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Gmina wykonuje zadania publiczne, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym. Powyższe zadania są realizowane przez powołane w wyników
wyborów władze samorządowe, które na dzień 31 grudnia 2019r. przedstawiały się
następująco:
• Wójt - władza wykonawcza,
• Rada Gminy - władza uchwałodawcza
Przy Radzie Gminy działają następujące stałe komisje:
• Komisja Rewizyjna – 5 osób
• Komisja Rozwoju Gospodarczego, Planowania, Budżetu i Finansów– 5 osób
• Komisja Oświaty, Spraw Socjalnych i Komunalnych – 5 osób
• Komisja Rolnictwa, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli – 5 osób.
• Komisja Skarg i Wniosków - 3 osoby
W 2019r. Rada Gminy Czerwińsk nad Wisłą obradowała i podejmowała
rozstrzygnięcia na 9 posiedzeniach. W sprawach należących do jej kompetencji podjęła
łącznie 71 uchwał. Protokoły ze wszystkich posiedzeń oraz podjęte na nich uchwały organ
wykonawczy gminy udostępnił do publicznego wglądu, umieszczając je w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
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GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2019R.:
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą
3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s
w Sielcu
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Tab.1 Liczba uchwał Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą w stosunku do roku 2018.
Liczba uchwał Rady Gminy Czerwińsk nad
2018 rok
2019 rok
Wisłą
Ogółem podjętych
84
71
Opublikowanych w Dzienniku Urzędowym
15
29
Województwa Mazowieckiego

Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie interesantom
profesjonalnej i właściwej obsługi. Urząd realizuje zadania własne z zakresu art. 7 Ustawy
o samorządzie gminnym oraz zadania zlecone przez administrację rządową.
Do zadań własnych gminy należy w szczególności dbałość o porządek publiczny, oświatę,
kulturę, infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska.
Natomiast zadania zlecone przez administrację rządową dotyczą spraw
obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów, obronności i pomocy społecznej.
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Zatrudnienie w Urzędzie Gminy w Czerwińsku nad Wisłą wg stanu na
31 grudnia 2019r.
Ogółem zatrudnionych 30 osób.
• Wójt Gminy
1 osoba
• Sekretarz Gminy
1 osoba
• Skarbnik Gminy
1 osoba
• Samodzielne stanowisko pracy
1 osoba
• Wydział Organizacyjno - Administracyjny
14 osób,
• Wydział Inwestycji i Infrastruktury
6 osób,
• Wydział Finansowy
6 osób,
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Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Starzenie się społeczeństwa i migracja młodych ludzi do większych miast
sprawiają, że mniejsze miejscowości i wsie coraz szybciej się wyludniają. Tego typu
problemy dotyczą również gminy Czerwińsk nad Wisłą. Migracje związane są szczególnie
z poszukiwaniem pracy.
1. Liczba mieszkańców na 31 grudnia 2019r. wynosiła 7637
a. 3821 kobiet
b. 3816 mężczyzn.
2. Liczba nowonarodzonych dzieci - 85
3. Liczba mieszkańców powyżej 95 roku życia – 16.
W stosunku do 2018 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o 17 osób.
W 2019 roku dokonano 191 zameldowań na pobyt stały, w tym :
• spoza gminy – 52
• noworodków – 85
• cudzoziemców – 5
Dokonano 209 wymeldowań z pobytu stałego, w tym:
• do innej gminy – 66
• z powodu zgonów – 81
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Tab.3 Liczba sporządzonych aktów zgonu w 2019 roku względem 2018 roku
Rok
Sporządzone akty zgonu
Na terenie gminy
Transkrypcja (zgon za granicą)
2018
50 (dzieci 0)
0
2019
32 (dzieci 0)
0
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Tab.2 Liczba sporządzonych aktów małżeństwa w 2019 roku względem 2018 roku
Rok
Sporządzone akty małżeństwa
Ogółem
Konkordatowe(śluby śluby cywilne Zagraniczne
kościelne)
transkrypcje
2018
68
53
15
2
2019
56
44
9
3

Tab.4 Liczba sporządzonych odpisów stanu cywilnego
Rok
Sporządzone odpisy stanu cywilnego
Ogółem
Skrócone
Zupełne
Wielojęzyczne
2018
656
604
42
10
2019
624
578
37
9

300

1211

4821

1305

2018 rok

292

1214

4878

1270
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2019 rok

6

Tab.5 Liczba mieszkańców gminy w odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych
Rok
Kategorie wiekowe
0 - do 3r.ż.
4 do 18r.ż.
19 do 65r.ż.
66 – 120r.ż.

Gmina Czerwińsk nad Wisłą to w większości tereny rolnicze. Powierzchnia
użytków rolnych ogółem w gminie wynosi 12 676,5398 ha.
W rozbiciu:
• osoby prywatne - 12 561,6516 ha;
• osoby prawne - 114, 8882 ha.
Na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą znajduje się 2072 gospodarstw rolnych
należących do osób fizycznych, oraz 7 należących do osób prawnych. Od kilkunastu lat
rolnicy skoncentrowali się wyłącznie na uprawie truskawek i malin, czyli owoców
miękkich. Wg danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, obecnie na
terenie gminy jest 4949,37 ha upraw truskawek, podczas gdy w całym powiecie płońskim
upraw tych odnotowano 8580,75 ha., co stanowi 57, 68 proc. wszystkich upraw tego typu
na terenie powiatu płońskiego. Najwięcej plantacji truskawek jest w: Chociszewie 354,58 ha, Garwolewie - 322,33 ha, Goławinie - 309, 17 ha.
Ze względu na strukturę użytkowania gruntów, przyszłość gminy będzie w
dalszym ciągu wiązała się z rozwojem rolnictwa. Z drugiej strony coraz większe znaczenie
będzie miał rozwój funkcji usługowych, produkcyjnych i rekreacyjnych (turystycznych).
Liczba gospodarstw rolnych według powierzchni
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Tab.7 Gospodarstwa będące w posiadaniu osób prawnych
Zakres powierzchni
Ilość gospodarstw
Do 2 ha
2
2 ha - 5 ha
1
5 ha – 10 ha
1
10 ha- 20 ha
2
Powyżej 20 ha
1
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Tab.6 Gospodarstwa będące w posiadaniu osób fizycznych
Zakres powierzchni
Ilość gospodarstw
Do 2 ha
505
2 ha - 5 ha
626
5 ha – 10 ha
593
10 ha- 20 ha
286
Powyżej 20 ha
62

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej według
stanu na 31.12.2019r., ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają
główne miejsce prowadzenia działalności w gminie wynosiła 417 podmiotów, z czego:
• status „aktywny” posiadało 158 podmiotów (względem 2018 roku ubyły 2),
• status „zawieszony” posiadało 55 podmiotów,
• status trwale zlikwidowanej działalności – 204 (względem 2018 roku przybyło 17)
Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe
i średnie zakłady rodzinne.
Formy prowadzonej działalności
• Jednoosobowe – 151 (względem 2018 roku stan ubyło ubyły 2)
• Spółki cywilne – 7
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Odrębne zagadnienie stanowi wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W 2019 roku wydane zostały następujące zezwolenia:
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży:
• zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 24
• zawierających od 4,5% do 18% alkoholu – 23
• zawierających powyżej 18% alkoholu - 23
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży:
• zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 6
• zawierających od 4,5% do 18% alkoholu – 2
• zawierających powyżej 18% alkoholu - 3
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Do branż występujących na terenie gminy należy zaliczyć:
• transport drogowy,
• konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
• wykonywanie robót budowlanych, tynkowanie, stolarka budowlana,
• pozostała - sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

W coraz bardziej postępującej obecnie globalizacji bardzo znaczącą rolę odgrywają
różnego rodzaju organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz inne tego typu formy
działalności lokalnej.
Rozwinięte więzi społeczne, stanowiące cechę społeczności lokalnych tworzą
i podtrzymują klimat lokalnego zaufania, umożliwiają wykorzystanie lokalnego
potencjału oraz przekazywanie wartości kulturowych następnym pokoleniom. Bardzo
istotne znaczenie odgrywa aktywność mieszkańców, stanowiąca siłę napędową tych
działań.
Organizacje te poprzez znajomość lokalnych potrzeb i problemów oraz
umiejętność właściwego reagowania są istotnymi uczestnikami życia lokalnej
społeczności.
Znaczącym elementem działalności organizacji pozarządowych są ich działania na
rzecz współpracy z lokalnym samorządem. Powoduje to obopólne korzyści, a przede
wszystkich jest pomocne przy realizacji zadań na rzecz lokalnej społeczności.
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2019r. miała charakter finansowy
i pozafinansowy. Opierała się na gminnym „Programie współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.To strategiczny
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Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie gminy w 2019 roku:
1. Fundacja Rozwoju Czerwińska nad Wisłą
2. Koło Gospodyń Wiejskich „W kobiecym gronie” Radzikowo i Nieborzyn
3. Stowarzyszenie Gmina Jest Wspólna
4. Stowarzyszenie Oratorium im. Jana Pawła II
5. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Salos „Agro”
w Czerwińsku nad Wisłą
6. Stowarzyszenie Nasz Czerwińsk nad Wisłą
7. Stowarzyszenie Razem Dla Wsi
8. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Czerwińsk nad Wisłą
9. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radzikowo Nowe i Okolic
10. OSP Czerwińsk nad Wisłą
11. OSP Chociszewo
12. OSP Raszewo Włościański
13. OSP Stare Radzikowo

dokument w relacjach gminy z organizacjami z III sektora. Głównym celem programu było
pobudzenie aktywności społecznej w środowisku lokalnym, budowanie partnerstwa
pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie tych
organizacji w realizacji ważnych celów społecznych.
Do ważnych form współpracy Gminy Czerwińsk nad Wisłą z organizacjami
pozarządowymi zaliczyć należy udostępnianie informacji o planowanych szkoleniach
i wydarzeniach organizowanych przez różne instytucje na stronie internetowej Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Na współpracę ze Stowarzyszeniami w budżecie gminy w 2019 roku zaplanowano
10 000 zł jako dotację (w ramach konkursu) na organizację rozgrywek kulturalnych dla
dzieci i młodzieży z terenu gminy . Środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak
Stowarzyszeń, które chciałyby przystąpić do realizacji programu.

Strona
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Działalność organizacji pozarządowych na terenie Gminy oraz współpraca z Gminą
1) Koło Gospodyń Wiejskich „W kobiecym gronie” Radzikowo i Nieborzyn:
a) Łapiemy Promienie Słońca dla Klaudii podczas Święta Truskawki – 9 lipca 2019r.
b) Zakończenie Lata w Czerwińsku nad Wisłą – 15 sierpnia 2019r.
c) Bezpieczny powrót do szkoły. STOP pijanym kierowcom! 31 sierpnia 2019r.
d) Świąteczne spotkanie wigilijne, 14 grudnia 2019r.
2) Stowarzyszenie Nasz Czerwińsk nad Wisłą i Grupa Pasjonatów Średniowiecza:
a) „MOST JAGIEŁŁY – Czerwińskie spotkania z historią i kulturą średniowiecza”
w dniach 29 -30.06.2019r. w Czerwińsku nad Wisłą.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym porządek publiczny
i bezpieczeństwo obywateli, oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa
zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z 5 czerwca 1990r. o samorządzie gminnym należą
do zadań własnych gminy.
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej określa i nakłada na samorząd gminny
obowiązek finansowania działalności straży i utrzymania ich gotowości do prowadzenia
działań ratowniczo - gaśniczych.
W celu realizacji zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej Zarządzeniem Wójta
Gminny został powołany Zespół Zarządzania Kryzysowego. Obowiązującym
dokumentem wyjściowym do prowadzenia działań z zakresu zarządzania kryzysowego
na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą jest Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego.
W budżecie gminy zostały zabezpieczone środki finansowe na realizację zadań
bezpieczeństwa publicznego oraz zarządzania kryzysowego w 2019 roku:
• planowane 305 000 zł
• wydano 242 460 zł
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Środki finansowe poniesione na OSP Czerwińsk nad Wisłą
Dotacja MSWiA - 10 016 zł
1. Prądownica TURBO JET 2011 -1 szt. - 1200 zł
2. Fantom Little Anne - 1 szt. - 1300 zł
3. Latarka PELI 3314 strefa 0 - 4 szt. x 244 zł = 976 zł
4. Prądownica pistoletowa wysokociśnieniowa 25 -1 szt. - 1760 zł
5. Buty strażackie Brandbull 006: cena 6 szt. x 540 = 3240 zł
6. Wąż tłoczny seria 400 OSW kadimex
a. 2 szt. - W52 (cena 2szt. x 248 zł = 496 zł)
b. 3 szt. - W75 (cena 3szt. x 348 zł = 1044 zł)
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Na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą działają 4 jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej, w tym 2 wcielone do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, na których
działalność pozyskano i wydatkowano poniżej wyszczególnione środki:

Dotacja KSRG - 8.560 zł
Zakup węży hydrauliczne do urządzeń typu HOLMATRO zamontowane na
samochodzie strażackim Marki Volvo nr. rej. WPN 8JE8 OSP Czerwińsk nad Wisłą koszt
10.560 zł z czego 2000 zł dotacja celowa z Urzędu Gminy Czerwińsk
Dotacja Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - 450 zł
Zakup trzech mundurów koszarowych koszt 1.238 zł z czego 788 zł dotacja celowa
z Urzędu Gminy Czerwińsk.
Zakupy w 100% sfinansowane przez Urząd Gminy :
• zakup samochodu VOLVO FL -120 540 zł
• zakup i montaż stacji selektywnego powiadamiania współpracującej z systemem
DSP i programem SWD w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwińsku nad Wisłą 5.166 zł
• Krótkofalówka MOTOROLA T92H2O - 250 zł
Środki finansowe poniesione na OSP Raszewo Włościańskie
Dotacja MSWiA - 5.100 zł
• Kamera Termowizyjna MILWAUKEE M12TD - 1 szt. - 3500 zł
• Zestaw OSP R1 w torbie PSP R1 (data produkcji 2019) -1 kpl. - 1600 zł
Dotacja KSRG - 4.200 zł
• Aparat powietrzny AERIS
Dotacja Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - 450 zł
Zakup trzech mundurów koszarowych koszt 1.238 zł z czego 788 zł dotacja celowa
z Urzędu Gminy Czerwińsk.
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Środki finansowe poniesione na OSP Stare Radzikowo
• Dotacja MSWiA - 5 366 zł
• Ubrania koszarowe 3 częściowe szt. 8 x 220 zł. = 1760 zł
• Buty taktyczne GROM szt. 8 x 159 zł. = 1272 zł
• Pasy Strażackie bojowe szt. 8 x 123 zł = 984 zł
• Koszulka T-shirt OSP z haftem szt. 15 x 40 zł = 600 zł
• Koszulka OSP polo z haftem szt. 15 x 50 = 750 zł
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Zakupy w 100% sfinansowane przez Urząd Gminy :
• zakup i montaż stacji selektywnego powiadamiania współpracującej z systemem
DSP i programem SWD w Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszewo Włościańskie 6.500 zł
• Krótkofalówka MOTOROLA T92H2O - 250 zł

