XVII/90/2019 
30.12.

2019 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego, za uczestnictwo w działaniu 

ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż 

Pożarną lub gminę, dla członków 

ochotniczych straży pożarnych z terenu 

Gminy Stupsk 

Uchwała weszła w 

życie  

XVII/91/2019 
30.12.

2019 

w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Stupsk na rok 

szkolny 2019/2020 

Uchwała weszła w 

życie 

XVII/92/2019 
30.12.

2019 

w sprawie określenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego 

gminnych dróg publicznych na terenie 

gminy Stupsk 

Uchwała weszła w 

życie 

XVII/93/2019 
30.12.

2019 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Stupsk 

Uchwała weszła w 

życie 
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XVII/94/2019 
30.12.

2019 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Uchwała weszła w 

życie 

XVII/95/2019 
30.12.

2019 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowane odpadami komunalnymi 

i ustalenia stawki takiej opłaty 

Uchwała weszła w 

życie 

XVII/96/2019 
30.12.

2019 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowane 

odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości, oraz warunków i 

trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej 

Uchwała weszła w 

życie 

XVII/97/2019 
30.12.

2019 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

stałych Komisji Rady Gminy Stupsk na 

2020 rok 

Uchwała będzie 

realizowana w 2020 

roku 

XVII/98/2019 
30.12.

2019 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Stupsk 

Uchwała została 

zrealizowana 

XVII/99/2019 
30.12.

2019 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Stupsk na 2019 rok 

Uchwała została 

zrealizowana 

XVII/100/2019 
30.12.

2019 
w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Stupsk 

Uchwała będzie 

realizowana w 2020 

roku 

XVII/101/2019 
30.12.

2019 
Uchwała Budżetowej Gminy Stupsk na rok 

2020 

Uchwała będzie 

realizowana w 2020 

roku 

 

 

7. WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI 

 

WSPÓŁPRACA ZE STRAŻĄ GMINNĄ 

  
 Straż Gminna w Wiśniewie funkcjonuje od 18 sierpnia 2008 r. W skład  Straży Gminnej 

wchodzi komendant i jeden strażnik. Formacja obsługuje teren pięciu gmin tj. Wiśniewo, 

Wieczfnia Kościelna, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Stupsk,  na których znajduje się 110 

miejscowości, mieszka 24 045 mieszkańców, a ich łączna powierzchnia wynosi 573,58 km2. 

Na bardzo dobrym poziomie układa się współpraca z policją.  Przykładem są zabezpieczenia: 

dożynek, festynów i innych imprez gminnych. Organizowane są także patrole wspólne.      

        Na terenie gminy Stupsk w 2019 r. przeprowadzono 149 interwencji, ujawniono 67 

wykroczeń,  za które w 7 przypadkach nałożono mandaty  karne na kwotę  800 zł i udzielono 

60 pouczeń. Natomiast w 2018 r. w w/w gminie przeprowadzono 125 interwencji, ujawniono 

37 wykroczeń, za które w jednym przypadku skierowano wniosek do Sądu Rejonowego w 

Mławie, oraz nałożono 4 mandaty karne na kwotę 600 i udzielono 32 pouczenia.  
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WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

 W ramach współpracy z innymi stowarzyszeniami należy wymienić  Ochotnicze Straże 

Pożarne, Towarzystwo Sportowe „Konopianka”, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich 

„Dąbkowiacy” oraz Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Wyszynach Kościelnych, 

działające na terenie Gminy Stupsk. 

 Ochotnicze straże działają w Stupsku, Konopkach, Wyszynach Kościelnych, Dąbku  

i Rosochach. Dwie, w Stupsku i Wyszynach Kościelnych włączone są do Krajowego Systemu 

Ratownictwa Gaśniczego.  

 W dniu 8 czerwca 2019 roku świętowaliśmy jubileusz 30-lecie powstania Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Konopkach, połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka.  

 Wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Stupsk najczęściej biorą udział w gaszeniu 

pożarów i likwidacji miejscowych zagrożeń nie tylko na obszarze gminy, ale również powiatu, 

a także poza nim. W 2019 roku łącznie nasze jednostki uczestniczyły w 152 akcjach. Najwięcej 

wyjazdów  do różnego typu akcji zanotowała OSP Stupsk – 69 (w 2018 r.-57) ,OSP z Wyszyn 

Kościelnych uczestniczyło w 58 (43) wyjazdach do akcji, OSP Konopki – 21  (24), OSP Dąbek 

– 3 (4) wyjazdy, a OSP Rosochy 1 (4) razy wyjeżdżało do akcji ratowniczo gaśniczych. Kwota 

jaka została wydatkowana na ekwiwalent za udział w zdarzeniach wynosi 14 650 zł. Druhowie 

OSP z terenu Gminy Stupsk OSP brali również udział w szkoleniach.  

Z OSP Stupsk – 142 godziny szkoleń, OSP Wyszyny Kościelne – 133 godziny, OSP Konopki 

– 108 godzin. 

 Jednostki OSP corocznie poddawane są kontroli gotowości bojowej, którą 

prowadzi  Komenda Powiatowa PSP w Mławie. Stan gotowości jak i warunki przechowywania 

sprzętu oceniane są jako bardzo dobre. 

 W 2019 roku na utrzymanie OSP w Gminie Stupsk zostały poniesione wydatki  

w wysokości 134 566,39 zł. Na powyższą kwotę złożyło się  m.in. ekwiwalent za udział  

w akcjach ratowniczych kwota 12 830,00 zł; na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów 

samochodów oraz komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej kwota 35 422,60 zł; na 

zakup paliwa, mundurów, gaśnic na osy, części do samochodów, części do aparatów 

powietrznych, materiały do napraw bieżących i remontów w strażnicach OSP 42 639,27 zł; na 

zakup energii 14 809,01 zł; za zakup usług remontowych 6 150,50 zł, za badania lekarskie 

800,00 zł, za przeglądy samochodów, sprzętu, monitoring, napełnienie butli tlenem, 5 777,01 

zł;  ubezpieczenie samochodów i NW strażaków 11 138,00 zł. 

 Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na 

udzielenie dotacji dla OSP Konopki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem gotowości 

bojowej jednostki. Dotacja została w całości wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem 

 i rozliczona. 

 Od kilku lat organizowane są coroczne zawody sportowo-pożarnicze dla drużyn dorosłych. 

Po wygraniu finału VI Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Pruszkowie 15 września 2018r., OSP Stupsk zakwalifikowała się do finałów na 

szczeblu ogólnopolskim Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP odbyły się w dniach 

30.08.-01.09.2019 r. w Polanicy-Zdroju. Wzięło w nich udział 38 drużyn reprezentujących 

Ochotnicze Straże Pożarne z całego kraju - 19 drużyn kobiecych i 19 drużyn męskich  

ze wszystkich województw. Są to najważniejsze zawody dla strażaków ochotników, którzy 
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biorą udział w eliminacjach na wszystkich szczeblach od lokalnych po wojewódzkie, do 

mistrzostw Polski. Nasza drużyna OSP Stupsk reprezentowała województwo mazowieckie 

i w klasyfikacji generalnej zajęła 12 miejsce w Polsce. Jest to największy sukces jaki osiągnęła 

drużyna z powiatu mławskiego w historii tych zawodów. 

 W ramach współpracy z Klubem Sportowym Towarzystwo Sportowe „Konopianka”  

z siedzibą w Konopkach, zgodnie z Uchwała Nr XVIII/85/2012 z dnia 21 marca 2012r. oraz 

późniejszą zmianą tj. Uchwałą Nr XX/99/2012  z dnia 26 czerwca 2012r. Rady Gminy Stupsk, 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego  Gminy Stupsk, 

w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, zostały udzielone dwie 

dotacje. Pierwsza 1 lutego 2019 r., druga 26 lipca 2019r., w równej wysokości 29 925,00 zł.,  

z przeznaczeniem na:  

- realizację programu szkolenia sportowego, 

- pokrycie kosztów uczestnictwa w rozgrywkach ligowych, 

- organizowania zawodów oraz uczestnictwo  w zawodach sportowych, 

- pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych do celów szkolenia sportowego, 

- zakup sprzętu sportowego (kwota do 15% udzielonej dotacji). 

Dotacje przekazana przez Gminę Stupsk dla Klubu Sportowego „Konopianka” zostały 

zrealizowane i rozliczone. 

 Również w sferze kultury było realizowane zadanie publiczne gminy w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zgłosiły się dwa stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Dąbkowiacy” oraz Stowarzyszenie Koło 

Gospodyń Wiejskich w Wyszynach Kościelnych. W dniu 1 lipca 2019 roku została podpisana 

umowa Nr 155/2019 ze Stowarzyszeniem „Dąbkowiacy”. Czas realizacji obowiązywał od  

1 lipca do 31 grudnia 2019 roku. Udzielono dotacji w kwocie 16 500,00 zł. Ogólny koszt 

zadania wyniósł 18 780,45 zł. W ramach zadania KGW wraz z Zespołem „Dąbkowiacy” 

uczestniczył w wielu przeglądach i spotkaniach zespołów ludowych ,reprezentując naszą 

Gminę Stupsk. Swoimi występami wzbogacał wydarzenia kulturalne w gminie i poza nią.  

 W dniu 5 lipca 2019 roku została podpisana umowa Nr 156/2019 ze Stowarzyszeniem 

Koło gospodyń Wiejskich w Wyszynach Kościelnych. Czas realizacji obowiązywał od 10 lipca 

do 31 grudnia 2019 roku. Udzielono dotacji w wysokości 3 500,00 zł. Całkowity koszt zadania 

wyniósł 3 900,00 zł. W ramach złożonej oferty stowarzyszenie zaprezentowało swoje wyroby 

kulinarne na „Sołtysiadzie” i brało udział w przygotowaniu wigilii dla seniorów. Zostały 

również zakupione stroje zaopatrzone w logo oraz stosowne ozdoby podkreślające charakter 

działalności Koła Gospodyń Wiejskich. Dotacje zostały również zrealizowane i rozliczone. 

 

8. CZĘŚĆ ANALITYCZNA 

8.1. OŚWIATA 

 

 W gminie Stupsk działają trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 

II w Stupsku z Filią w Dąbku, Szkoła Podstawowa in. kard. Stefana Wyszyńskiego  

w Morawach, Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Wyszynach Kościelnych. 

Stan organizacji szkół z terenu gminy Stupsk w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 

przedstawiają poniższe tabele. 
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Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

 

Lp. Oddział przedszkolny („0”) Liczba 

wychowanków 

2018/2019 

Liczba 

oddziałów 

2018/2019 

Liczba 

wychowanków 

2019/2020 

Liczba 

oddziałów 

2019/2020 

1. Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Stupsku 

9 1 19 1 

2. Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Stupsku – Filia  

w Dąbku 

7 1 - - 

3. Szkoła Podstawowa im. 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Morawach 

25 2 20 1 

4. Szkoła Podstawowa im. rtm. 

Witolda Pileckiego  

w Wyszynach Kościelnych 

8 1 12 1 

Razem 49 5 51 3 

 

 

Liczba uczniów w szkołach podstawowych rok szkolny 2018/2019 

 

 

Lp. 

Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

w tym: 

0 I II III IV V VI VII VIII 

1. Szkoła 

Podstawowa  

w Morawach 

11 170 18 18 9 14 16 18 14 20 15 

12 16 

2. Szkoła 

Podstawowa  

im. rtm. W. 

Pileckiego 

w Wyszynach 

Kościelnych 

9 53 8 4 5 7 7 7 5 4 6 

3. Szkoła 

Podstawowa im. 

Jana Pawła II 

w Stupsku 

9 149 10 4 9 8 11 4 6 6 10 

4. Szkoła 

Podstawowa w 

Stupsku 

Filia w Dąbku 

(wchodząca w 

skład SP w 

Stupsku) 

4 14 7 3 2 2 - - - - - 

Razem 33 386 43 29 25 31 46 29 41 30 31 



RAPORT O STANIE GMINY STUPSK ZA 2019 ROK 

51 

 

Lp. 

Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

w tym: 

0 I II III IV V VI VII VIII 

5. klasy Gimnazjum 

im. Jana Pawła II 

w Stupsku 

(wchodzące w 

strukturę SP w 

Stupsku) 

 

 

 

2 23 - - - 10 - - - - - 

13 

Razem 2 23    23 - - - - - 

 

 

 

 

 

Liczba uczniów w szkołach podstawowych rok szkolny 2019/2020 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

w tym: 

0 I II III IV V VI VII VIII 

1. Szkoła 

Podstawowa im. 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 

w Morawach 

11 185 20 25 20 9 14 16 18 15 21 

13 14 

2. Szkoła 

Podstawowa  

im. rtm. W. 

Pileckiego 

w Wyszynach 

Kościelnych 

9 66 16 9 4 5 8 8 6 6 4 

3. Szkoła 

Podstawowa im. 