Dotacja MSWiA - 2 100 zł
• Hełmy strażackie 3 szt.
Dotacja Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - 450 zł
Zakup trzech mundurów koszarowych koszt 1.238 zł z czego 788 zł dotacja celowa
z Urzędu Gminy Czerwińsk.
Dotacja MIAS - 20 000 zł z czego 10 000 zł dotacja z Urzędu Gminy Czerwińsk
W ramach zadania zostały wykonane prace remontowe w postaci: ocieplenia
styropianem ścian zewnętrznych, montaż 9 szt. parapetów zewnętrznych, wykonano
remontu wewnątrz świetlicy tzn. szlichty betonowej malowania ścian i ułożenia płytek
z gresu.
Dofinansowanie z firmy FSUSR na sprzęt niezbędny do niesienia pomocy w ratowaniu
życia i mienia ludzkiego. W skład dofinasowania wchodzi :
• 4 Hełmy
• Narzędzie ratownicze HOOLIGAN
• Detektor prądu przemiennego
• Tłumica
• Lizak
Zakupy w 100% sfinansowane przez Urząd Gminy :
• Krótkofalówka MOTOROLA T92H2O - 250 zł
Środki finansowe poniesione na OSP Chociszewo
Dotacja MSWiA - 5.069 zł
• Ubranie koszarowe 4 częściowe szt. 5 x 320 = 1600 zł
• Buty strażackie Brandbull 006. szt.5 x 540 = 2700 zł
• Pasy Strażackie bojowe szt. 3 x 123 = 369 zł
• Koszulka T-shirt OSP z haftem szt. 10 - cena 400 zł
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Dotacja Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - 450 zł
Zakup trzech mundurów koszarowych koszt 1.238 zł z czego 788 zł dotacja celowa
z Urzędu Gminy Czerwińsk.
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Dotacja MSWiA - 2 150 zł
• Buty strażackie Brandbull 006. szt.2 x 600 = 1200 zł
• Rękawice specjalne szt. 2x 225 = 450 zł
• Nożyce do cięcia prętów szt. 1 = 110 zł
• Widły szt. 1 = 80 zł
• Szpadel szt. 1 =100 zł
• Latarka szt. 1 = 210 zł

Zakupy w 100% sfinansowane przez Urząd Gminy :
• Krótkofalówka MOTOROLA T92H2O - 250 zł
W dniu 31 sierpnia 2019r. przeprowadzone zostały Gminne Zawody Sportowo
Pożarnicze, w których uczestniczyły 9-osobowe drużyny Jednostek OSP z terenu gminy.
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawiła się następująco:
1. OSP Czerwińsk nad Wisłą – 73,31 pkt
2. OSP Stare Radzikowo – 70,90 pkt
3. OSP Raszewo Włościańskie – 63,19 pkt
4. OSP Chociszewo – 56,41 pkt
W 2019 roku KP PSP w Płońsku przeprowadziła 126 godzinne szkolenie podstawowe
strażaków ratowników, w którym uczestniczyło 7 druhów.
• OSP Stare Radzikowo – 2 członków OSP
• OSP Chociszewo – 5 członków OSP
Udział Jednostek OSP w akcjach i interwencjach w 2019 roku:
1. OSP Czerwińsk nad Wisłą w 113 zdarzeniach
2. OSP Raszewo Włościańskie w 52 zdarzeniach
3. OSP Stare Radzikowo w 23 zdarzeniach
4. OSP Chociszewo w 14 zdarzeniach
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Składy poszczególnych jednostek OSP:
1. OSP Czerwińsk nad Wisłą: 32 członków zwyczajnych, 1 członek honorowy,
2 członków wspierających.
2. OSP Raszewo Włościańskie: 25 członków zwyczajnych, oraz 2 członków
honorowych.
3. OSP Stare Radzikowo: 18 członków zwyczajnych.
4. OSP Chociszewo: 10 członków zwyczajnych, 4 członków honorowych, 10
członków wspierających.
5. Orkiestra dęta przy OSP Chociszewo składa się z 20 strażaków.

Strona

15

W zaspokajaniu potrzeb bezpieczeństwa bardzo istotna jest współpraca
samorządu z Policją – główną instytucją dbającą o ład i porządek publiczny. Ochroną
bezpieczeństwa na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą zajmuje się Posterunek Policji
w Czerwińsku nad Wisłą, podległy Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku (KWP
z siedzibą w Radomiu). W posterunku zatrudnionych jest 6 funkcjonariuszy zajmujących
się prewencją i zabezpieczaniem porządku. Posterunek pracuje w systemie
całodobowym.
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Szczegółowy zakres zadań Zespołu ds. Prewencji Posterunku Policji w Czerwińsku
nad Wisłą obejmuje:
1. W zakresie zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń:
a. analiza zaistniałych przestępstw i wykroczeń
b. planowanie i zadaniowanie służby w miejscach i obszarach zagrożonych
c. aktywne i sumienne pełnienie służby obchodowej i patrolowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami
d. zapewnienie ładu i porządku w czasie imprez i zgromadzeń odbywających
się na podległym terenie ( uroczystości kościelne, gminne, pielgrzymki,
zawody sportowe itp.)
e. szybkie i zdecydowane reagowanie na wszelkiego rodzaju przestępstwa
i wykroczenia
f. ujawnianie nieprawidłowości i sporządzanie wystąpień do firm i instytucji
w celu ich eliminacji
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Zakres zadań Zespołu ds. Prewencji w Posterunku Policji w Czerwińsku nad Wisłą
obejmuje:
• zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń
• ochrona zdrowia i życia ludzi oraz ich mienia
• zbieranie wszelkich informacji na temat sprawców i okoliczności zaistniałych
czynów zabronionych
• poszukiwanie osób ukrywających się i zaginionych
• współpraca z samorządem i podmiotami zewnętrznymi w dziedzinie zapewnienia
ładu i porządku
• działalność prewencyjna na rzecz nieletnich
• działalność w zakresie przemocy w rodzinie
• ochrona tajemnicy państwowej i służbowej

4.

5.

6.
7.
8.
9.
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3.
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g. prowadzenie spotkań z przedstawicielami społeczeństwa/samorządu
terytorialnego, wskazywanie bieżących zagrożeń i sposobów ich eliminacji
h. prowadzenie bieżącego rozpoznania terenowego i osobowego
W zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi oraz ich mienia:
a. właściwe zabezpieczenie miejsc zdarzeń, szczególnie drogowych
b. propagowanie odpowiedniego zabezpieczenia mieszkań, posesji, domków
letniskowych oraz zachowania się w sytuacjach zagrożenia itp.
c. podejmowanie działań porządkowych i akcji ratowniczych w czasie
pożarów, katastrof komunikacyjnych i budowlanych, powodzi, awarii,
epidemii i innych klęsk żywiołowych
d. zapobieganie aktom terrorystycznym
e. utrzymanie w należytym stanie technicznym i ciągłej sprawności
powierzonego sprzętu służącego do ratowania ludzi i ich mienia
f. natychmiastowa i właściwa reakcja na zdarzenia, gdzie zagrożone jest życie
ludzi i ich mienie.
W zakresie zbierania wszelkich informacji na temat sprawców i okoliczności
zaistniałych czynów zabronionych:
a. prowadzenie krótkotrwałych obserwacji osób i obiektów
b. posiadanie bieżącej wiedzy na temat osób i miejsc, gdzie mogą być
popełniane przestępstwa i wykroczenia ( rozpoznanie osobowe
i terenowe)
c. właściwe dokumentowanie uzyskanych informacji
d. bieżąca współpraca z policjantem ds. Kryminalnych PP Czerwińsk n/Wisłą
W zakresie poszukiwania osób ukrywających się i zaginionych:
a. ustalanie miejsc pobytu osób poszukiwanych i zaginionych
b. dokumentowanie
wykonanych
czynności
w
ramach
działań
poszukiwawczych
c. bieżąca i właściwa współpraca z Zespołem ds. Poszukiwań KPP Płońsk
d. niezwłocznie osadzanie osób w AŚ i ZK do odbycia kary pozbawienia
wolności (przestrzegać przepisów konwojowych)
W zakresie współpracy z samorządem i podmiotami zewnętrznymi w dziedzinie
zapewnienia ładu i porządku:
a. bieżąca i właściwa współpraca z Urzędami Gmin i Radami Gmin mająca na
celu poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców i porządku na podległym
terenie
b. wspólnie z samorządem wprowadzać rozwiązania służące poprawie stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego ( monitoring, edukacja prawna
społeczeństwa, lokalne akty prawne, oświetlenie miejsc zagrożonych itp.)
Współpraca z Leśniczymi i Służbą Leśną w dziadzinie ochrony przyrody i zasobów
leśnych
Współpraca z Społeczną Strażą Rybacką w dziedzinie ochrony wód i połowów ryb
Współpraca z OSP i PSP w dziedzinie ochrony p-poż.
W zakresie działalności prewencyjnej na rzecz nieletnich:

a. ujawnianie i dokumentowanie czynów zabronionych popełnianych przez
nieletnich
b. prowadzenie bieżących spotkań z dziećmi i młodzieżą mające na celu
propagowanie zachowań zgodnych z prawem, szeroko pojętego
bezpieczeństwa i eliminowania zachowań agresywnych
c. ujawnianie i obejmowanie nadzorem nieletnich zagrożonych demoralizacją
d. prowadzenie rozmów profilaktycznych z nieletnimi sprawcami czynów
zabronionych i zagrożonych demoralizacja, ich opiekunami i nauczycielami
e. ścisła współpraca z pedagogami nauczycielami i dyrektorami szkół
f. legitymowanie nieletnich przebywających poza domem w godzinach
nocnych oraz przebywających w miejscach zagrożonych
g. sporządzanie wystąpień do rodziców, sądów, szkół instytucji i organizacji
h. ujawnienie i represjonowanie osób sprzedających nieletnim alkohol,
papierosy, środki odurzające itp.
i. uczestnictwo w zajęciach szkolnych, gdzie poruszane są tematy
bezpieczeństwa (np. odpowiedzialność nieletnich, przygotowania do Karty
Rowerowej itp.)
j. objęcie nadzorem nieletnich żyjących w rodzinach, gdzie stwierdzono
występowanie przemocy domowej.
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Dane statystyczne dotyczące przestępczości na terenie gminy Czerwińsk w 2019r.
Wszystkich zdarzeń kryminalnych zaistniałych w 2019r. na terenie gminy
Czerwińsk nad Wisłą odnotowaliśmy 154.
Ponadto w 2019r. Odnotowano 5 wypadków drogowych, zatrzymano 13
nietrzeźwych kierujących.
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Działalność w zakresie przemocy w rodzinie:
• właściwa realizacja procedury „ Niebieskie Karty”
• zapewnić ofiarom przemocy pomoc instytucji typu GOPS, GKRPA, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, Prokuratura, Sąd itp.
• podejmować działania mające na celu wyeliminowanie zjawiska – prowadzić
rozmowy profilaktyczne, pouczać ofiary o możliwościach prawnych,
w uzasadnionych
przypadkach
dążyć
do
wszczęcia
postępowań
przygotowawczych
• uczestnictwo policjanta w działaniach GKRPA
• eliminowanie bieżących zagrożeń przez właściwą realizację podejmowanych
interwencji domowych
• omawiać temat przemocy w rodzinie na spotkaniach ze społeczeństwem w celu
podnoszenia wiedzy w tym zakresie
• uczestnictwo
wyznaczonego
policjanta
w
posiedzeniach
Zespołów
Interdyscyplinarnych/ Grup Roboczych

Wykres 1. Zdarzenia kryminalne w podziale na rodzaj

Kradzieże - 26

Kradzieże z włamaniem - 16

Uszkodzenie mienia - 7

Uszkodzenie ciała - 2

Strona
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Pobicia - 1

Budżet gminy to coroczny plan dochodów i wydatków. Projekt jest
przygotowywany przez wójta we współpracy ze skarbnikiem i pracownikami
poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy.
Projekt, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, jest przesyłany do
zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO). O ostatecznym jego kształcie
decyduje Rada Gminy w głosowaniu. Zgodnie z przepisami, uchwała budżetowa powinna
zostać podjęta do końca roku poprzedzającego dany rok budżetowy. Należy pamiętać, że
jest to plan, więc naturalnym jest, że w ciągu roku wprowadzane są do niego mniejsze lub
większe zmiany.
Budżet Gminy Czerwińsk nad Wisłą na 2019 rok przyjęto uchwałą Nr 18/III/2018
Rady Gminy z 28 grudnia 2018r. w wysokości:
• dochody budżetu Gminy – 32 265 665,36 zł
• wydatki budżetu Gminy – 39 972 175,00 zł.
Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 706 509,64 zł, który miał zostać pokryty
kredytem. Ogółem przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1 776 190,64 zł, rozchody
w kwocie 1 069 681,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.
W ciągu roku budżetowego, w celu efektywniejszej realizacji zadań gminy,
stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i wydatków na
podstawie 9. uchwał Rady Gminy i 19 Zarządzeń Wójta Gminy.
Ostatecznie na 31.12.2019r. plan budżetu gminy przedstawiał się następująco:
• dochody budżetu Gminy – 38 585 782,48 zł
• wydatki budżetu Gminy – 39 060 822,03 zł.
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Dochody
Pozycja ta składa się z dochodów własnych, dotacji celowych i subwencji ogólnych
z budżetu państwa. Dla budżetu gminy Czerwińsk nad Wisłą największe źródła dochodów
to: subwencja oświatowa, podatki, udział w podatkach od osób fizycznych (PIT), oraz
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Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 475 039,55 zł pokryty nadwyżką z lat
ubiegłych. Rozchody w kwocie 1 039 680,99 zł zaplanowano pokryć przychodami
pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1 159 295,63 zł i wolnymi środkami
355 424,91 zł.