Jana Pawła II 

w Stupsku 

9 138 19 9 14 17 11 22 14 13 19 

Razem 29 389 55 43 38 31 33 59 38 48 44 
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Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019 

 

L.p. Wyszczególnienie 

2018/2019 

stopnie awansu zawodowego 

nauczyciel  

stażysta 
osoby 

nauczyciel 

kontraktowy 
osoby 

nauczyciel 

mianowany 
osoby 

nauczyciel 

dyplomowany 
osoby 

1. 

Szkoła Podstawowa   

im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Morawach 

0 2 3 13 

2. 

Szkoła Podstawowa 

im. rtm. W. Pileckiego 

w  Wyszynach Kościelnych 

0 1 2 14 

3. 

Szkoła Podstawowa  

 im. Jana Pawła II 

w  Stupsku 

0 2 2 25 

 

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2019/2020 

 

L.p. 

Wyszczególnienie 

2019/2020 

stopnie awansu zawodowego 

nauczyciel  

stażysta 
osoby 

nauczyciel 

kontraktowy 
osoby 

nauczyciel 

mianowany 
osoby 

nauczyciel 

dyplomowany 
osoby 

1. 

Szkoła Podstawowa   

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Morawach 

0 3 2 18 

2. 

Szkoła Podstawowa 

im. rtm. W. Pileckiego 

w Wyszynach Kościelnych 

0 1 2 13 

3. 

Szkoła Podstawowa  

im. Jana Pawła II 

w Stupsku 

0 2 1 19 

 

 

W 2019r. zostały zrealizowane wymienione poniżej prace remontowe obiektów oświatowych: 

 

Lp. Nazwa szkoły Zakres wykonanych prac Wartość w zł 

1. Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Stupsku 

- wymiana oświetlenia i malowanie w jadalni 

stołówki szkolnej, malowanie pozostałych 

pomieszczeń stołówki szkolnej, 

- wymiana oświetlenia w niektórych pomieszczeniach 

szkolnych, 

- malowanie korytarzy szkolnych oraz niektórych sal, 

- drobne remonty 

- 3 000,00 zł 

 

 

- 1 500,00 zł 

 

- 1 500,00 zł 

- 2 000,00 zł 

2. Szkoła Podstawowa im. 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego  

- gipsowanie i malowanie dwóch  sal lekcyjnych, 

- remont dwóch klas, zakres: wymiana oświetlenia, 

podłogi, gipsowanie i malowanie ścian; 

- 3 500,00 zł 

- 2 668,66 zł 
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w Morawach - wymiana szyb w hali sportowej  

- program dofinansowania pracowni informatycznych  

  i językowych 

 

- 3 955,69 zł 

- 4 000,00 zł 

3. Szkoła Podstawowa im. rtm. 

Witolda Pileckiego w 

Wyszynach Kościelnych 

- naprawa opaski betonowej -4 500,00 zł 

Środki finansowe na powyższe zadania zostały sfinansowane z różnych źródeł, tj. budżet szkoły, środki od 

rady rodziców, dofinansowania programowe, itp. 

 

 

8.2. POMOC SPOŁECZNA 

 

WSPIERANIE OSÓB W ZWIĘKSZANIU SZANS NA RYNKU PRACY 
 

Osoby i rodziny dotknięte bezrobociem są potencjalnymi klientami pomocy społecznej, 

gdyż nie są w stanie wyjść samodzielnie z tak trudnej sytuacji życiowej. O szansach wyjścia 

 z bezrobocia w dużym stopniu decyduje poziom wykształcenia i przygotowania zawodowego. 

Dlatego też pracownicy Ośrodka często w kontaktach z osobami bezrobotnymi starają się 

wspierać bezrobotnego w poszukiwaniu pracy, korzystania z różnych kursów i szkoleń 

organizowanych przez Urząd Pracy. 

 

Liczba osób bezrobotnych na terenie Gminy Stupsk 

 

Bezrobotni 2017 2018 2019 

Ogółem 118 108 102 

Z prawem do zasiłku ogółem 19 11 10 

Długotrwale bezrobotni 63 43 40 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Stupsku 

 

 

W ramach podpisanego porozumienia z Powiatem Mławskim reprezentowanym przez 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie a Gminą Stupsk reprezentowaną przez Wójta 

Gminy Stupsk, osoby długotrwale bezrobotne nie pobierające zasiłku dla bezrobotnych  

a korzystające ze świadczeń pomocy społecznej mogły skorzystać  z możliwości czasowego 

zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych. Podmiotem w którym organizowane były 

prace społecznie użyteczne był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i osoby zatrudnione w 

ramach tych prac wykonywały prace porządkowe na terenie gminy. Liczba godzin w miesiącu 

do przepracowania  przez  1 osobę bezrobotną wynosi 40, w wymiarze do 10 godzin 

tygodniowo. Program prac społecznie użytecznych, jest jedną z form przeciwdziałania 

całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy, oraz łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia. 

Skierowany jest do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne zachowują status osoby 

bezrobotnej, gdyż między podmiotem, w którym są organizowane prace, a osobą bezrobotną 

nie nawiązuje się stosunek pracy. Bezrobotni wykonywali prace porządkowe na terenie 
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placówek oświatowych  gminy Stupsk. Źródłem finansowania Programu jest budżet Gminy 

(40%) i budżet państwa-Starosta (PUP) na wniosek Gminy (60%).    

Prace społecznie użyteczne obejmowały okres od 1 kwietnia do 30 listopada. 

W roku 2017 z tej formy pomocy skorzystało 9 osób, w 2018 roku – 6 osób i w 2019 roku -  

3 osób. 

 

 

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB I RODZIN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ 

SYTUACJI ŻYCIOWEJ 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stupsku z mocy art. 3 ustawy o pomocy 

społecznej „wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb  i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka” działania 

naprawcze, jak i zapobiegawcze są propozycją podmiotu pomocy społecznej do wspólnego 

rozwiązywania zaistniałych problemów i wymagają zaangażowania, aktywności, 

odpowiedzialności i prezentowania postawy partnerskiej, także przez drugi z podmiotów 

współdziałania – osobę i rodzinę korzystającą ze wsparcia.  

Wydatki ogółem związane z realizacją zadań z pomocy społecznej (dział 852)  i z realizacją 

zadań  związanych z Rodziną  (Dział 855)     

 

Dział TYTUŁ  budżet 

wojewody 

 

budżet 

gminy 

 budżet 

wojewody 

 

budżet 

gminy 

budżet 

wojewody 

budżet 

gminy 

2017 2018 2019 

852  Pomoc 

Społeczna 

312.115 623.759 307.258 585.835 286.787,75 636.403,15 

855 Rodzina 6.907.977 29.427 6.537.763 31.685 7.122.969,50 36.724,40 

OGÓŁEM WYDATKI 7.220.092 653.186 6.845.021 617.520 7.409.757,25 673.127,55 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Stupsku 

 

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia odpowiada okolicznościom uzasadniającym udzielenie 

pomocy oraz realnym możliwościom Ośrodka. W pierwszej kolejności pomoc społeczna 

obejmuje swoimi działaniami osoby i rodziny znajdujące się w najsłabszej kondycji 

materialnej. 