osób prawnych (CIT), środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, oraz
dochody ze źródeł zewnętrznych, jakie pozyskaliśmy na planowane inwestycje.
Te ostatnie są najbardziej zróżnicowane – w zależności od realizowanych projektów.
Wykres 2 – źródła dochodów gminy Czerwińsk nad Wisłą w podziale procentowym

Subwencja i środki na uzupełnienie dochodów gmin - 36,63%
Dotacje - 31,14%
Dochody z podatków i opłat - 18,12%
Pozostałe dochody własne - 3,26%
Dochody z majątku - 0,22%
Dochody majątkowe- 10,63%
Wielkość dochodów ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca to kwota 4 962,02 zł,
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Należy podkreślić, że w wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych
stawek podatków i opłat lokalnych w 2019r., uzyskano dochody niższe o 542 988,00 zł,
natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez Gminę ulg i zwolnień wyniósł - 244
963,00 zł, a z tytułu umorzeń zaległości podatkowych – 11 130,00 zł.
Ogółem skutki finansowe zastosowania ww. ulg, odroczeń, umorzeń i obniżenia
górnych stawek podatkowych w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł
2,11 %, w relacji do wykonanych dochodów własnych - 9,76 %.
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z tego:
• dotacje – 1 544,91 zł
• subwencje – 1 817,69 zł

Ze złożonych 17 podań o zastosowanie umorzeń w podatkach, pozytywnie
rozpatrzono 14, odmownie 0. Wydano 3 decyzje o umorzeniu postępowania
podatkowego.
Ponadto w 2019 roku wpłynęły 2 podania o umorzenie podatku od osób prawnych
– wydano 1 pozytywną decyzję i 1 odmowną.
Wpłynęły 3 podania o umorzenie należności z tytułu podatku od środków
transportowych – 1 podanie rozpatrzone odmownie, 2 podania rozpatrzono pozytywnie,
w przypadku jednego podania odroczono termin płatności zaległości podatkowej.
Z tytułu udzielenia ulg na zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń
melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, na zakup gruntów,
urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne, naturalnych źródeł energii wpływy do
budżetu gminy były niższe o 268 703, 41 zł, z tego:
• ulgi inwestycyjne 217 528,50 zł
• z tytułu zakupu ziemi 51 174,91 zł
Ulgi te nie są refundowane.
Podsumowując, dochody bieżące wykonano w wysokości 33 868 255,58 zł,
tj.99,79% w stosunku do planu, zaś majątkowe w kwocie 4 026 682,02 zł, tj. 86,67% do
planu.
Wydatki
Uchwała budżetowa określa, na jakie cele i w jakiej wysokości wydajemy publiczne
pieniądze. Generalnie można je podzielić na wydatki bieżące i inwestycyjne.
Wydatki bieżące, to te związane z działalnością urzędu i jednostek gminnych, np.
z utrzymaniem obiektów publicznych, oświetleniem dróg, sprzątaniem itd. Kwoty
przeznaczane na ten cel są podobne co roku. Inaczej jest w przypadku wydatków
inwestycyjnych, które mogą się znacznie różnić w poszczególnych latach. Wynika to
z liczby i wielkości zaplanowanych projektów budowlanych, co często jest związane
z pozyskaniem dodatkowych pieniędzy zewnętrznych.
Plan wydatków budżetowych Gminy za 2019r. w wysokości 39 060 822,03 zł został
wykonany w kwocie 35 959 068,74zł tj. 92,06% z tego:
• wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wyniosło 96,07% - kwota
30 872 507,94zł;
• wykonanie wydatków majątkowych – wyniosło 73,45 % - kwota 5 086 560,80 zł.
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Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 6 925 588,00zł i został
wykonany w wysokości 5 086 560,80zł, co stanowi 73,45%.
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Wydatki na 1 mieszkańca wynoszą 4 708,53zł, z czego:
• wydatki bieżące 4 042,49 zł
• wydatki majątkowe 666,04 zł

Należności
Stan wymagalnych i niezapłaconych należności budżetowych nominalnych stanowi
kwotę 1 530 166,42 zł, co stanowi 4,04% wielkości zrealizowanych dochodów
budżetowych, w tym:
• należności z tytułu wody, ścieków,
• opłat CO 107 809,40 zł.
Nadpłaty wynoszą 21 919,06 zł.
Tab. 8 Wysokość zaległości według tytułów ich powstania.
L.p.
Wyszczególnienie
Kwota

3.

Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
Podatek od nieruchomości z tego:
- osoby fizyczne
- osoby prawne
Podatek rolny z tego:
- osoby fizyczne
- osoby prawne
Podatek leśny z tego:
- osoby fizyczne
- osoby prawne
Podatek od środków transportowych z
tego:
- osoby fizyczne
- osoby prawne
Zaliczka alimentacyjna
Wpływy za wodę
Wpływy ze ścieków
Podatek od spadków i darowizn
Wpływ z usług
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Inne (wyrok sądowy )
RAZEM

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

17 022,35
użytkowanie wieczyste
6 154,94
przekształcenie
3 855,00
6 056,00

147 694,01
63 188,26
84 505,75
193 832,68
193 363,68
469,00
3 017,00
3 015,00
2,00
23 380,92
22 780,92
600,00
982 919,53
74 473,10
33 054,30
1 261,84
282,00
6 380,08
30 782,67
1 530 166,42
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Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów
Opłaty za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz
wykup wieczystego użytkowania
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2.

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami Gminy
są w większości osoby fizyczne. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są
działania w celu ściągnięcia należności budżetowych. Wystawiono w 2019r. 808 sztuk
upomnień na kwotę 518 621,85 zł oraz 82 tytuły wykonawcze na kwotę 65 931,46 zł.
Działania te dotyczyły osób fizycznych, natomiast w przypadku osób prawnych
wystawiono 2 upomnienia na kwotę 15 676,00 zł i 3 tytuły wykonawcze na kwotę
17 906,60 zł.
Zaległości
• Zaległości za wodę na koniec 2019r. wyniosły 74 473,10 zł.
• Zaległości za ścieki na koniec 2019r. wynosiły 33 054,30 zł.
Powstałe zaległości nie mają charakteru stałego lecz zmienny, tzn. że w miejsce
spłaconych zaległości pojawiają się nowe – po nowym odczycie wodomierzy w terenie.
W celu spłaty należności za wodę i ścieki przez dłużników Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą wystawił w 2019 roku 163
upomnienia, 261 wezwań do zapłaty oraz 11 zawiadomień o odcięciu przyłącza wody w
przypadku nieuregulowania zaległości w wyznaczonym terminie.
Dochody z opłat za czynsze i CO w ZGKiM w 2019r. wyniosły:
• Czynsze – 8058,09 zł
• CO – 4512,00 zł
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Ogólna kwota zaległości na dzień 31.12.2019 za czynsze i CO wynosi 17 304,35 zł.
W celu wyegzekwowania zaległości Zakład gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
wysyła do osób zalegających z opłatami za czynsze i CO upomnienia oraz kieruje sprawy
do sądu.
W 2019r. Zakład wystawił i wysłał 11 upomnień o spłatę zaległych należności.

Strona
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Ustalanie zadań inwestycyjnych i uwzględnianie ich w budżecie miasta i gminy
koreluje z opracowaniem projektu budżetu na kolejny rok (inwestycje jednoroczne) oraz
uaktualniania wieloletniej prognozy finansowej na kolejne lata (inwestycje wieloletnie).
Występują również przypadki, gdy pojawiają się możliwości pozyskania środków ze
źródeł zewnętrznych i uwzględnienie ich w budżecie - najczęściej na wniosek burmistrza,
z podjęciem przez Radę stosownej uchwały w trakcie trwania roku budżetowego.
Zadania inwestycyjne uwzględniają potrzeby lokalnej społeczności w zakresie
wyznaczonym przez akty prawne i stanowią katalog zadań własnych samorządu.
Realizowane są w oparciu o istniejące plany, prognozy i strategie.
Procedura realizacji zadań inwestycyjnych wymaga najczęściej w pierwszej
kolejności sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, następnie uzyskania
przewidzianych prawem uzgodnień, decyzji, zgłoszeń, zezwoleń lub pozwoleń. Po
uzyskaniu ostateczności ww. dokumentów, spełnieniu procedur wynikających
z przepisów w zakresie zamówień publicznych (wybór wykonawcy) rozpoczyna się
realizacja zadania. W większości przypadków pełniony jest nadzór inwestorski, który
sprawdza zgodność wykonania inwestycji z obowiązującymi normami i przepisami. Po
wykonaniu przeprowadza się odbiór techniczny, po czym uzyskiwane jest pozwolenie na
użytkowanie i następuje przekazanie powstałej infrastruktury właściwej merytorycznie
jednostce organizacyjnej.
Inwestycje realizowane są ze środków własnych przy współfinansowaniu ze
środków zewnętrznych w formie dotacji, w tym z programów Unii Europejskiej, środków
krajowych (budżet państwa, budżety samorządów wyższego szczebla) oraz pożyczek
z funduszy służących ochronie środowiska. W przypadkach, gdzie nie ma możliwości
pozyskania środków zewnętrznych, źródło finansowania zadań stanowi budżet gminy.

W 2019r. wykonano między innymi inwestycje:
I.

W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W WODĘ

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódźcu wraz z siecią wodociągową
Całkowity koszt wyniósł 2 877 676,02 zł, dofinansowanie PROW na lata 20142020 – 1 249 703,00 zł.
II.

KUBATUROWE (DOTYCZĄCE BUDYNKÓW)

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – socjalny i budynek gospodarczy
w miejscowości Zdziarka
Całkowity koszt wyniósł 1 699 610,56 zł. Finansowego wsparcia udzielił Bank
Gospodarstwa Krajowego w wysokości 537 689,36 zł.
Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą na potrzeby
przedszkola
Całkowity koszt wyniósł 516 001,08 + 74 193,75 = 590 194,,83 zł. Zadanie
wykonane z budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Janikowo
Współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
2019”
Całkowity koszt wyniósł 22 500,00 zł. Pomoc finansowa z budżetu Województwa
10 000,00 zł.
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Modernizacja strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Stare
Radzikowo
Współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
2019”
Całkowity koszt wyniósł 20 000,00 zł. Pomoc finansowa z budżetu Województwa
10 000,00 zł.
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Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Miączyn
Współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
2019”
Całkowity koszt wyniósł 22 500,00 zł. Pomoc finansowa z budżetu Województwa
10 000,00 zł.

III.

DROGOWE

Przebudowa drogi gminnej Garwolewo - Osiek etap III
Całkowity koszt wyniósł 349 223,63 zł. Dotacja ze środków finansowych budżetu
Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg
dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 85 000.00 zł.
Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie (Borkowo)
Całkowity koszt wyniósł 349 223,63 zł. Zadanie wykonane z budżetu Gminy
Czerwińsk nad Wisłą.
Przebudowa drogi gminnej w Goławinie (w kierunku Smoszewa oraz Szkoły
Podstawowej
Całkowity koszt wyniósł 389 369,64 zł. Zadanie wykonane z budżetu Gminy
Czerwińsk nad Wisłą.
IV.

W ZAKRESIE SPORTU I TURYSTYKI

Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej im. Władysława
Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą.
W ramach programu „Otwartej Strefy Aktywności edycja 2018” wykonano
siłownię plenerową, strefę relaksu oraz plac zabaw o charakterze sprawnościowym.
Całkowity koszt wyniósł 104 399,94 zł. Dofinansowano ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Małej
Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym Otwarte
Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 w kwocie 50 000,00 zł.
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Doposażenie placu zabaw w miejscowości Sielec
W ramach zadania zainstalowano urządzenia zabawowe przy Szkole Podstawowej
w Czerwińsku nad Wisłą.
Współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
2019”
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Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy nabrzeżu wiślanym w miejscowości
Czerwińsk nad Wisłą
W ramach zadania na Bulwarze Wiślanym w Czerwińsku nad Wisłą zainstalowano
elementy małej architektury.
Współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
2019”
Całkowity koszt wyniósł 20 005,56 zł. Pomoc finansowa z budżetu Województwa
10 000,00 zł.

Całkowity koszt wyniósł 22 167,00 zł. Pomoc finansowa z budżetu Województwa
10 000,00 zł.
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Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą na potrzeby przedszkola

Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły

Strona
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Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódźcu wraz z siecią wodociągową

Budowa budynku mieszkalnego

Strona

30

Przebudowa dróg gminnych

Zgodnie z ustawą z dnia od 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r.,
poz. 460 z późn. zm.) wyróżnia się cztery kategorie dróg publicznych, których zarządcami
są :
1.
2.
3.
4.

krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
wojewódzkich – Zarząd Województwa;
powiatowych – Zarząd Powiatu;
gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Infrastruktura transportowa i transport drogowy na terenie gminy Czerwińsk nad
Wisłą oparte są na następujących drogach publicznych, które przebiegają przez ten teren:
•
•
•
•
•

droga krajowa DK 62, stanowiąca połączenie z Płockiem i Warszawą;
droga wojewódzka DW 570 - stanowiąca łącznik z Płońskiem;
droga wojewódzka DW 565 - łącząca Nowy Secymin z Chociszewem (przez rzekę
Wisłę);
dwanaście dróg powiatowych;
drogi gminne.

Powyższa siatka drogowa daje gminie bardzo dobre możliwości komunikacyjne,
handlowe i perspektywy dalszego rozwoju ekonomicznego. Połączenia pomiędzy gminą,
a ważnymi ośrodkami społeczno- gospodarczymi w regionie funkcjonują w oparciu o
zbiorową komunikację publiczną oraz prywatne firmy transportowe (połączenia
autobusowe).
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Ogółem liczba km dróg, których zarządcą jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą wynosi
153,103 km.

Wykres 3. Podział dróg gminnych ze względu na ich rodzaj w kilometrach

Drogi twarde, ulepszone, bitumiczne - 39,371km
Drogi gruntowe - 10,215km
Drogi żwirowo - żużlowe - 33,669km
Drogi żwirowe - 32,258km
Drogi brukowe - 0,17km
Kostka - 0,922km

Oświetlenie uliczne, w tym:
• Na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą oświetlenie uliczne znajduje się w 30
sołectwach.
• Ogółem użytkowanych jest 705 lamp w tym lampy ledowe, sodowe, rtęciowe i solarne.
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Przystanki autobusowe
Na terenie miasta i gminy znajduje się 17 przystanków przeznaczonych dla
podróżnych w komunikacji gminnej (dzieci szkolne), podmiejskiej (transport powiatowy
Czerwińsk nad Wisłą – Płońsk) i międzymiastowej (Warszawa – Kołobrzeg, Warszawa –
Płock)
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Kontynuowano również rozpoczęte w 2018r. działania polegające na wymianie
starych lamp rtęciowych na bardziej ekologiczne. W 2019 r. dokonano wymiany 15 lamp
oraz zamontowano 5 nowych punktów oświetleniowych jak również 6 dodatkowych
ekologicznych lamp solarnych.

Zagospodarowanie przestrzenne
Gmina Czerwińsk nad Wisłą posiada plany, programy i strategie zawierające
elementy ładu przestrzennego, w tym:
• Projekt Planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Gminy
Czerwińsk nad Wisłą na lata 2006 – 2021, aktualizowany w 2018r.
• Strategię Rozwoju Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2005 – 2020.
• Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2020.
Gmina Czerwińsk nad Wisłą nie posiada programu opieki nad zabytkami. Posiada
natomiast opracowanych 223 szt. kart zabytków (obiekty wpisane do rejestru zabytków
i pozostałe obiekty objęte ochroną konserwatorska), które będą służyły do opracowania
Gminnej Ewidencji Zabytków. Dokonano spisu właścicieli nieruchomości, na które zostały
opracowane karty zabytków, w celu powiadomienia ich o dalszej procedurze
opracowania GEZ. Do zakończenia opracowania niezbędne jest jeszcze opracowanie ok.
320 kart stanowisk archeologicznych, zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków.
Gmina Czerwińsk nad Wisłą nie posiada kompleksowego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla całego obszaru Miasta i Gminy Czerwińsk nad
Wisłą, posiada natomiast cztery aktualne MPZP (fragmenty wsi: Goławin, Nowe
Przybojewo, Roguszyn, Wilkówiec), które obejmują 45 ha powierzchni miasta i gminy:
zatwierdzone uchwałami Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą w 2007r., 2008r., 2011r.,
i 2014r.
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W związku z powyższym w 2019r. wydano następujące decyzje:
• ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 12 szt. w tym:
a. budowa i przebudowa linii energetycznych - 12 szt.
• warunkach zabudowy – 48 szt. w tym:
a. budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - 34 szt.
b. budownictwo gospodarcze - 10 szt.
c. budownictwo usługowe - 4 szt.
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Gmina posiada aktualne, zatwierdzone w 2006r. uchwałą Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Czerwińsk nad Wisłą, w którym ok. 3.800 ha powierzchni gminy
wskazane jest do opracowania MPZP.
W związku z ww brakiem aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, Gmina Czerwińsk nad Wisłą jest zobowiązana na podstawie ustawy
z 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wydawania decyzji
o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego, które są jednym z wielu
niezbędnych elementów do uzyskania pozwolenia na budowę. Ustawa nakazuje, aby
projekty ww. decyzji były opracowane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia
urbanistyczno-architektoniczne. W roku 2019 podpisano umowę zlecenie z taką osobą,
która opracowała 60 szt. projektów decyzji.

Przy opracowaniu w/w decyzji współpracowano z :
• Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Ciechanowie,
• Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie,
• Wojewodą Mazowieckim,
• Marszałkiem Województwa Mazowieckiego,
• Starostą Powiatu w Płońskiego,
• Państwowym Gospodarstwem Wodnym we Włocławku,
• Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie,
• Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,
• Powiatowym Zarządem Dróg w Płońsku,
• Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płońsku,
• Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
• Zarządem Powiatu w Płońskiego,
• Zakładem Energetycznym w Płocku.
Przeciętny czas oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach zabudowy wynosi
minimum 3 miesiące, na decyzję celu publicznego ustawowo min. 65 dni.
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Na podstawie ww. ustawy Burmistrz Miasta i Gminy zobowiązany jest wydawać
postanowienia dotyczące podziału działek oraz sporządzać informację i wypisy z tekstu
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i Studium wraz z fragmentami
map zagospodarowania działek oraz zaświadczenia o ich przeznaczeniu, niezbędne do
sporządzania ww. podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości i aktów notarialnych.

Gospodarka odpadami
Od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2019r. na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą
zadania z zakresu gospodarki odpadami wykonywał Związek Gmin Regionu Płockiego,
który organizował przetargi na wykonawcę, a także ustalał stawki opłat za śmieci.
Rada Gmina Czerwińsk nad Wisłą w czerwcu 2019 roku podjęła ostatecznie
decyzją o wystąpieniu z ZGRP w części dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów
(Uchwała 52/VII/2019). Rozpoczęto przygotowania do zapewniania objęciem
mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów
odpadów komunalnych i zapewniania warunków funkcjonowania systemu selektywnego
zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Rada Gminy Czerwińsk nad Wisłą przyjęła
też pakiet stosownych uchwał, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku,
umożliwiając realizację tego przedsięwzięcia.
Ochrona środowiska
Na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą, występują obszarowe formy ochrony
przyrody, do których należą:
• Kampinoski Park Narodowy – otulina:
• Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu:.
• Obszary Natura 2000 – obszary ptasie Dolina Środkowej Wisły (PLB140004):
• Obszary Natura 2000 – obszary siedliskowe Kampinoska Dolina Wisły.
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Program ochrony środowiska dla Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2017 – 2020
z perspektywą do 2024 roku
Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, a także wyznacza
cele i zadania, które odnoszą się do aspektów środowiskowych. Przedmiotowy dokument
wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia degradacji
środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne gospodarowanie zasobami
środowiska.

35

Gmina posiada:
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
Celem głównym – strategicznym Planu jest poprawa jakości powietrza
atmosferycznego na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą poprzez dążenie do osiągnięcia
celów określonych w pakiecie klimatyczno- energetycznym do roku 2020.
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Zadania Gminy w zakresie ochrony środowiska obejmują następujące działania:
• Udostępnianie informacji o środowisku i aktualizacja danych zawartych w BIP
• Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji
• Opracowanie oraz realizacja gminnego programu ochrony środowiska
• Promowanie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych,
• Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie
środowiska w zakresie objętym właściwością burmistrza,
• Koordynowanie spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,
• Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności
w zakresie usuwania i transportu odpadów oraz wywozu i transportu nieczystości
płynnych
• Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz
regulaminu utrzymania czystości i porządku,
• Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i utylizacji azbestu,
• Prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych przed degradacją
spowodowaną nieprzestrzeganiem przepisów ochrony środowiska,
• Prowadzenie spraw z zakresu zakładania i utrzymania terenów zieleni
i zadrzewień,
• Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, wymierzanie kar za
usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia ,
• Organizowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
• Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów uznawanych za agresywne
• Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej – w tym
współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w sprawach dot. w
szczególności ochrony i hodowli zwierzyny łownej oraz opiniowania planów
łowieckich,
• Prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód powstałych w wyniku klęsk
w uprawach rolnych,
• Przyjmowanie zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej
zwierząt,
• Współpraca z organami inspekcji weterynaryjnej w zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt,
• Współpraca z inspekcją ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie ochrony roślin
przed organizmami szkodliwymi,
• Współdziałanie ze służbami doradczymi w zakresie upowszechniania i wdrażania
postępu w rolnictwie,
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Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czerwińsk nad Wisłą
na lata 2016-2032
Celem Programu jest oczyszczenie terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą z wyrobów
zawierających azbest, co powinno skutkować wyeliminowaniem jego negatywnego
wpływu na zdrowie mieszkańców , a także na stan środowiska na jej terenie.

•
•
•
•

Przygotowanie oraz realizacja programu opieki nad zwierzętami,
Organizowanie zbiórki odpadów
Współdziałanie w realizacji zadań z zakresu melioracji,
Prowadzenie spraw z zakresu zadań gminy z zakresu prawa wodnego

Bezdomność zwierząt
W budżecie gminy rokrocznie zabezpieczane są środki finansowe na realizację
zadań z zakresu przeciwdziałania bezdomności zwierząt, oraz opieki weterynaryjnej nad
zwierzętami uczestniczącymi w wypadkach drogowych. Jednak opieka nad zwierzętami
bezdomnymi prowadzona jest w gminie we własnym zakresie. W związku z tym Gmina
w 2019 roku nie podpisywała umów z żadnymi firmami, organizacjami, czy fundacjami
na odławianie i umieszczanie w schronisku.
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W 2019 roku na powyższy cel zabezpieczono środki w kwocie 10 000 zł.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy
oraz mienie innych komunalnych osób prawnych. Informacja o stanie mienia
komunalnego Gminy Czerwińsk nad Wisłą obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy
na dzień 31 grudnia 2019 roku. Informacja zawierająca szczegółowe:
• dane o przysługujących Gminie Czerwińsk nad Wisłą prawach własności,
• dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
• dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych
wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2019 roku,
• dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych
praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 79 640
582,63 zł brutto bez uwzględnienia wartości umorzeń.
Tab. 9 Wielkość mienia oraz jego struktura w układzie przedmiotowym:
L.p. Opis majątku trwałego wg KRST
Stan na 31.12.2019r.
(w zł)
Grunty
7 561 056,90
Budynki i lokale
15 640 092,95
Budowle i urządzenia techniczne
53 502 732,65
Specjalistyczne maszyny i urządzenia
1 336 471,91
Środki transportu
1 127 347,51
Narzędzia i przyrządy
472 347,51
Ogółem
79 640 582,63
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• Grunty
Stan na 01.01.2019 – 7 748 207,91 zł
Przychód – 7 392,31 zł
Rozchód 194 543,32 zł
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Struktura majątku administrowana przez jednostki:

Stan na 31.12.2019 – 7 561 056,90 zł
• Budynki
Stan na 01.01.2019 – 13 334 504,95 zł
Przychód – 2 311 688,00zł
Rozchód – 6 100,00 zł
Stan na 31.12.2019 – 15 640 092,95 zł
• Budowle i urządzenia techniczne
Stan na 01.01.2019 – 48 509 487,60 zł
Przychód – 4 993 245,05 zł
Stan na 31.12.2019r. – 53 502 732 zł
• Specjalistyczne maszyny i urządzenia
Stan na 01.01.2019 – 1 225 439,77 zł
Przychód – 111 032,14 zł
Stan na 31.12.2019 – 1 336 471,91 zł
• Środki transportu
Stan na 01.01.2019 – 1 026 093,00 zł
Przychód – 120 720,50 zł
Rozchód – 18 932,79 zł
Stan na 31.12.2019 – 1 127 880,71 zł
• Narzędzia i przyrządy
Stan na 01.01.2019 – 394 333,37 zł
Przychód – 100 031,14 zł
Rozchody – 22 017,00 zł zł
Stan na 31.12.2019 – 472 347,51 zł zł
Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.
Gmina nie posiada ograniczonych praw rzeczowych. Gmina posiada grunty w
użytkowaniu wieczystym o powierzchni 0,1595 ha. Grunty oddane przez Gminę w
użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię 3,760 ha. Wierzytelności - nie występują.
Gmina nie posiada udziałów w spółkach i akcji. W Gminie nie występuje stan posiadania.
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Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych,
oraz wykonywania posiadania wynoszą za 2019 rok – 98 602,39 zł, w tym :
• czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, czynsz dzierżawny – 74 468,85 zł
i 9 879,44 zł
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Dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa
własności, innych praw majątkowych oraz posiadania.

•
•

wieczyste użytkowanie gruntów – 14 258,10 zł
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 13 294,80
zł.

Z przedstawionych wyżej tytułów występują następujące zaległości:
• z tytułu użytkowania wieczystego – 6 154,94 zł
• z tytułu czynszów mieszkalnych – 17 022,35 zł
• z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –
3 855,00 zł.
Działalność ZGKIM
Zakład jest gminną jednostką budżetową samorządu terytorialnego, działającą na
podstawie planu dochodów i wydatków zwanych dalej „planem finansowym”
zatwierdzonym przez Radę Gminy. Terenem działania ZGKiM jest gmina Czerwińsk nad
Wisłą.
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Celem działania ZGKiM jest bieżąca i nieprzerwana realizacja zadań własnych
Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb komunalnych:
1. w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę
2. w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych
3. w zakresie gospodarki mieszkaniowej
4. w zakresie utrzymania porządku i czystości
5. w zakresie utrzymania dróg gminnych
6. w zakresie targowisk gminnych
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Ilość
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Żeliwne

SUW
Komsin

Rury PVC

Ilość przyłączy

Obsługiwane
miejscowości

Ilość ujmowanej wody
w m3

Dane dot. studni w SUW

Zdolność produkcyjna

1. Stacje Uzdatniania Wody
Tab. 10 Stacje Uzdatniania Wody
Stacje
Długość Dobow
Uzdatnian
sieci
a
ia Wody
wodociąg produk
owej
cja
wody
w m3

2. Oczyszczanie ścieków
Oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna typu BIOVAC SBR 1015-1
w Sielcu gm. Czerwińsk pobudowana została w 1999r. a obsługiwana jest przez ZGKiM
Czerwińsk nad Wisłą z/s w Sielcu.
W 2019r. oczyszczonych zostało 36 660m3 ścieków, w tym 1 332m3 ścieków
dowożonych przyczepą asenizacyjną. Ścieki surowe pompowane są z terenu Czerwińska
nad Wisłą przez cztery przepompownie ścieków do których spływają nieczystości z 188
przyłączy kanalizacyjnych.
3. Targowiska gminne
• Targowisko gminne w Czerwińsku nad Wisłą czynne jest codziennie od godz. 6:00
z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
• Targowisko Gminne w Nowym Przybojewie czynne jest.