 

Pomoc społeczna udzielana przez GOPS 

 

L.p. Powód przyznania pomocy Liczba rodzin Liczba osób w tych 

rodzinach 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1.  Ubóstwo 93 85 83 311 310 304 

2.  Bezdomność 0 2 2 0 2 2 

3.  Bezrobocie 103 88 84 294 286 273 

4.  Niepełnosprawność 34 32 31 78 74 72 

5.  Długotrwała lub ciężka 

choroba 

38 33 31 114 79 95 

6.  Przemoc w rodzinie 14 14 14 48 48 39 
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7.  Potrzeba ochrony 

macierzyństwa lub 

wielodzietności 

6 5 7  

6 

 

27 

40 

8.  Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego 

41 35 28  

190 

 

171 

134 

9.  Alkoholizm 34 32 28 114 112 97 

10.  Zdarzenia losowe 1 0 0 1 0 0 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Stupsku 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stupsku realizuje zadania gminy w zakresie pomocy 

społecznej w tym zadania własne gminy, zadania własne o charakterze obowiązkowym  oraz 

zadania z zakresu administracji rządowej. 

 

 

ZADANIA  

własne i własne o charakterze 

obowiązkowym 

z zakresu administracji rządowej 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków 

celowych, specjalnych celowych, 

okresowych, 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków 

celowych na pokrycie wydatków na 

świadczenia zdrowotne osobom 

bezdomnym i innym nie mającym 

dochodu i możliwości uzyskania 

świadczeń 

- organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych w tym specjalistycznych 

w miejscu zamieszkania, 

- dożywianie dzieci, 

- sprawienie pogrzebu, w tym osobom 

bezdomnym, 

- kierowanie do domu pomocy 

społecznej i ponoszenie odpłatności za 

pobyt w tym domu, 

- przyznawanie ii wypłacanie zasiłków 

stałych, 

- udzielanie schronienia, zapewnienia 

posiłku oraz niezbędnego ubrania 

osobom tego pozbawionym, 

- praca socjalna. 

- organizowanie i świadczenie 

specjalistycznych usług w miejscu 

zamieszkania dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, 

 

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków 

celowych związanych z klęską 

żywiołową, 

 

- wypłacanie wynagrodzenia za 

sprawowanie opieki, 

 

- realizacja zadań wynikających z 

rządowych programów pomocy 

społecznej, mających na celu 

ochronę poziomu życia osób, rodzin 

i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia. 
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Wydatki z budżetu Gminy na świadczenia z pomocy społecznej w ostatnich 3 latach (2017-

2019) wyglądają następująco: 

 

L.p. ZADANIA WŁASNE  

(zasiłki, schronienie, dps, dożywianie, 

dodatki mieszkaniowe wraz z 

dodatkiem energetycznym) 

ZADANIA Z 

ZAKRESU 

ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ 

Środki własne dotacja 

2017 300.010 120.753 32.809 

2018 264.694 114.088 36.279 

2019 289.221 114.564 43.190 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Stupsku 

 

Z przedstawionych danych wynika, że nieznacznie zmniejsza się ilość rodzin. Poziom 

wydatków z budżetu Gminy na świadczenia z pomocy społecznej ma nieznacznie tendencję 

rosnącą w stosunku do roku 2018, jeśli chodzi o zadania własne.  Wzrastają natomiast wydatki 

na zadania z zakresu administracji rządowej. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania zlecone gminie  

w ramach których przyznaje i  wypłaca świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz przyznaje  

i wypłaca  świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Od kwietnia 2016 roku realizuje  również 

Program Rządowy Rodzina 500+ (świadczenia wychowawcze), a od lipca 2018 roku program 

„Dobry Start”. Wartości podane w tabeli obejmują również koszty obsługi zadania. Środki 

finansowe stanowią w 100% budżet wojewody.   

 

 

ZADANIA 2017 2018 2019 

Świadczenia rodzinne wraz z 

dodatkami 

2.459.778 2.264.754 2.321.406 

Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

251.784 239.496 223.839 

Program „Rodzina 500+ 4.175.706 3.820.395 4.318.790 

Program „Dobry Start” 0 190.030 188.480 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Stupsku 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  zgodnie z art.11 ust.4 ustawy o wspieraniu rodzin 

i systemie pieczy zastępczej zatrudnił asystenta rodziny. Asystent rodziny pracuje z rodzinami, 

w których występują problemy opiekuńczo wychowawcze, współpracując ściśle z instytucjami 

m.in.; placówkami oświatowymi, służbą  zdrowia, policją, sądem rodzinnym, kuratorami 

społecznymi i dalszymi krewnymi  tych rodzin.  

W dniu 26 marca 2019 r. Uchwałą  Nr VI/28/2019 Rady Gminy Stupsk został przyjęty 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021. Zadaniem programu jest 

wzmocnienie roli rodziny, poprzez wspieranie instytucjonalne i integrację społeczno-

zawodową. Głównym celem programu jest skuteczne, kompleksowe wspieranie rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w procesie 

przywracania ich zdolności do prawidłowego społecznego funkcjonowania. Praca z rodziną 

naturalną, ochrona odpowiedniego poziomu życia rodziny, pozwoli na ograniczenie 

umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. 
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W Ośrodku zatrudniony asystent rodziny, pracuje z rodzinami wymagającymi stałego 

monitorowania ze względu na występujące m.in. ryzyko przemocy, uzależnienia, niezaradność                     

w wypełnianiu funkcji rodzicielskich. Pracownicy socjalni ściśle współpracując z asystentem 

rodziny, kładli szczególny nacisk na wczesną interwencję w rodzinach zagrożonych kryzysem. 

Główny cel tej współpracy to podejmowanie wszelkich działań, by zapobiec odebraniu dzieci 

rodzicom biologicznym.  

W latach 2017 - 2019  Gmina Stupsk nie ponosiła kosztów z tytułu umieszczenia dzieci   

w pieczy zastępczej. Na realizację tego zadania pozyskano środki finansowe w ramach 

Resortowego „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej”  

współfinansowanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

 

ROK ZADANIA WŁASNE  

Środki własne dotacja 

2017 29.427,32 20.646 

2018 31.685,04 23.005 

2019 36.721,40 19.082 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Stupsku 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się również pozyskiwaniem artykułów 

żywnościowych otrzymywanych z Programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 

europejskiego funduszu pomocy osobom najuboższym na podstawie porozumienia 

zawartego z Bankiem Żywności w Ciechanowie. Przeznaczony jest dla osób i rodzin 

najuboższych zamieszkałych na terenie Gminy Stupsk. Kryterium dochodowe uprawniające do 

udzielenia pomocy w tej formie powinno być na poziomie 200% kwoty, o którym mowa    

w art.8 ustawy o pomocy społecznej.  

 

ROK ŻYWNOŚĆ 

 w kg łączna 

wartość w zł 

Wartość 

rynkowa tych 

produktów 

szacunkowo w zł 

Ilość 

rodzin 

Ilość osób 

w tych 

rodzinach 

2017 38 364,71 184 141,28 225 000 200 528 

2018 22 257.77 126 400,98 152 000 196 531 

2019 21 150,56 111 488,56 134 000 178 472 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Stupsku 

 

Pozyskane produkty to m.in.: cukier biały, gulasz w sosie własnym, mielonka 

wieprzowa, olej rzepakowy, ser topiony, ser podpuszczkowy dojrzewający, sok jabłkowy, 

bulion, bułka słodka, chipsy, danie gotowe deser, dżem truskawkowy, groszek z marchewką, 

jabłka, jogurt, pasztet wieprzowy, kapusta, kasza jęczmienna, koncentrat pomidorowy, 

makaron świderki, marchew, fasola biała, mleko UHT, płatki kukurydziane, słodycze, ryż biały, 

napoje gazowane, kaszka bobo, filety śledziowe w puszce.   
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Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” 

 

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

świadczył pomoc  w postaci posiłków dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz 

przyznawał zasiłki celowe na zakup żywności osobom dorosłym.  

Celem Programu jest: 

-wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym, w zakresie 

dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk 

wiejskich, 

- długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez 

ograniczenie zjawiska niedożywienia. 

Pomoc w ramach tego Programu może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom jeżeli, 

dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

 

 

ROK ILOŚĆ DZIECI DOTACJA ŚRODKI 

WŁASNE 

2017 115 12.362 3.091 

2018 103 12.273 3.300 

2019 101 14.485 3.621 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Stupsku 

 

 Ośrodek realizuje również zadanie dotyczące Karty Dużej Rodziny, to jedno  

z rozwiązań polityki rodzinnej, dzięki któremu rodziny wielodzietne mają prawo do ulg, zniżek 

i zwolnień z opłat za korzystanie z wybranych usług  i przy zakupie towarów u sprzedawców, 

którzy włączyli się w program. Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie każdej 

rodziny wielodzietnej (mającej troje i więcej dzieci) bez względu na jej dochód. Przez rodzinę 

wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na 

utrzymaniu co najmniej troje dzieci: 

1. w wieku do ukończenia 18 roku życia, 

2. w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole                           

lub w szkole wyższej, 

3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem                            

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia                                    

o niepełnosprawności. 

Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży 

spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin 

wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. 

 Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi o Kartę Dużej 

Rodziny będą mogli ubiegać się : rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica, którzy mają lub mieli 

na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. 

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych jest zadaniem zleconym i finansowanym 

 w 100% z budżetu państwa. 
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ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STARSZYCH 
 

Z danych Ośrodka wynika, że liczba osób niepełnosprawnych korzystających 

ze świadczeń  pomocy społecznej utrzymuje się na tym samym poziomie z tendencją malejącą. 

 

Pomoc udzielana osobom niepełnosprawnym 

 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2017 34 78 

2018 32 74 

2019 31 72 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Stupsku 

 

Osoby niepełnosprawne korzystają z różnych form pomocy realizowanych przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stupsku: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, celowe, 

pomoc rzeczową, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze. Osoby wymagające 

całodobowej opieki kierowane są do domów pomocy społecznej. 

 

ROK USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB STARSZYCH 

ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN 

USŁUGOWYCH 

KOSZT 

ZADANIA 

2016 18 10 087 130.754 

2017 14 6 538 91.569 

2018 12 4 922 79.296 

2019 10 4 331 78.247 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Stupsku 

 

Koszt powyższego zadania stanowią środki własne gminy. 

 

ROK SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA 

OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN 

USŁUGOWYCH 

KOSZT 

ZADANIA 

2016 5 1008 228.774 

2017 6 1149 31.591 

2018 5 1280 35.061 

2019 5 1 354 41.072 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Stupsku 
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Koszt powyższego zadania stanowią środki wojewody. 

Wsparciem specjalistycznym w formie usług objęto dzieci dotknięte problemami 

rozwojowymi, wynikającymi przede wszystkim z autyzmu. Zatrudnieni realizatorzy tych usług                       

to przede wszystkim: logopeda, rehabilitant, psycholog, osoba prowadząca zajęcia sensoryczne                    

i osoba prowadząca arteterapię. 

Osoby niepełnosprawne uprawnione są również  do korzystania  ze środków PFRON 

w formie dofinansowania do uczestnictwa w turnusach  rehabilitacyjnych,  zaopatrzenia 

w sprzęt rehabilitacyjny, w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier 

architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych oraz imprez kulturalnych. 

 

 

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONA 

OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE STUPSK 
 

Przemoc w rodzinie jest problemem, który dotyka ludzi niezależnie od ich statusu i miejsca 

zamieszkania. Przemocy doświadczają dzieci, dorośli, osoby starsze. Przemoc w rodzinie 

przybiera różne formy: od przemocy fizycznej, przez przemoc psychiczną, seksualną, 

ekonomiczną oraz  zaniedbania względem obowiązków wynikających z życia rodzinnego. 