Środki transportu
Ciągnik Ursus C-360,
Ciągnik Ursus 4512,
Ciągnik BELARUS,
Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND TUW, TUZ, WOM,
Samochód osobowy MERCEDES,
Samochód osobowy NISSAN XTRALL,
Samochód osobowy RENAULT MASTER,
Samochód FIAT DOBLO MAXI,
Samochód FS LUBLIN,
Samochód specjalny JELCZ (WUKO)

6.
•
•
•
•

Maszyny i urządzenia
Równiarka drogowa
Koparko-ładowarka „New Holland)
Koparko-Spycharka „Białoruś”
Minikoparka JCB
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•
•
•
•
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4. Lokale komunalne
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą w 2019r.
zarządzał budynkami komunalnymi w następujących miejscowościach:
Czerwińsk nad Wisłą:
• ul. Władysława Jagiełły 8 (2 lokale)
• ul. Władysława Jagiełły 4 (1 lokal)
• ul. Plac Batorego 11 (1 lokal)
Goworowo (6 lokali)
Sielec (8 lokali)
Stary Boguszyn (1 lokal)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rębak do gałęzi
Walec drogowy
Wózek widłowy
Przyczepa lekka „VIOLA”
Przyczepa rolnicza
Przyczepa tandem
Przyczepa ciężarowa (laweta)
Wóz asenizacyjny
Rozsiewacz RCV
Posypywarka jednoosiowa
Kosiarka wysięgnikowa
Kosiarka bijakowa boczna
Kosiarka MC CULLOCH
Kosiarka rotacyjna
Zamiatarka
Agregat prądotwórczy
Motopompa
Pług do odśnieżania stożkowy
Pług boczny/łamany
Pług odśnieżny wirnikowy
Wykaszarki spalinowe
Piły spalinowe

7. Budżet ZGKiM w 2019 roku
Budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2019 roku kształtował się
następująco:

Kwota w zł
686 160,54
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97 409,84
183 138,65
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Tab. 11 Wykonane dochody w 2019r.
Dział
Nazwa
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
700
Gospodarka mieszkaniowa
900
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

Tab. 12. Wykonane wydatki w 2019r.
Dział
Nazwa
Kwota w zł
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 733 054,10
elektryczną, gaz i wodę
500
Handel
773 372,57
600

Transport i łączność

700
900

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka komunalna
środowiska

59 999,51
i

1 158 418,44
ochrona 232 188,19
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Struktura zatrudnienia w ZGKiM w 2019r.
• Osoby zatrudnione na umowę o pracę - 25 osób
• Osoby zatrudniane na umowę zlecenia - 18 osób ( okres targowiska, okres palenia
w piecu Biblioteki Gminnej)
• Osoby zatrudnione na umowę o dzieło - 1 osoba

Strona
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Polityka Społeczna jest to działanie państwa skierowane do wszystkich
społecznych grup. Ma ono na celu zabezpieczenie ich bytu oraz podstawowych potrzeb
niematerialnych, oraz materialnych.
Instytucją pomocniczą, mająca wspierać obywateli w zaspakajaniu ich potrzeb
życiowych jest GOPS. Pomoc polega w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu
świadczeń, pracy socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na
świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb
społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.
Udzielana pomoc kierowana jest do indywidualnego klienta/rodziny –
mieszkańców gminy Czerwińsk nad Wisłą. Przyznanie pomocy następuje na podstawie
złożonego wniosku w formie decyzji administracyjnej. W sprawach świadczeń pomocy
społecznej w 2019 roku wydano 405 decyzji administracyjnych.
Każda wydana decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym
przeprowadzonym przed pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania/pobytu
klienta/rodziny. Jedynie udzielenie świadczeń w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie
wymaga wydania decyzji. W sytuacjach, w których stwierdzane jest marnotrawienie
środków finansowych lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
świadczenia pomocowe są realizowane w formie niepieniężnej.
Plan na wykonywanie zadań statutowych GOPS na dzień 31.12.2019r. wyniósł
11 129 255,00 zł, wykonanie 10 961 299,28 zł co stanowi. 98,49 %.
Ze środków Wojewody wydatkowano kwotę – 10 452 103,52 zł co stanowi. 95,35
% wszystkich wydatków zrealizowanych przez Ośrodek Pomocy.
Udział środków własnych Gminy wynosi 509 195,76 zł co stanowi. 4,64%
Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 947 238,91 zł (co stanowi
9,46%).

Tab 13. Wydatki GOPS w podziale na formę pomocy w 2019 roku
% realizacji

Realizowany zadania

92 000,00 zł

Wykonanie
względem
planu
74 699,21 zł

Domy Pomocy
Społecznej

81,19%

na sfinansowanie pobytu dwóch osób
w Domach Pomocy Społecznej

Zadania w zakresie
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie
Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne opłacane
za osoby
pobierające
niektóre
świadczenia z
pomocy społecznej
Zasiłki okresowe,
celowe i pomoc w
naturze oraz składki
na ubezpieczenia
emerytalne i
rentowe

2 000,00zł

1 447,34

72,37%

na szkolenie pracownika z zakresu
zmian w procedurze Niebieskiej Karty

11 012,00 zł

9 199,09 zł

83,54%

za 17 osób pobierających zasiłki stałe
ze środków pomocy społecznej

73 692,00 zł

124 938,00 zł

85,82%
-ze środków
wojewody
99,98%.
-ze środków
Gminy
82,86%.
84,28%
-

- ze środków otrzymanych od
wojewody na wypłatę zasiłków
okresowych
- ze środków finansowych Gminy
przekazane na wypłatę zasiłków
celowych i pomocy w naturze

Zasiłki stałe.

Ośrodki Pomocy
Społecznej

424 864,00 zł

63 240,38 zł
-ze
środków
wojewody
12 692,00 zł
-ze
środków
Gminy
50 550,05 zł.
105 304,74zł
ze
środków
wojewody
105 304,74zł
ze
środków
samorządu
00,00 zł
372 680,20 zł
środki
wojewody
130 933,00 zł
środki
samorządu
293 931,00 zł

87,83 %

Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne
usługi opiekuńcze

5 120,00 zł

- 5 120,00 zł
z
budżetu
państwa.

100%

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z
pochodnymi pracowników ośrodka
oraz wypłatę wynagrodzenia rocznego
wydatki bieżące, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- różne opłaty i składki
- usługi telekomunikacyjne
- odpisy na ZFŚS
- szkolenia
- podróże służbowe krajowe
na świadczenie specjalistycznych
usług
opiekuńczych
dla
osób
z
zaburzeniami
psychicznymi
tj. na sfinansowanie kosztów zawartej
umowy
cywilno-prawnej
na
świadczenie usług z zakresu wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego

zasiłki stałe
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Plan na
31.12.2019r.
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Nazwa

83 493,14 zł
- ze środków
Wojewody
50 095,88zł, ze
środków
samorządowyc
h 33 397,26zł

75,90%

na pomoc w zakresie dożywiania
dzieci w szkole, świadczenia rzeczowe
oraz zasiłki celowe na zakup żywności
- pomocą zostało objętych 128
uczniów ogólny koszt wyniósł
48 982,00zł , w przeliczeniu na ucznia
5,50zł.

Rehabilitacja
zawodowa i
społeczna osób
niepełnosprawnych.

7 000,00
100,00%

7 000,00 zł

100,00%

63 375,00 zł

52 361,23 zł

82,62%

świadczenia
wychowawcze
(program 500+)
Świadczenia
rodzinne,
świadczenia z
funduszu
alimentacyjnego
oraz składki na
ubezpieczenie
emerytalne i
rentowe z
ubezpieczenia
społecznego
Karta dużej rodziny
Wspieranie Rodziny

6 838 528,00 zł.

6 831 921,55
zł.

99,90 %

na współuczestniczenie w kosztach
dowozu
dziewięciu
uczestników
–
mieszkańców naszej Gminy do ŚDS w
Wyszogrodzie
dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.
90e ustawy o systemie oświaty. W
okresie I-VI 2019r pomoc została
udzielona dla 82 uczniów, natomiast w
okresie IX-XII 2019r dla 55 uczniów
- wypłata świadczeń
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Pomoc materialna
dla uczniów o
charakterze
socjalnym
(stypendia)

2 916 863,00zł.

2 909 963,92 zł

99,76 %

- wypłata świadczeń
ubezpieczenie
społeczne
od
niektórych zasiłków rodzinnych
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- wydatki bieżące

310,00 zł
75 140,00zł

310,00 zł
64 943,64 zł

100%
98,66 %

Dobry start

302 250,00zł

298 202,07 zł

Rodziny zastępcze.

48 000,00 zł

47 738,81 zł

99,44 %

Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne opłacane
za osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
rodzinne

34 163,00zł

33 673,96zł

98,56%

środki wydatkowano
wynagrodzenia wraz z pochodnymi
wydatki bieżące w wysokości
na realizację rządowego programu „
Dobry Start
na pokrycie kosztów pobytu czworga
dzieci w rodzinach zastępczych i
jednego w domu dziecka
składki na ubezpieczenie zdrowotne za
22 osoby pobierające świadczenie
pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i
specjalny zasiłek opiekuńczy ze
środków
pomocy
społecznej,
sfinansowane w całości ze środków
wojewody

zł

tj.
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110 000,00 zł
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Posiłek w szkole i w
domu

Realizacja zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą
W roku 2019 pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
objęto 522 osoby, w 272 rodzinach. Liczba osób korzystających długotrwale ze świadczeń
wyniosła 186, natomiast korzystających doraźnie z pomocy– 86 osób. Rodziny te
korzystały z szeroko rozumianej pomocy społecznej m.in. z: wypłacanych świadczeń,
pracy socjalnej, poradnictwa prawnego, załatwiania spraw w urzędach, sądach,
orzecznictwie do spraw niepełnosprawności, ustalania uprawnień do rent i emerytur.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą w ramach zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych w formie dotacji celowej
z budżetu państwa prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
zamieszkałych na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą. Liczba dłużników alimentacyjnych
z terenu Gminy Czerwińsk wynosi 27, zamieszkałych poza terenem Gminy Czerwińsk
zamieszkałych 19.

Liczba działań
5
19
19

5
3
2
4
3
1

1
1

27

48

27
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Tab. 14 Podjęte działań wobec dłużników alimentacyjnych
Działanie :
Przeprowadzony wywiad alimentacyjny
Skierowanie wniosków o podjęcie działań wobec dłużników
alimentacyjnych
Informacje do dłużników alimentacyjnych o przyznaniu osobie
uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na
egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z
wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego
Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji
zawodowej dłużnika alimentacyjnego
Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w
urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy
Wszczęcie
postępowania
dotyczącego
uznania
dłużnika
alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego
się od zobowiązań alimentacyjnych
Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania
dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych
Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 par
1 Kodeksu karnego
Skierowanie do starosty wniosku o uchyleniu decyzji o zatrzymanie
prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego
Skierowanie wniosków do komornika sądowego o przyłączenie do
postępowania egzekucyjnego
Złożenie zawiadomień do Komendy Powiatowej Policji o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa

PROGRAM OPERACYJNY „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2013 – 2020”
W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą brał
udział w Programie Operacyjnym „Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020r.” organizowanym
przez Bank Żywności w Ciechanowie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program był kontynuacją Podprogramu 2018
i realizował pomoc beneficjentom zgłoszonym w tymże roku.
Ogółem pomocą objętych zostało 950 osób, z czego 390 stanowiły osoby, których
dochód nie przekraczał najniższego kryterium dochodowego.
Z programu korzysta 500 kobiet i 450 mężczyzn, z podziałem na:
• 211 – to dzieci w wieku do 15 lat,
• 219 – to osoby powyżej 65 roku życia,
• 36 – to osoby niepełnosprawne.
Do końca roku 2019 wydano 2850 szt. paczek żywnościowych tj. 27,7400 ton
żywności. Działaniami towarzyszącymi Programu były zorganizowane przez Bank
Żywności warsztaty kulinarne i dietetyczne dla uczestników Programu. Mieszkańcy
Gminy Czerwińsk nad Wisłą wzięli udział w warsztatach edukacji ekonomicznej „Mądrze
kupuję, nie marnuję”, „Bądź na plusie” i w warsztatach kulinarnych pt. „Gotowanie zdrowe
i tanie”.
W roku 2019 do kolejnego Podprogramu przystąpiło 1000 osób. Podprogram
będzie realizowany w 2020 roku.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31 grudnia 2019r.
zatrudnionych było 8 pracowników, w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy,
w tym asystent rodziny, współfinansowany ze środków pozyskanych w ramach
Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2019.
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Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie
Głównym celem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali
zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego systemu interwencji
i wsparcia osób zagrożonych przemocą. W celu rozwiązywania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie tworzone są Grupy Robocze, których prace
prowadzone są w zależności od zgłaszanych potrzeb lub wynikają z problemów
występujących w indywidualnych przypadkach.
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Struktura zatrudnienia:
• Kierownik GOPS - 1
• Główna Księgowa - 1
• Specjalista Pracy Socjalnej - 2
• Starszy Pracownik Socjalny - 1
• Asystent rodziny - 1
• Stanowiska urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 1
• Stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych – 1

W 2019r. odbyło się 6 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół
interdyscyplinarny utworzył 27 grup, które odbyły 30 posiedzeń.
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Działania profilaktyczne i pomocowe w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi,
narkomanii realizowanych w 2019 roku na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą
w ramach założeń GPPiRPA oraz GPPN na lata 2018 - 2021.
W ramach oddziaływań profilaktycznych i pomocowych realizowanych na terenie
Gminy Czerwińsk nad Wisłą w 2019r. zostały przeprowadzone następujące działania:
• podczas ferii zimowych 2019r. w wypoczynku połączonym z działaniami
profilaktycznymi zorganizowanym we współpracy Urzędu Gminy oraz Oratorium
im. J.P. II wzięło udział pięćdziesięcioro dzieci i młodzież z terenu Gminy
Czerwińsk nad Wisłą;
• w Szkołach Podstawowych w Goławinie i Chociszewie odbyły się warsztaty
profilaktyczne „Protektor” oraz „Nawigator” z zakresu przeciwdziałania
narkomanii i alkoholizmowi w których wzięły udział 143 osoby;
• uczniowie z Szkoły Podstawowej z oddziałem Gimnazjum w Czerwińsku wzięli
udział w zajęciach profilaktycznych „Debata” przeprowadzonych przez firmę
„Psychologos” z Wieliczki w których wzięły udział 144 osoby;
• dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą w Szkole Podstawowej
w Goławinie odbył się turniej sportowy połączony z warsztatami profilaktycznymi
w który wzięło udział 96 uczniów;
• dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chociszewie został zorganizowany szkolny
dzień profilaktyczny „Rodzina razem”, w którym wzięli udział rodzice wraz
z uczniami;
• dla uczniów Szkoły Podstawowej w Grodźcu zostały przeprowadzone warsztaty
profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomani i innym uzależnieniom w
których wzięło udział 56 uczniów;
• dla sprzedawców z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą zostało przeprowadzone
szkolenie „Odpowiedzialny sprzedawca”, w którym wzięło udział
11 sprzedawców;
• dla uczniów Szkoły Podstawowej z oddziałem Gimnazjum został przeprowadzony
program profilaktyczny „Unplugged” w którym wzięło udział 96 uczniów;
• na potrzeby prowadzonych działań profilaktycznych zostały zakupione materiały
profilaktyczne;
• dla członków GKRPA zostały przeprowadzone szkolenia mające na celu
podniesienie poziomu wiedzy z obszaru pomagania osobom dotkniętym
problemem alkoholizmu i narkomanii;
• dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą odbyły się kolonie
z programem profilaktycznym w Ełku, w których wzięło udział 55 dzieci;
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Pomocą zespołu objęto 40 rodzin, łącznie 82 osoby z terenu Gminy, w tym
• 39 kobiet
• 41 mężczyzn
• 2 dzieci

•
•
•

•

•

została przeprowadzona kampania profilaktyczna „Stop pijanym kierowcom” we
współpracy z KPP w Płońsku;
dla uczniów i rodziców SP w Chociszewie został przeprowadzony program
profilaktyczny „Mentor”, w którym wzięły udział 123 osoby;
dla uczniów SP w Czerwińsku nad Wisłą zostały przeprowadzone warsztaty
profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków
i dopalaczy zrealizowane przez Centrum Działań Profilaktycznych;
dla uczniów i rodziców SP w Chociszewie odbyła się kampania profilaktyczna
połączona z warsztatami profilaktycznymi w których wzięło udział 75 uczniów
wraz z rodzicami;
z ramienia GKRPA zostały skierowane 4 wnioski do Sądu Rejonowego w Płońsku
w celu zobowiązania do leczenia odwykowego.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 4 spotkania podczas
których omawiała następujące sprawy:
• kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Płońsku dotyczących zobowiązania
do leczenia odwykowego,
• podejmowanie decyzji związanych z realizacją założeń profilaktycznych
realizowanych dla mieszkańców Gminy,
• opiniowanie wniosków związanych ze zgodą na sprzedaż napojów alkoholowych,
• inicjowanie działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Gminy –
kampanie profilaktyczne,
• współpraca z Posterunkiem Policji w Czerwińsku nad Wisłą oraz Oratorium im. J.P.
II w Czerwińsku nad Wisłą.
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Ponadto członkowie Komisji dokonywali oględzin terenowych lokali
gastronomicznych i punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz występowali także
w charakterze oskarżyciela publicznego w czasie spraw sądowych dotyczących
zobowiązania do leczenia odwykowego.
W ramach Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców Gminy przeprowadzono
83 rozmowy motywacyjne i interwencyjne dla osób dotkniętych problemem
alkoholowym oraz ich rodzin.
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Czynności realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
• Przeprowadzane rozmowy z osobami mającymi problem z nadużywaniem
alkoholu bądź rozmowy z członkami ich rodzin. Do komisji wpłynęło kilkanaście
wniosków w sprawie osób nadużywających alkoholu.
• Komisja zaopiniowała 12 zezwoleń stałych o wyrażeniu zgody na sprzedaż
napojów alkoholowych.
• Zorganizowane szkolenie dla sprzedawców i właścicieli sklepów na którym
zapoznano uczestników z szeroko pojętą tematyką sprzedaży napojów
alkoholowych.

Informacja dotycząca realizacji programu w zakresie poprawy bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą
Realizując „Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego dla Powiatu Płońskiego na lata 2016-2020” Gmina
Czerwińsk nad Wisłą w 2019 roku wykonała niżej wymienione przedsięwzięcia:
1. W zakresie profilaktyki uzależnień – zapoznawano uczniów i rodziców z rodzajami
uzależnień występujących we współczesnym świecie i sposobami ich
zapobiegania ,służyły temu spotkania z pedagogiem, policjantem, pielęgniarką
środowiskową itp. Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
a. Realizowany był program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł”.
b. Uczniowie brali udział w spektaklach o tematyce profilaktycznej.
c. Realizacja wychowania komunikacyjnego.
d. Spotkania z przedstawicielem policji nt. „Bezpieczna droga do szkoły i ze
szkoły”.
e. Udział uczniów w eliminacjach powiatowych „ Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym”.
f. Projekcje filmów oraz pogadanki na temat bezpiecznych ferii.
g. Liczne lekcje wychowawcze poświęcone bezpieczeństwu w szkole i poza
nią.
h. W dniu 05 listopada 2019 roku w Zespole Szkół w Czerwińsku nad Wisłą,
odbyła się debata o bezpieczeństwie w której uczestniczyli mieszkańcy,
uczniowie, policjanci i przedstawiciele lokalnego samorządu
2. W zakresie bezpieczeństwa na drogach zrealizowano:
a. uzupełniono oznakowanie przy gminnych drogach;
b. bieżące utrzymanie dróg gminnych poprzez ich żwirowanie, profilowanie,
usuwanie zakrzaczeń i czyszczenie przydrożnych rowów ograniczających
widoczność;
c. udrożniono i naprawiono niedrożne przepusty;
d. dokonano uzupełnienia nawierzchni bitumicznej dróg;
e. w roku 2019 pobudowano trzy odcinki dróg gminnych w miejscowościach:
Chociszewo, Goławin i Osiek;
f. montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscach użyteczności publicznej na
terenie gminy z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa.
3. W obszarze bezpieczeństwa pożarowego:
a. Zakupiono samochód używany dla jednostki OSP Czerwińsk nad Wisłą
wpisanej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
b. Naprawiono tablice bezpiecznikową i wymieniono spalony silnik w syrenie
alarmowej znajdującej się na strażnicy OSP Czerwińsk nad Wisłą.
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•

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację GPPiRPA
w 2019 roku wyniosła 46 870 zł.
Łączna wysokość środków finansowych na realizację Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku wyniosła 6550 zł.
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c. Zamontowano stacje selektywnego powiadamiania współpracującą
z systemem DSP i programem SWD w Ochotniczej Straży Pożarnej
w Raszewie Włościańskim.
d. Wykonano nową elewacje na budynku strażnicy OSP Stare Radzikowo
e. Doposażono jednostki OSP z terenu Gminy w ramach środków finansowych
z KSRG, MSW oraz w ramach programu 5000+.
4. Na bieżąco są zamieszczane powiadomienia (ostrzeżenia) o sytuacji
meteorologicznej, informacje dotyczące przygotowania do zimy( okres grzewczy
i związane z tym zagrożenia).
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco udziela zasiłków celowych na
zakup opału i odzieży na zimę. Na dzień dzisiejszy na terenie Gminy nie ma osób
bezdomnych.
Zagadnienia związane z polityką społeczną w zakresie opieki zdrowotnej:
W gminie 2019r. funkcjonowały dwa podmioty opieki zdrowotnej:
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vitamed", ul. Władysława Jagiełły 19, 09150 Czerwińsk nad Wisłą
• Grupa "Zdrowie", ul. Władysława Jagiełły 6, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą
Przychodnie realizowały bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zapewniały chorym pacjentom, jak i osobom
zdrowym, ciągły dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania.
W ramach swojej działalności prowadziły następujące poradnie: dziecięcą, ogólną,
ginekologiczno-położniczą, punkt szczepień, gabinet zabiegowy, gabinet pielęgniarki
środowiskowej i szkolnej. W PPOZ Grupy Zdrowie świadczono ponadto usługi z zakresu
USG.
W Czerwińsku nad Wisłą znajduje się również gabinet stomatologiczny.

Na terenie gminy funkcjonuje większość placówek niezbędnych do prawidłowej obsługi
mieszkańców gminy:
• Vistula Bank Spółdzielczy w Czerwińsku nad Wisłą
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W gminie w 2019 roku funkcjonowały 2 apteki.
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Ponadto w ramach opieki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Czerwińsku nad
Wisłą działa gabinet stomatologiczny, finansowany ze środków NFZ.
Z gabinetu korzystają uczniowie Szkół Podstawowych z terenu gminy, których
rodzice wyrazili stosowną zgodę. Prowadzona jest m.in. profilaktyka fluorkowa uczniów
klas I-VI.
Uczniowie Szkół Podstawowych z terenu gminy, których rodzicie wyrazili zgodę
objęci byli również opieką pielęgniarki szkolnej, w tym poprzez profilaktykę
prozdrowotną, pogadanki, prelekcje, itp. zagadnienia na temat zdrowego stylu życia.
Ponadto w czasie godzin pracy pielęgniarka szkolna udzielała także świadczeń pomocy
doraźnej oraz służyła pomocą medyczną w czasie większych imprez szkolnych. W trakcie
całego roku szkolnego udzieliła pomocy doraźnej 108 uczniom
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Punkt kasowy Banku Spółdzielczego w Iłowie
Punkt kasowy Vistula Bank Spółdzielczy w Urzędzie Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Urząd Pocztowy w Czerwińsku nad Wisłą
Placówka Pocztowa w Czerwińsku nad Wisłą
Urząd Pocztowy w Chociszewie
Posterunek Policji w Czerwińsku nad Wisłą
Placówki handlowe i usługowe działające w miejscowościach z terenu gminy
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W 2019r. Gmina Czerwińsk nad Wisłą była organem prowadzącym dla czterech
szkół, w tym:
1. Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chociszewie;
2. Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą;
3. Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Goławinie;
4. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodźcu.
Do 31 sierpnia 2019 roku funkcjonowały oddziały gimnazjalne działające w
obiekcie Szkoły Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą.
Na terenie gminy funkcjonowały również:
• Zespół Szkół im Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisła, którego organem
prowadzącym jest Powiat Płoński;
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym
Radzikowie, którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Radzikowo Nowe i Okolic
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Finansowanie prowadzonych przez gminę szkół stanowi jedno z najważniejszych
zadań, co ma również odzwierciedlenie w budżecie gminy. Gmina Czerwińsk nad Wisłą,
ponosi znaczny wysiłek finansowy w obszarze edukacji, bowiem ustawodawstwo
precyzyjnie określa wymagania ilościowe, do których należą zapewnienie odpowiedniego
poziomu wynagrodzeń nauczycieli, w zależności od stopnia awansu zawodowego, jak
również wydatków na ich doskonalenie i dokształcanie.

Wydatki poszczególnych placówek oświatowych w 2019r.
Tab.15 Finansowanie placówek oświatowych z terenu gminy Czerwińsk nad Wisłą w roku 2019
Pełna
nazwa
szkoły/placów
ki oświatowej

Kwota subwencji
oświatowej

Kwota dotacji
celowej

Finansowanie z
budżetu gminy

Wydatki Szkoły w 2019r.

Szkoła
Podstawowa
im. Marszałka
Józefa
Piłsudskiego w
Chociszewie
Szkoła
Podstawowa
im.
Władysława
Jagiełły
w
Czerwińsku
nad Wisłą
Szkoła
Podstawowa
im. Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego
w Goławinie
Szkoła
Podstawowa
im. Jana Pawła
II w Grodźcu

1 165 914,00 zł

31 786,00 zł

535 585,38 zł

1 733 285,38
zł

3 590 912,00 zł

145 311,00 zł

2 258 412,32

5 994 635,32
zł

13 331,19 zł

1 008 855,00 zł

31 306,00 zł

513 860,84 zł

1 554 021,84
zł

15 087,59 zł

583 095,00 zł

55 778,00 zł

887 895,48 zł

1 526 768,48
zł

22 452,48 zł

Ogółem

W przeliczeniu
na ucznia
13 978,11 zł

Wykres 4. Procentowy udział środków wydatkowanych na oświatę

39%

Kwota subwencji oświatowej - 6
348 776,00zł

Finansowanie z budżetu gminy - 4
195 754,02zł
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2%

Kwota dotacji celowej - 264
181,00zł
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Prezentacja placówek oświatowych:
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą.
Baza lokalowa: budynek szkoły, pełnowymiarowa hala sportowa, sala gimnastyczna,
siłownia, boisko sportowe, plac zabaw.
• Sale lekcyjne – 19 w tym pracownia komputerowa z dostępem do Internetu
• Sale przedszkolne – 6 sal
• Każda sala lekcyjna wyposażone jest w urządzenia multimedialne.
Budynek i otoczenie szkoły spełnia podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny
nauki i pracy.
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Szkoła przystępuje do realizacji wielu akcji i programów, w tym:
Innowacje pedagogiczne:
• Ogólnoświatowy dzień tabliczki mnożenia
• Narodowe czytanie
• Klaun Happy idzie do przedszkola
• Myślograficzny lekturownik
• A to Polska właśnie
• Mini-Akademia Rodzica
• Rodzic najlepszym sprzymierzeńcem nauczyciela
• Wielcy ciekawscy – Mali badacze
• Mistrzem ortografii uczeń zostać potrafi
• Zmisiowałem/łam na punkcie czytania
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Dodatkowe zajęcia w Szkole
• Udział uczniów w konkursach i olimpiadach: Finalista konkursu przedmiotowego
z geografii oraz historii na poziomie gimnazjalnym
• W Szkole realizowane były różnego rodzaju dodatkowe zajęcia rozwijające i
dydaktyczno- wyrównawcze, zgodnie z potrzebami uczniów, w tym m.in.:
• Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 33 uczniów
• Zajęcia logopedyczne – 41 uczniów
• Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze – 73 uczniów
• Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się – 20 uczniów
• Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – 11 uczniów
• Zajęcia rozwijające uzdolnienia – 22 uczniów
• Zajęcia rozwijające uzdolnienia – 138 uczniów
• Chór, SKS, Harcerstwo , Język francuski w grupach przedszkolnych.
• Zajęcia wychowawcze „Moje emocje”
• Konkursy: Olimpusek, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”,
Stypendiada, Mistrz ortografii 2019, Matematyka i przyroda to wielka przygoda,
Nadwiślańskie Dyktando w Wyszogrodzie, konkursy przedmiotowe, III
Międzyszkolny konkurs kolęd i pastorałek w językach obcych.