Diagnoza problemu przemocy domowej jest niejednokrotnie bardzo trudna  

do przeprowadzenia. Wstyd i strach ofiary przed konsekwencjami zgłoszenia przemocy jest tak 

silny, że nie pozwala na działanie, mimo racjonalnych myśli i pragnieniu zmiany. Z uwagi na 

siłę traumatycznych przeżyć, wpływających na psychiczne funkcjonowanie osób 

doświadczających przemocy i wynikających z tego zaburzeń rozwoju niezbędna jest szybka 

interwencja specjalistów, w odzyskaniu i umacnianiu prawidłowego funkcjonowania 

psychofizycznego. Działania te są realizowane poprzez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stupsk, który został powołany  

5 października 2011 r. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Stupsku, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Stupsku, placówki oświatowe z terenu Gminy Stupsk, Posterunku Policji w Szydłowie, Sądu 

oraz Straży Gminnej. Zespół realizuje działania określone w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób w Rodzinie w Gminie Stupsk 

poprzez:  

- diagnozę problemu przemocy w rodzinie,  

- opracowanie i realizację planu pomocy w indywidualnych przypadkach,  

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy  i wsparcia ofiarom 

przemocy w rodzinie (informacja o miejscach gdzie jest możliwość skorzystania z bezpłatnej 

pomocy psychologicznej i prawnej), 

- zapraszanie osób wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie na 

posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego celem wypełnienia Niebieskiej Karty – „C” oraz 

podjęcia dalszych działań w ramach prowadzonej procedury,  

-  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie poprzez wzywanie 

ich na posiedzenia Zespołu celem wypełnienia Niebieskiej Karty – „D” oraz podjęcia działań 

zmierzających do poprawy trudnej sytuacji w rodzinie (kierowanie wniosków do GKRPA  

o przymusowe leczenie odwykowe, wnioski do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny), 

- objęcie dzieci z rodzin dotkniętych przemocą pomocą pedagogiczną w szkołach,  

- objęcie rodzin pracą socjalną oraz poinformowanie o warunkach korzystania ze świadczeń 

pieniężnych i rzeczowych z pomocy społecznej, 

- monitorowanie sytuacji rodzin w których dochodzi do przemocy, 
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- prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec rodzin w których dochodzi  

do przemocy oraz efektów tych działań, 

- rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie 

wśród lokalnej społeczności. 

Uruchomienie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego może nastąpić w wyniku reakcji na: 

 prośbę rodzica lub innych członków rodziny, 

 prośbę dziecka, 

 informacje uzyskane od społeczności lokalnej, 

 informacje uzyskane od placówek oświatowych, 

 informacje innych służb (Policji, Kościoła itp.) 

 

Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty” w Gminie Stupsk w latach 2017-2019. 

 

Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty  

 

2017 2018 2019 

17 30 16 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie 

Stupsk 

 

 

ROZWÓJ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROFILAKTYKI I 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ 
 

W latach 2017 – 2019 Gmina Stupsk uczestniczyła w Kampanii Białych Serc, która 

skierowana jest do wszystkich ludzi młodych, rodziców i osób starszych. Kampania Białych 

Serc co roku przebiega pod innym hasłem tj; w roku 2017 – „POWIEDZ STOP 

UZALEŻNIENIOM”, w roku 2018 – „100% DLA ŻYCIA” i w roku 2019 – „ZANIM TO SIĘ 

STANIE”. 

Celem Kampanii  jest przeciwdziałanie narastającej fali wszelkich uzależnień wśród 

młodzieży szkolnej oraz  podniesienie świadomości rodziców  i dzieci odnośnie szkodliwości 

tych uzależnień. Poprzez odpowiednią działalność  wychowawczą, edukacyjną, informacyjną  

i profilaktyczną staramy się przeciwdziałać temu zjawisku. Należy pamiętać, że problem 

narkomanii i wszelkich innych uzależnień (np. alkohol, komputer, napoje energetyczne)  jest 

cały czas aktualny i w szybkim tempie rośnie liczba uzależnionych.  Od 2011 roku Kampania 

Białych Serc skierowana jest także na problem osób zaginionych w szczególności dzieci 

i młodzież. Poświęcona jest również pamięci ofiarom narkotyków. W kampanii uczestniczą 

wszystkie jednostki samorządowe: Urząd Gminy Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej i Szkoły  z terenu gminy Stupsk. 

 

8.3. WYDARZENIA KULTURALNE 

 

Zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku realizowane 

były przez Urząd Gminy i Gminną Bibliotekę Publiczną w Stupsku. Organizacja wszelkiego 

rodzaju działań na rzecz lokalnej społeczności ma za zadanie integrować wspólnotę gminną. 

Mieszkańcy mogą korzystać z szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych, sportowych, czy 
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rozrywkowych. Ogromne zainteresowanie i duża frekwencja sprawiła, że wiele imprez wpisało 

się na stałe do kalendarza imprez kulturalnych.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Stupsku jest instytucja kultury, której głównym celem 

jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie 

wiedzy oraz wspomaganie rozwoju edukacji i kultury. Biblioteka działa na terenie Gminy 

Stupsk poprzez placówki GBP w Stupsku oraz Filie w Konopkach i Filie w Dąbku, realizując 

wyznaczone jej zadania i dostosowując je do zmian zachodzących w społeczeństwie.  

W bibliotekach prowadzono stałe formy działalności kulturalnej, związane z popularyzacją 

czytelnictwa i rozwoju kultury: spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, rysunkowe, lekcje 

biblioteczne, warsztaty teatralne, wystawki rocznicowe i inne. Gminna Biblioteka Publiczna 

jest założycielem grupy teatralnej „Ambaras”. 

 

Działania realizowane w 2019 r.  

 

Lp. 
Czas 

realizacji 
Wydarzenie kulturalne Cel/Uwagi 

1. styczeń Ferie zimowe  

Organizacja czasu wolnego poprzez 

prowadzenie zajęć, mających na celu 

integrację i rozwój kulturalny dzieci. 

2. styczeń 
Spotkanie z poezją Anny 

Sowy - Matalińskiej 

Spotkanie promujące tomik poezji 

„Podróże” 

3. luty Gminna Choinka 
Wydarzenie to ma na celu integrację 

dzieci z terenu Gminy Stupsk. 

4. luty 
Poznajemy tajemnicę 

teatrzyku Kamishibai. 

Promowanie czytelnictwa poprzez głośne 

czytanie bajek Kamishibai (wizyty w 

szkołach). 

5.  marzec Gminny Dzień Kobiet 
Wydarzenie kulturalne przeznaczone dla 

wszystkich Pań z terenu Gminy Stupsk. 

6. kwiecień 
Pasowanie na czytelnika 

uczniów klas I 

Uczniowie klasy I SP w Stupsku zostali 

oficjalnie mianowani czytelniami 

Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Stupsku. 

7.  maj 

Gminny konkurs 

czytelniczy „Mistrz 

Pięknego Czytania” 

Promocja czytelnictwa. Konkurs 

adresowany do uczniów klas I-III Szkoły 

Podstawowej. 

8. czerwiec Gminny Dzień Dziecka 
Wydarzenie kulturalne przeznaczone dla 

wszystkich dzieci z terenu Gminy Stupsk 

9. 
czerwiec – 

lipiec 
Klub Malucha 

Cotygodniowe spotkania dla dzieci w 

wieku przedszkolnym miały na celu 

pomóc maluchom w adaptacji i integracji 

w większej grupie.  