•
•
•
•
•
•
•

Z przeszłością ku przyszłości
I like maths – Lubię matematykę
Podróż do Francji – uczymy się przez zabawę
Zabawa, muzyka, taniec… różnorodne metody wspierania rozwoju dzieci
Tworzymy, piszemy, wysyłamy – podtrzymujemy tradycję
Mądra główka czyli wesoła matematyka w przedszkolu
Krok do pięknego pisania

Programy
• Szkoła promująca zdrowie.
• Owoce i warzywa w szkole, mleko w szkole; Nie wyrzucaj, podnieś, zbieraj; Nie dla
smogu;
• Realizacja
profilaktycznych
programów
rekomendowanych:
Program
Przeciwdziałania Przyjmowania Substancji Uzależniających Unplugged i Debata,
Nie pal przy mnie, proszę; Czyste powietrze
Inne:
• Majowe rocznice – apel połączony ze szkolną premierą filmu Historia druha
Ryszarda, Orszak Trzech Króli.
• Udział uczniów w musicalu i warsztatach edukacyjno-wychowawczych Gram fair
play.
• Działania charytatywne: zbiórka darów dla Fundacji Kresy w potrzebie – Polacy
Polakom; Gorączka złota; Żonkilowe Pola Nadziei – kiermasze bożonarodzeniowe i
wielkanocne wspierające hospicjum Caritas w Płocku; zbiórka karmy dla psów ze
schroniska,
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chociszewie
Bazę lokalową Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chociszewie
stanowi: budynek główny, budynek z sala gimnastyczną, boisko szkolne, boisko do piłki
siatkowej, skocznia, plac zabaw. Sale lekcyjne wyposażone są w urządzenia
multimedialne.
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Szkoła realizowała również dodatkowe akcje i programy:
• Nie pal przy mnie proszę”,
• „Trzymaj formę”,
• „Czyste powietrze wokół nas”,
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W Szkole realizowane były różnego rodzaju dodatkowe zajęcia rozwijające i dydaktyczno
wyrównawcze, zgodnie z potrzebami uczniów, w tym:
• logopedia
• TUS
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
• zajęcia rewalidacyjne

•
•

„Szklanka mleka”,
„Owoce i warzywa”.

Szkoła Podstawowa w Chociszewie była organizatorem międzygminnego
konkursu fotograficznego „Czerwińsk nad Wisłą – perła Mazowsza” związanego z
odzyskaniem przez Czerwińsk nad Wisłą praw miejskich.
Szkoła Podstawowa w Chociszewie była organizatorem spotkań integracyjnych
młodzieży ze Szkoły w Chociszewie, Goławinie i Grodźcu.
Szkoła aktywnie organizuje życie kulturalne lokalnej społeczności przez
organizację wyjazdów do teatrów i kin dla rodziców uczniów i wszystkich chętnych.
Przedstawienia artystyczne o tematyce religijnej i historycznej w wykonaniu uczniów
prezentowane były rodzicom w sali gimnastycznej szkoły i w kościele dla całej lokalnej
społeczności.
W roku 2019 kontynuowano starania o wykonanie projektu remontu dworku i
rozbudowy drugiego budynku szkoły o nowe pomieszczenia. Podejmowano także prace
związane z uporządkowaniem zabytkowego parku i naprawą ogrodzenia, odtworzono
żywopłot na ternie szkolnym od strony południowej i wschodniej. Przy drugim budynku
szkoły utworzono parking dla pracowników szkoły (w celu zwiększenia bezpieczeństwa
dzieci przebywających przed budynkiem szkoły na przerwach śródlekcyjnych),
utworzono parking dla rodziców od strony ulicy (dotychczas samochody były zostawiane
bezpośrednio na ulicy).
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W Szkole realizowane były dodatkowe zajęcia rozwijające i dydaktyczno – wyrównawcze,
w tym m.in.:
• zajęcia logopedyczne
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
• zajęcia rewalidacyjne
zajęcia rozwijające:
• zajęcia muzyczno-ruchowe,
• czytelniczo-recytatorskie,
• koło matematyczne
• koło języka polskiego
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Szkoła Podstawowa im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Goławinie
Bazę lokalową Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Goławinie stanowi:
• Sale lekcyjne – 9, w tym pracownia komputerowa z dostępem do internetu i
oddział przedszkolny,
• pomieszczenie biblioteki,
• boiska: boisko do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej
• plac zabaw
• Każda sala lekcyjna wyposażone jest w urządzenia multimedialne.

Uczniowie brali udział w konkursach, w tym:
• konkurs pieśni i piosenek patriotycznych w Czerwińsku nad Wisłą –„Żeby Polska
była Polską”
• międzyszkolny konkurs kolęd i pastorałek w językach obcych w Czerwińsku nad
Wisłą
• kuratoryjny konkurs historyczny organizowany przez MSCDN:
• Powiatowe biegi przełajowe w Płońsku w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej W ramach działalności szkoła prowadzi różnorakie konkursy, akcje, programy i akademie
okolicznościowe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programy profilaktyczne realizowane przez szkołę:
Akademia Bezpiecznego Puchatka
Mali detektywi
Unijny program dla szkół „ Szkolna przerwa śniadaniowa – mleczna, z warzyw,
owocowa”
Projekt „Mały Obywatel Świata”
„Czyste powietrze wokół nas”
„Nie pal przy mnie proszę”
„Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”
„Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”
„Mała książka – wielki człowiek”
„Trzymaj Formę”
„Bieg po zdrowie”
„Posiłek w szkole i w domu”
Program dla szkół obejmujący dostarczanie uczniom owoców i warzyw oraz mleka
i produktów mlecznych
Szkolenia dla nauczycieli, rodziców , uczniów na temat cyberprzemocy,
profilaktyki narkotykowej, dopalaczy.
Spotkanie z Policją – Bezpieczna droga do szkoły i do domu.

W Szkole realizowane były różnego rodzaju dodatkowe zajęcia rozwijające i
dydaktyczno- wyrównawcze.
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Uroczystości szkolne
Obchody 20-LECIA NADANIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRODŹCU IMIENIA JANA
PAWŁA II. Szkoła Podstawowa w Grodźcu już od 20 lat nosi dumnie imię Jana Pawła II.
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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodźcu
Bazę lokalową Szkoły Podstawowej stanowi: budynek główny, plac zabaw. Sale lekcyjne
wyposażone są w urządzenia multimedialne.
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Zajęcia dodatkowe:
1. Koła:
a. polonistyczne,
b. matematyczne,
c. teatralne,
d. historyczne,
e. misyjno-biblijne,
f. języka angielskiego,
g. przyrodnicze;
2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające
uzdolnienia
a. „Trening twórczości”,
b. „Liczymy z Awatarzakami”,
c. gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna;
3. Wyjazdy na pływalnię do Płońska w I półroczu 2018/2019.
4. Wyjazdy na halę sportową do Czerwińska nad Wisłą.
5. Konkursy:
a. II Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek.
b. Konkurs wiedzy o Janie Pawle II w Ciechanowie.
c. „Kartka urodzinowa dla biblioteki”
d. Międzyszkolny Konkurs plastyczny "Jan Paweł II w moich oczach".
e. Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Czerwińsku nad Wisłą.
f. Ogólnopolski konkurs o Irenie Sendlerowej "Być jak ona".
g. Konkurs fotograficzny „Czerwińsk nad Wisłą- perła Mazowsza”,
6. Promocja zdrowia
a. Programy
profilaktyczne:
Antynikotynowe:
„Znajdź
właściwe
rozwiązanie”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie, proszę”
„Kleszcz mały czy duży, nic dobrego nie wróży”, „Trzymaj formę”, Program
zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”.
b. Warsztaty dietetyczne.
7. Innowacje pedagogiczne:
a. „Polubić matematykę”
b. „Nauczanie przez działanie”
c. „Skok w przeszłość”
d. „Myślę logicznie, działam praktycznie”
e. Edukacja przez szachy kl.
W ramach działalności szkoła prowadzi różnorakie konkursy, akcje, programy i akademie
okolicznościowe.

Dane dotyczące wszystkich Szkół Podstawowych i Gimnazjum Gminy Czerwińsk
nad Wisłą
Tab. 16. Liczba zatrudnionych w poszczególnych Szkołach
Szkoła

SP
Chociszewo
SP
Czerwińsk
SP
Goławin
SP
Grodziec

Nauczyciele
Ogólna
w tym
liczba
niepełnozat
rudnieni
18
6

Pracownicy obsługi
Ogólna
w tym
liczba
niepełnozat
rudnieni
3
1

Pracownicy administracji
Ogólna
w tym
liczba
niepełnozatrudni
6

4

50

3

19

0

8

4

21

8

3

2

5

5

20

9

3

2

5

4

Tab. 17. Liczba uczniów oraz oddziałów w poszczególnych Szkołach Podstawowych
Szkoła

Liczba uczniów

Liczba oddziałów w Szkole (klas 0-VIII)

SP Chociszewo

123

9

SP Czerwińsk

326

17

SP Goławin

99

9

SP Grodziec

68

9

Tab. 18. Liczba uczniów i oddziałów w Gimnazjum
Szkoła

Gimnazjum w Czerwińsku

Liczba uczniów w Szkole

82

Liczba oddziałów

4
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Stypendia motywacyjne
Zgodnie z obowiązującymi w Szkołach Regulaminami przyznawania stypendium
uczniom za wyniki w nauce przyznawane jest stypendium. Stypendium przyznawane jest
uczniowi, który w wyniku klasyfikacji półrocznej lub rocznej uzyskał:
• w klasie IV-VI – średnią ocen: co najmniej 5,0 i wzorową ocenę z zachowania
• w klasie VII-VIII średnią ocen co najmniej 4,75 i bardzo dobrą ocenę z zachowania

Tab. 19. Liczba przyznanych stypendiów motywacyjnych w Szkołach
Szkoła
SP Chociszewo
SP Czerwińsk
SP Goławin
SP Grodziec

Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium
15
56
7
3

Tab. 20 Wyniki egzaminów w Szkołach Podstawowych
Szkoła

Wyniki egzaminów
Język polski
57,9%
60,5%
65%
57%

SP Chociszewo
SP Czerwińsk
SP Goławin
SP Grodziec

Matematyka
39,3%
49,4%
37%
33%

Język angielski
43,1%
52%
42%
24%

Język rosyjski
67%
-

Tab. 21 Wyniki egzaminów w Gimnazjum w Czerwińsku nad Wisłą
Szkoła

Gimnazjum
w
Czerwińsku

Język
polski

Matematyka

56%

38%

Wyniki egzaminów
Język angielski
poziom
poziom
podstawowy
rozszerzony

Język
rosyjski

Historia

66%

42%

55%

49%

Prze
dmio
ty
przyr
odnic
ze
43%

Dowożenie uczniów do Szkół
Gmina jako zadanie własne w zakresie oświaty ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkoły i przedszkola. W 2019 roku
uczniowie z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą dowożeni byli do czterech szkół
podstawowych. Łączna dzienna długość wszystkich tras dowożenia wynosiła 510 km.

L.p.
1
2
3
4
Razem

Szkoła
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły
w Czerwińsku nad Wisłą
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Chociszewie
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Goławinie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
Grodźcu

326

Liczba
uczniów
dowożonych
221

123

81

99

46

68

16

616

364

Do szkół specjalnych dowożonych było 14 uczniów. Roczny koszt dowożenia wyniósł
217 575,43 zł, co w przeliczeniu na jedno dziecko daje kwotę 15 541,10 zł.
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Tab. 22. Dowożenie w rozbiciu na poszczególne placówki szkolne

Na działania związane z promocją Gminy Czerwińsk nad Wisłą wydatkowano
kwotę 141 634,14 zł. Środki zostały przeznaczone na organizację imprez kulturalno –
rozrywkowych, spotkań oraz przedsięwzięć, które miały na celu promocję Gminy
Czerwińsk nad Wisłą.
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2. Promocja Gminy Czerwińsk nad Wisłą poprzez imprezy i wydarzenia na jej
terenie:
a. Orszak Trzech Króli w Czerwińsku nad Wisłą – po raz trzeci Samorząd
Gminy Czerwińsk nad Wisłą wspólnie z Parafią Zwiastowania NMP
w Czerwińsku nad Wisłą zorganizował wydarzenie o charakterze
religijnym jakim jest przemarsz wiernych ulicami Czerwińska. Zadaniem
Gminy była pomoc logistyczna oraz przygotowanie tzn. „Biesiady”, która
odbyła się na zakończenie święta.
b. Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o Puchar Wójta Gminy Czerwińsk
nad Wisłą – turniej taneczny dla dzieci i młodzieży o charakterze
ogólnopolskim zorganizowany wspólnie ze Szkołą Tańca Pasjonat.
W zawodach wzięło udział ok 200 zawodników z 29 klubów tanecznych
m.in. z Elbląga, Pruszkowa, Włocławka, Gdańska, Łodzi, Giżycka
i Białegostoku.
c. Święcenie pól w parafiach pw. Św. Leonarda w Chociszewie, św.
Bartłomieja w Grodźcu i św. Mateusza w Smoszewie – Święcenie pól to
piękna, przez niektórych zapomniana tradycja święcenia pól po wielu
latach nieobecności powraca do parafii i sołectw znajdujących się na
terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą. Barwne korowody maszyn rolniczych,
udekorowanych kwiatami i flagami wyruszają sprzed miejscowych
kościołów i przemieszczają się po sołectwach do stacji – figurek gdzie
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1. Promocja Gminy Czerwińsk nad Wisłą w mediach:
a. Udział Wójta Gminy w programach telewizyjnych oraz radiowych
b. Zapowiedzi, relacje z imprez i wydarzeń w mediach lokalnych
i regionalnych
c. Informacje i newsy na portalu Gminy Czerwińsk nad Wisłą oraz social
mediach

f.

g.

h.

i.