10. lipiec 
Wakacyjne hece w 

bibliotece 

Organizacja czasu wolnego podczas 

wakacji dla najmłodszych mieszkańców 

naszej gminy. 
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11. 
lipiec – 

sierpień 
Czytanie na dywanie. Promowanie czytelnictwa wśród dzieci.  

12. sierpień PRL Party 
Zabawy w stylu PRL. Wracamy do 

przeszłości. 

13. wrzesień Narodowe Czytanie 

Promowanie czytelnictwa poprzez 

wspólne, głośne czytanie „Katarynki” 

Bolesława Prusa. 

14. wrzesień Sołtysiada 
Święto sołectw. Wspólna zabawa 

integracyjna mieszkańców gminy. 

15. wrzesień 

Przystąpienie do akcji 

mała książka wielki 

człowiek. 

Promowanie czytelnictwa wśród 

najmłodszych. 

16. listopad Noc Bibliotek Promocja czytelnictwa.  

17. grudzień Mikołajki  
Zajęcia ogólnorozwojowe dla 

najmłodszych. 

18. grudzień Piernikowe warsztaty 

Warsztaty skierowane do dzieci i 

młodzieży z terenu gminy. Upieczone 

pierniki przeznaczono na upominki dla 

seniorów wręczane podczas Wigilii 

Seniora. 

19.  grudzień „Wigilia Seniora” 
Spotkanie opłatkowe przeznaczone dla 

wszystkich seniorów z terenu Gminy. 

 

 Gmina Stupsk i Gminna Biblioteka Publiczna w Stupsku są również organizatorami 

wypoczynku letniego dla dzieci. Półkolonie letnie i zimowe na stałe zagościły w kalendarzu 

kulturalnym naszej Gminy i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Realizacja tych 

inicjatyw możliwa jest na tak wysokim poziomie dzięki pozyskiwaniu zewnętrznych środków 

finansowych oraz dzięki środkom własnym przeznaczonym na to zadanie. Dzięki takiemu 

wsparciu możliwe jest zorganizowanie dziesięciodniowego (w okresie letnim)  

i pięciodniowego (w okresie zimowym) wypoczynku, podczas którego dzieci biorą udział w 

warsztatach sportowych, plastycznych i teatralnych. Uczestnicy jeżdżą na wycieczki do zoo, 

parku linowego, planetarium, na basen. Uczestnicy półkolonii spotykają się również  

ze specjalnymi gośćmi: strażakami, policjantami, dietetykiem, rycerzem. 

 Inną, równie ważną grupą społeczną dla której Gmina ma przygotowany pełen pakiet 

wydarzeń kulturalnych jest grupa seniorów. „Świadomy Senior” to nazwa cyklu spotkań, które 

odbyły się wiosną 2019 roku i były ukierunkowane na aktywizację oraz integrację osób 

starszych. Ponadto organizowane są różnego rodzaju wieczorki w których seniorzy bardzo 

aktywnie biorą udział. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się Wigilia Seniora, która 

organizowana jest w naszej Gminie od 2016 roku.  

 Świadoma i Bezpieczna „Pokonaj własne słabości” to projekt skierowany bezpośrednio 

do pań, a celem jego jest aktywizacja kobiet z terenu Gminy Stupsk, zwiększenie poczucia ich 

bezpieczeństwa, nauka podstawowych zasad i metod reagowania w sytuacjach zagrażających 

zdrowiu i życiu.  
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Mikołajki – grudzień 2019 r. 

 

     

Piernikowe warsztaty – grudzień 2019 
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Narodowe Czytanie 

 

 

 

Sołtysiada 
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Wigilia Seniora 

 

 

Wakacyjne hece w bibliotece 
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Świadomy Senior 

 

8.4. SPORT I REKREACJA 

 

DZIAŁANIA SPORTOWO - REKREACYJNE 

 

Gmina Stupsk w swojej ofercie nie zapomina o aktywnych mieszkańcach i wychodząc 

naprzeciw ich oczekiwaniom organizuje szereg wydarzeń sportowych, rekreacyjnych  

i kulturalnych dedykowanych do wszystkich grup wiekowych oraz wspierających realizację 

szerokiego wachlarza zainteresowań docierając do dzieci, młodzieży, kobiet oraz mężczyzn.  

W roku 2019 kontynuowano wiele działań, projektów i programów, które od lat 

wzbudzają zainteresowanie i przyciągają duże rzesze odbiorców. W ofercie dla najmłodszych 

Gmina Stupsk realizowała programy wpierane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki tj. 

„Umiem pływać” , „Upowszechnianie sportów zimowych”, Program Szkolny Klub Sportowy”. 

W okresie roku szkolnego dzieci i młodzież mają możliwość rozwijać swoje sportowe talenty 

biorąc udział w cyklicznych zajęciach, które odbywają się w każdą sobotę na hali sportowej  

w Morawach oraz trenować grę w piłkę nożną w Akademii Futbolu ZKLASĄ.  W okresie ferii 

zimowych oraz wakacji oferta jest bogata, a z pośród niej największym zainteresowaniem 

cieszą się półkolonie organizowane podczas przerwy od zajęć szkolnych. 

Osoby dorosłe również chętnie korzystają z oferty sportowej. Panie szlifują swoją formę 

uczęszczając na zajęcia fitness-owe, a panowie biorą udział w licznych turniejach sportowych 

tj. Gminna Amatorska Liga Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Stupsk czy Turniej 

Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar przewodniczącego Rady Gminy Stupsk.  
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Zajęcia sportowo-rekreacyjne są bezpłatne i odbywają się cyklicznie w każdą sobotę na hali 

sportowej w Morawach 

 

 

 
G 

Gminna Amatorska Liga Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Stupsk to coroczny 

meczy organizowanych w okresie zimowym na hali sportowej w Morawach 
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Zwycięzcy Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 

Stupsk, Karwacki Łukasz i Karwacki Piotr wraz z organizatorami 

 

 

 
 

Turniej Piłki Nożnej Dzieci vs Rodzice zorganizowany podczas  

Gminnego Dnia Dziecka 
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"Umiem pływać " to kolejny projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

który realizuje Gmina Stupsk. Dzięki pozyskanym środkom 30 dzieci objętych zostało 

podstawowym kursem nauki pływania 

 

 

 
 

Zgrupowanie piłkarskie dzieci biorących udział treningach Akademii Futbolu „ZKLASĄ”  

w MOSiR Nidzica 
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Program Szkolny Klub Sportowy w ramach którego dzieci uczestniczą w dodatkowych 

pozalekcyjnych zajęciach sportowych 

 

 

 
 

„Upowszechnianie sportów zimowych” dwadzieścia bezpłatnych godzin zajęć nauki jazdy na 

łyżwach na lodowisku 
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Fitness to cykliczne treningi przy muzyce skierowane głównie do Pań. Zajęcia odbywają się 

dwa razy w tygodniu w okresie od września do czerwca 

 

 

 

 
 

Wakacyjny Otwarty Turniej Piłki Nożnej „DUNAJ CUP” 
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III Otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Stupsk 

 

 

 
 

Seniorada to wydarzenie sportowe dla osób w wieku 60+ 
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Cykliczne zajęcia pozalekcyjne z tenisa stołowego dla dzieci  

w Szkole Podstawowej w Stupsku 

 

"WEŹ ŚMIECI W SWOJE RĘCE" pod takim hasłem Gmina Stupsk zorganizowała akcję 

sprzątania naszej okolicy. Zainicjowaliśmy ją rozpoczynając sprzątanie od okolicy pasa 

drogowego relacji Konopki – Żmijewo Kościelne.  Mieszkańcy gminy Stupsk po raz kolejny 

nie zawiedli i niespełna 2 godziny zebraliśmy 100 worków śmieci. Do akcji przyłączyło się 

ponad 60 osób. W pierwszym roku do akcji przyłączyły się również inne sołectwa. Sprzątanie 

miejscowości odbyło się również w Stupsku, Morawach i Strzałkowie. Zachęcamy również 

pozostałe  miejscowości o przyłączanie się do inicjatywy.  
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9. PODSUMOWANIE 

 

 Dziękuję za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Stupsk za rok 2019. Mam 

nadzieję, że opracowany dokument w przyjazny sposób przekazał najważniejsze informacje 

związane z funkcjonowaniem naszego wspólnego miejsca na świecie. Miejsca, które razem 

tworzymy, budujemy, rozwijamy i o które powinniśmy dbać. 

 Rok 2019 był kolejnym, który przyniósł zmiany w każdej miejscowości. Chcąc spełnić 

oczekiwania mieszkańców, musimy stawiać czoła trudnemu wyzwaniu poprawy warunków 

życia. Pod tym słowami kryje się wiele zagadnień związanych z zamieszkiwaniem, 

wypoczynkiem, rekreacją, infrastrukturą, dbaniem o środowisko naturalne, pielęgnowaniem 

tradycji i kultury lokalnej, stymulowaniem rozwoju społecznego, podniesieniem atrakcyjności 

gminy jako miejsca, gdzie można pracować i spędzać wolny czas. Równolegle ze 

wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego gminy konieczne jest wykazanie 

dbałości o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych potrzeb 

mieszkańców.  

 W poddanym analizie roku budżetowym 2019 gmina Stupsk realizowała różnego 

rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne. Poziom wydatków inwestycyjnych uwarunkowany był 

przede wszystkim bieżącymi potrzebami mieszkańców zgłaszanymi przez radnych na sesjach 

Rady Gminy, na spotkaniach wiejskich, od mieszkańców itp.. Podejmowaliśmy monity w 

sprawie modernizacji dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej usytuowanych na naszym 

terenie. Prowadziliśmy remonty nawierzchni dróg i chodników, miejsc postojowych, 

parkingów, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, telekomunikacyjnych, 

oświetlenia oraz utrzymania zieleni.  

 Zarządzenie finansami gminy Stupsk sprzyjało racjonalnemu wydatkowaniu 

publicznych środków finansowych. Najważniejszą kwestią było uzyskanie jakościowo 

najlepszych i najbardziej trafnych informacji, które pomagają w podejmowaniu właściwych 

decyzji w zakresie gospodarowania nimi. Zbyt duże koszty związane z inwestycjami, których 

gmina nie jest w stanie pokryć w całości z własnych środków spowodowały, że opracowano 

kosztorysy na mniejsze zakresy zadań tak, aby móc skorzystać z dostępnych na rynku 

projektów umożliwiających pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania. 

 W 2019 r. wykonaliśmy kolejne zadania w ramach funduszu sołeckiego, co stanowi 

zachętę dla mieszkańców do włączania się w życie gminy i tworzenia społeczeństwa 

obywatelskiego. Krok po kroku zagospodarowywane są miejsca, które wcześniej były 

zaniedbane lub po prostu nie były dostatecznie wykorzystane. Dzięki temu w wioskach 

powstają atrakcyjne skwery, parki, miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu, place zabaw, 

lampy solarne, itp. Gratuluję rozsądnych pomysłów i jakże potrzebnego oraz skutecznego 

wykorzystania funduszy sołeckich, dzięki którym nasza gmina staje się coraz piękniejsza. 

 Zorganizowaliśmy wiele różnorodnych wydarzeń, by zapewnić mieszkańcom szeroką 

ofertę kulturalną i sportowo - rekreacyjną, skierowaną do zróżnicowanych grup odbiorców. 

Odbył się m. in. Gminy Dzień Kobiet, Gminne obchody Dnia Strażaka połączone ze 100-leciem 

powstania OSP Konopki, Dzień Dziecka, Sołtysiada, wigilia dla seniorów i inne. 

W 2019 roku Rada Gminy Stupsk podjęła 80 uchwał. Zrealizowano 45 uchwał,  
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w trakcie realizacji są 32, natomiast nie zostały zrealizowane 3 uchwały. 

 Składam wszystkim mieszkańcom gminy Stupsk, a w szczególności radnym i sołtysom, 

podziękowania za pomyślną współpracę, wsparcie, informacje, pomysły i napływające 

wnioski, z których część została już zrealizowana, a kolejne oczekują na realizację w 

tegorocznym i przyszłych budżetach. W trosce o stały rozwój naszej gminy oraz dalsze 

podnoszenie standardu życia mieszkańców, zachęcam do aktywnego uczestnictwa w życiu 

sołectw poprzez włączanie się do udziału w spotkaniach wiejskich, wydarzeniach kulturalnych 

i sportowych organizowanych przez Urząd Gminy, jednostki organizacyjne, czy organizacje 

działające na naszym terenie.  

 Obecna sytuacja gospodarcza naszego kraju związana z rozprzestrzenianiem się wirusa 

COVID 19, spowolnienie gospodarcze i niższe dochody podatkowe będą wywierały w 

najbliższym okresie wpływ na kondycję finansową gminy, co obliguje nas do wdrożenia 

programu racjonalnego gospodarowania zasobami oraz oszczędności w wydatkowaniu 

środków publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