65

e.
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d.

następuje poświęcenie pól oraz modlitwa za udane zbiory. Samorząd
Gminy Czerwińsk zapewnił w ramach pomocy wsparcie logistyczne.
Pielgrzymka Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej – wydarzenie skierowane
do ministrantów i członków scholii z terenu Diecezji Płockiej już kilka lat
temu zostało wpisane do tradycyjnych uroczystości odbywających się w
Czerwińsku nad Wisłą. Podczas pielgrzymki do ogrodów klasztornych
przyjeżdża ponad 1000 członków służby liturgicznej. W ramach
współorganizacji Samorząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą zapewnia pomoc
logistyczną, zabezpieczenie uroczystości oraz pomoc finansową.
Wędkarskie Zawody Spławikowe dla dzieci nie zrzeszonych w Polskim
Związku Wędkarskim – zawody organizowane od wielu lat przez zarząd
miejscowego koła wędkarskiego nr 55 Certa oraz Gminę Czerwińsk nad
Wisłą. W dniu zawodów najmłodsi miłośnicy łowienia ryb mogą spróbować
swoich sił w konkurencjach, które przeważnie są dostępne dla dorosłych.
Komplet uczestników oraz niesamowite widoki z Bulwaru Wiślanego
gwarantują znakomitą zabawę dla dzieci oraz ich opiekunów. Gmina
Czerwińsk nad Wisłą zapewnia pomoc logistyczną oraz zakup medali
i nagród dla zawodników.
Gminny Dzień Sportu w Goławinie – coroczne wydarzenie sportowe dla
Szkół Podstawowych z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą, które odbywa
się na terenach SP w Goławinie. Dzieci i młodzież walczą o medale i puchary
w wielu konkurencjach sportowych – indywidualnych oraz drużynowych
Gmina Czerwińsk nad Wisłą zapewniła wsparcie logistyczne oraz
finansowe.
Święcenie łodzi – uroczystość organizowana wspólnie z Parafią
Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą. Z roku na rok zwiększa się
popularność rzeki Wisły i potencjał turystyczny z nią związany. Pojawia się
coraz więcej osób posiadających łodzie. Wodniacy podczas uroczystości
uczestniczą w poświęceniu łodzi przez proboszcza czerwińskiej parafii.
Gmina Czerwińsk nad Wisłą zapewniła wsparcie logistyczne.
Most Jagiełły – dwudniowa impreza organizowana przez Stowarzyszenie
Nasz Czerwińsk nad Wisłą. Jest to wydarzenie o charakterze historycznym
mające na celu pokazanie uczestnikom jak w wyglądała przeprawa wojska
Jagiełły przez Wisłę w 1410r. Podczas imprezy odbywają turnieje i pokazy
rycerskiej, piknik średniowieczny oraz liczne konkursy. Gmina Czerwińsk
nad Wisłą zapewniła wsparcie logistyczne i porządkowe.
Wianki 2019 – impreza cykliczna, która od wielu lat odbywa się
w Czerwińsku nad Wisłą. Podczas uroczystości odbywają się przewozy
łodziami po Wiśle, koncerty, zabawy dla najmłodszych. Kulminacyjnym
momentem jest rozstrzygnięcie konkursu na Najpiękniejszy Wianek.
W roku 2019 organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Nasz Czerwińsk
nad Wisłą. Gmina Czerwińsk nad Wisłą udzieliła wsparcia finansowego,
pomocy logistycznej, porządkowej, zapewniła bezpieczeństwo.

l.

m.

n.

o.

p.
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k.

Łapiemy promienie słońca dla Klaudii podczas Święta Truskawki – piknik
charytatywny, którego celem była zbiórka pieniędzy na rehabilitację chorej
dziewczynki pochodzącej z Gminy Czerwińsk nad Wisłą. Podczas festynu
udało się zebrać 9790,70 zł. Kwesta odbyła się podczas corocznego Święta
Truskawki, imprezy organizowanej przez Samorząd na zakończenie
„Sezonu Truskawkowego”.
Dożynki Dekanalne – uroczystość religijna odbywająca się 15 sierpnia
w dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Do Czerwińska nad
Wisłą przybywają wierni z całego dekanatu wyszogrodzkiego by
uczestniczyć w polowej Mszy Św. Gmina Czerwińsk nad Wisłą zapewnia
pomoc logistyczną oraz zabezpieczenie uroczystości.
Zakończenie Lata – cykliczna impreza masowa odbywająca się 15 sierpnia
w Czerwińsku nad Wisłą. Na scenie w Czerwińsku nad Wisłą Mieszkańcy
oraz Goście Gminy Czerwińsk nad Wisłą mogą zobaczyć gwiazdy polskiej
muzyki tanecznej.
Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze – zawody sportowe dla
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą,
w których przedstawiciele jednostek biorą udział w konkurencjach
sportowych.
Śpiewowisko Patriotyczne – koncert patriotyczny przygotowany przez
Chór Parafialny w Czerwińsku nad Wisłą oraz Chór Szkolny Szkoły
Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą. Gmina Czerwińsk nad Wisłą
zapewniła pomoc logistyczną.
Poświęcenie Mogiły Męczenników na cmentarzu parafialnym
w Chociszewie - Uroczystości związane z poświęceniem odrestaurowanej
mogiły trzech Męczenników Fortu III w Pomiechówku: Ryszarda
Giżyńskiego – chociszewskiego organisty i nauczyciela tajnego nauczania,
Władysława Piekuta z Goworowa i Lucjana Piekuta z Miączyna. Wszyscy
trzej byli zaangażowani w działalność Armii krajowej, placówki "Fala"
obejmującej Gminę Wychódźc. Zostali aresztowani przez Niemców w 1944
r i przewiezieni do obozu w Pomiechówku. Po okrutnym śledztwie zostali
straceni w zbiorowej egzekucji w 1944r. Mogiła została odrestaurowana
dzięki staraniom Urzędu Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
Spotkanie Wigilijne – Święta Bożego Narodzenia to czas, który spędzamy
w miłej atmosferze, w rodzinnym gronie. W drugiej połowie grudnia Stary
Rynek w Czerwińsku nad Wisłą zmienia się w rodzinny dom dla
Mieszkańców naszej Gminy. Przy dźwięku kolęd i pastorałek mieszkańcy
Gminy Czerwińsk nad Wisłą symbolicznie przełamują się opłatkiem
i spędzają czas przy wspólnej wieczerzy. Kulminacyjnym momentem
spotkania jest wizyta Świętego Mikołaja, który z dalekiej Laponii przywozi
dla najmłodszych słodkie upominki oraz organizuje świąteczne gry
i konkursy.
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3. Działania promujące Gminę na zewnątrz
a. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Małej Wsi i Starych
Gałkach – coroczne wydarzenie historyczno – kulturalne w której udział
biorą Harcerze oraz przedstawiciele władz samorządowych, związane
z kultywowaniem pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Gmina Czerwińsk nad
Wisłą zabezpiecza transport uczestnikom oraz wspiera finansowo
organizatorów poprzez zakup materiałów informacyjnych.
b. Pielgrzymka wodna do Płocka – dwudniowa wycieczka dla wodniaków
organizowana przez Parafię Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą
oraz Wójta Gminy. Mieszkańcy Gminy w towarzystwie miejscowych
wodniaków biorą udział w spływie (pielgrzymce) z Czerwińska nad Wisłą
do Bazyliki katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku.
c. Dożynki Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie – wyjazd
Mieszkańców Gminy Czerwińsk nad Wisłą wraz z wieńcem dożynkowym w
celu reprezentowania Gminy podczas Dożynek.
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5. Inne wydarzenia związane z promocją Gminy Czerwińsk nad Wisłą
a. Dzień Sołtysa – coroczne spotkanie z Sołtysami podczas obchodów ich
święta
b. Jubileusze Długoletniego Pożycia Małżeńskiego (tzw. Złote Gody)
c. Spotkania z uczniami Szkół Podstawowych w Urzędzie Gminy
d. Zebrania Zarządu Straży Pożarnej
e. Spotkania bożonarodzeniowe z Sołtysami, Radnymi oraz druhami OSP.
6. Promocja poprzez wydawnictwa:
a. Dystrybucja materiałów (gadżetów) promocyjnych podczas imprez
i wydarzeń
b. Dystrybucja materiałów promocyjnych drogą pocztową - na prośbę
zainteresowanych osób
7. W poczet promocji Gminy Czerwińsk nad Wisłą w roku 2019 weszły również:
a. Nagrody Wójta Gminy (puchary, medale, nagrody rzeczowe dla uczniów
szkół podstawowych, uczestników konkursów gminnych etc.)
b. Kwiaty, wiązanki, znicze przeznaczone na uroczystości pogrzebowe, święta
państwowe oraz miejsca pamięci
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4. Udział Wójta Gminy oraz Pracowników Urzędu Gminy w wybranych
wydarzeniach lokalnych:
a. Uroczystości szkolne (np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
pasowanie pierwszoklasistów, Dzień Edukacji Narodowej)
b. Uroczystości i święta kościelne
c. Konkurs Kolęd i Pastorałek w Czerwińsku nad Wisłą
d. Koncerty Chóru z Czerwińska nad Wisłą
e. Debata o bezpieczeństwie
f. Spotkania z Harcerzami

c. Upominki dla najmłodszych np. słodycze, okolicznościowe prezenty
związane z wydarzeniami w których brały udział dzieci
d. Ogłoszenia w prasie
e. Materiały promocyjne związane z gminnymi wydarzeniami – plakaty,
ulotki, zaproszenia
f. Materiały promocyjne oraz reklamowe z logotypem Gminy Czerwińsk nad
Wisłą
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Powyższe wydarzenia finansowane były z budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
Z tytułu darowizn na promocję Gminy, do budżetu wpłynęło 11 220 zł.
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Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są na bazie
ogólnodostępnej hali sportowej oraz boiska sportowego, zlokalizowanych przy Szkole
Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą.
Prowadzone są również zajęcie pozalekcyjne z wykorzystaniem posiadanego
zaplecza sportowego, m.in. sal gimnastycznych, boisk, siłowni, Otwartej Strefy
Aktywności, jak również wyjazdy na basen i lodowisko.
Szkolne drużyny sportowe osiągają bardzo wysokie wyniki w organizowanych
zawodach sportowych, zarówno na szczeblu międzygminnym, powiatowym czy
wojewódzkim.
W 2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Chociszewie i gościnnie wzięli udział
w rozgrywkach sportowych o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

Strona

70

Ustawa z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej precyzuje
konstytucyjny zapis art. 61 Konstytucji RP o prawie obywateli do informacji o działaniach
władz publicznych.
Nakazuje ona organom władzy państwowej oraz innym podmiotom udostępnianie
każdej informacji o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
W 2019r. wpłynęło ogółem 58 wniosków w sprawie udzielenia informacji
publicznej. Informacje zostały udzielone w formie korespondencyjnej i elektroniczne.
Odpowiedzi zostały udzielone na wszystkie wnioski, nie wydano żadnej decyzji
odmownej w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą jest samodzielną instytucją
kultury.
Oprócz podstawowej działalności w zakresie wypożyczania książek i prowadzenia
czytelni oraz upowszechniania czytelnictwa, zajmuje się również organizowaniem
różnorodnych form zajęć o charakterze edukacyjno-kulturalnym dla dzieci i młodzieży
oraz współorganizowaniem wydarzeń kulturalnych.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019r. wynosił 18 529 woluminów, zaś na koniec
2019 roku 18 287 woluminów. W ciągu roku zakupiono 792 woluminów, a wycofano
1 034 woluminy.
W przeliczeniu na 100 mieszkańców, łączna liczba woluminów wynosiła 240 na 31
grudnia 2018r. oraz 238 na dzień 31 grudnia 2019r. Biblioteka nie posiada zbiorów
specjalnych.
Na koniec 2019r. zarejestrowanych było 726 czytelników w systemie MAK+.
W ciągu roku bibliotekę odwiedziło 8 424 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 16441
woluminów i 1023 czasopism nieoprawnych.
Gminna Biblioteka zatrudniała na stanowiskach bibliotekarskich 3 pracownice –
oraz księgową.
W bibliotece znajdują się 3 ogólnodostępne stanowiska komputerowe z dostępem
do Internetu. Biblioteka zapewniała katalog on-line księgozbioru i możliwość zdalnego
(internetowego) składania zamówień.
W 2019r. biblioteka gminna zorganizowała następujące wydarzenia: teatrzyk dla
dzieci z terenu gminy w czasie ferii szkolnych, warsztaty wielkanocne, warsztaty plecenia
wianków, spotkania z bajką i spotkania autorskie, mające na celu promocję czytelnictwa.
Pracownice biblioteki czytały bajki dzieciom w przedszkolu samorządowym
w Czerwińsku nad Wisłą oraz w szkołach podstawowych na terenie gminy Czerwińsk nad
Wisłą. Poza tym biblioteka uczestniczyła w imprezach organizowanych przez Urząd
Gminy i Stowarzyszenie „Nasz Czerwińsk nad Wisłą” tj. „Wianki” oraz „Łapiemy
Promienie Słońca dla Klaudii podczas Święta Truskawki”.
Z okazji 70- lecia istnienia biblioteki ogłoszony został konkurs na „Kartkę
urodzinową dla biblioteki”, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.
Biblioteka współuczestniczyła w akcji organizowanej przez Prezydenta RP,
„Narodowe Czytanie” oraz przystąpiła do projektu „Mała książka – wielki człowiek”.
Małym czytelnikom wydano 86 wyprawek czytelniczych.
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We wrześniu i październiku Bibliotekę odwiedziły dzieci ze szkół i przedszkoli
z terenu gminy Czerwińsk nad Wisłą, które jednocześnie skorzystały z placu zabaw przy
Bibliotece.
W 2019 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa
wydatkowano. 239 077,00 zł. W tym dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 9.000,00 zł. na zakup nowości wydawniczych
w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Strona

73

1. Gmina Czerwińsk nad Wisłą w ramach realnej współpracy wsparła finansowo
również przebudowę dróg powiatowych, a dokładnie realizację zadań pn.:
a. Dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 3008W Grodziec-GoławinMiączynek - pomoc finansowa gminy dla Powiatu Płońskiego w wysokości
41 000,00zł
b. Przebudowa drogi powiatowej nr 3006W Wychódźc-Miączynek” - pomoc
finansowa gminy dla Powiatu Płońskiego w wysokości 187 187,00zł
2. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Płońsku dotycząca funkcjonowania
w Urzędzie Gminy zamiejscowego wydziału d/s zatrudniania cudzoziemców PUP
w Płońsku, w zakresie zatrudniania cudzoziemców do zbiorów owoców miękkich.

