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RAPORT O STANIE GMINY OPINOGÓRA GÓRNA 

ZA 2020 ROK  

 

Przedkładam Raport o stanie Gminy Opinogóra Górna za rok 2020. Realizując nałożony na gminy 

obowiązek przygotowania raportu (art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), 

opracowaliśmy Raport o stanie Gminy Opinogóra Górna. Zawarte są w nim dane liczbowe z niemal 

wszystkich obszarów działalności gminy. Materiały do raportu zostały zebrane przez pracowników Urzędu 

Gminy oraz pracowników jednostek organizacyjnych. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta, 

w szczególności realizacje programów i strategii, uchwał rady gminy, inwestycji, zadań zleconych                   

z zakresu administracji rządowej. Raport zawiera analizę finansów gminy, sprawy społeczne, oświatę, 

kulturę i demografię. Rok 2020 jest wycinkiem, wieloletniej pracy całego samorządu Gminy Opinogóra 

Górna. Przedstawiając Państwu ten raport, chciałbym pokazać, zachodzące w samorządzie zmiany i to że 

aby zrealizować założone cele, potrzebna jest zgodna praca i zaangażowanie wszystkich organów, 

pracowników gminy, jednostek organizacyjnych i oczywiście wsparcie mieszkańców.  

Zapraszam do lektury.       

Wójt Gminy Piotr Czyżyk 

 

 

Charakterystyka ogólna gminy 

Gmina Opinogóra Górna położona jest w północno-wschodniej części powiatu ciechanowskiego  

i graniczy: od wschodu z powiatem przasnyskim, od północy z gminą Regimin, od zachodu z miastem 

Ciechanów i gminami: Ciechanów i Regimin, od południa z gminą Ciechanów i Gołymin Ośrodek. 

Centrum administracyjno-usługowym gminy jest miejscowość Opinogóra Górna, położona w odległości     

8 km od Ciechanowa, 100 km od Warszawy. Gmina należy do jednej z największych obszarowo  

w powiecie ciechanowskim. Zajmuje powierzchnię 139 km2, składa się z 55 miejscowości w 39 sołectwach, 

zamieszkuje ją 5925 osób (stan na 31 grudnia 2020 r.) 
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Realizacja polityk, programów i strategii 

W gminie w 2020 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 Strategia Rozwoju Gminy Opinogóra Górna do roku 2030 

 

 

 

W Strategii Rozwoju Gminy przewidziano, że w 2020 r. wskaźnikami wykonania celu było: 

a) poprawa warunków życia i pracy mieszkańców gminy, 

b) dążenie do spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy oraz do jej zrównoważonego 

rozwoju, 

c) tworzenie warunków do osiągania wysokiej pozycji konkurencyjnej gminy na Mazowszu, 

d) ugruntowanie na Mazowszu „Opinogórskiego obszaru żywicielskiego”. 

Wskaźniki te zostały osiągnięte poprzez budowę infrastruktury technicznej (drogi, wodociągi), organizację 

wydarzeń kulturalnych itp. 

Źródło: http://mapy.opinogoragorna.wrotamazowsza.pl 



 

RAPORT O STANIE GMINY OPINOGÓRA GÓRNA              ZA 2020 ROK S t r o n a  3 | 45 

 

 - Program rewitalizacji Gminy Opinogóra Górna na lata 2019-2023 

Ze wskazanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wykonano: 

1) plac zabaw w miejscowości Przedwojewo; 

2) modernizacja świetlicy wiejskiej w Pałukach; 

3) instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, 

Gminy Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo; 

4) modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Opinogóra Górna; 

5) przebudowa drogi dojazdowej do budynku Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej wraz                            

z modernizacją oświetlenia ulicznego. 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. 

Gmina Opinogóra Górna współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które wykonują zadania publiczne 

na rzecz społeczności lokalnej. Celem programu była poprawa jakości życia poprzez pełniejsze 

zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy, integracja podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Organizacje pozarządowe pełnią istotne funkcje w życiu lokalnej wspólnoty. Integrują mieszkańców                

i zaspokajają ich potrzebę przynależności do określonej grupy oraz potrzebę łączenia, przeciwdziałają 

izolacji i sprzyjają budowaniu więzi społecznych, umożliwiają samorealizację, rozwój zainteresowań, mają 

też swój istotny wkład w podnoszeniu jakości życia lokalnej społeczności, a nawet narodu. Ustawa                   

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nałożyła na samorządy obowiązek tworzenia rocznego 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, co docelowo powinno nie tylko stać się podstawą 

do uruchomienia procesów stymulujących rozwój tych organizacji, ale także przekładać się na pełniejsze 

zaspokajanie różnorodnych potrzeb mieszkańców.  

Kwoty środków przeznaczonych przez samorząd na realizację priorytetowych zadań programu w ostatnich 

latach w tym w roku 2019 przedstawiały się następująco: 

Rok Kwota zaplanowana (w zł) Kwota wydatkowana (w zł) 

2018 156 500     136 500 

2019 160 000     136 000 

2020 169 000     134 700 
 

Powyższe środki zostały przekazane w ramach następujących procedur:  

1) w trybie otwartych konkursów ofert – kwota 101 000 zł 

otwarty konkurs ofert z zakresu - Upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu na terenie gminy 

Opinogóra Górna; 

2) z pominięciem otwartych konkursów ofert, w ramach tzw. małych grantów  – kwota 33 700 zł. 

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert     - 1 konkurs; 

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach      - 2 oferty; 

Liczba ofert złożonych w trybie tzw.  małych grantów     - 6 ofert; 

Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego  - 8 umów. 
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Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

przeprowadzono w 2020 r. otwarty konkurs ofert (Zarządzeniem Nr 7/2020), w którym – powołana przez 

Wójta Gminy Komisja (Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 11  lutego  2020 r.) – wyłoniła podmioty realizujące 

zadania publiczne. W skład komisji weszli pracownicy Urzędu Gminy Opinogóra Górna oraz 

przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy Opinogóra Górna. 

W wyniku naboru oferty złożyły dwie organizacje pozarządowe. Przyznano następujące dotacje: 

1) Gminny Klub Sportowy „OPIA” Opinogóra, na realizacje zadania  

 Prowadzenie treningów, współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Opinogóra Górna z zakresu piłki nożnej – 80 000 zł; 

2) Uczniowski Klub Sportowy „OPIA 2008”, na realizację zadania  

Szkolenie sportowe dziewcząt w piłkę siatkową i udział w rozgrywkach PZPS oraz                 

Kinder+Sport – 21 000 zł. 

 

Dotacje udzielone poszczególnym organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych                    

w 2020 r. z pominięciem otwartych konkursów ofert w ramach tzw. małych grantów: 

 

1) Opinogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych na realizację zadania pt. Uspołecznianie osób 

niepełnosprawnych w otaczającym ich świecie, kwota 10 000 zł; 

2) Uczniowski Klub Sportowy „OPIA 2008” na realizację zadania pt. Wypoczynek dzieci                           

i młodzieży, kwota 9 000 zł; 

3) Bank Żywności w Ciechanowie, na realizację zadania Wsparcie żywnościowe dla potrzebujących 

w okresie pandemii, kwota 3 000 zł; 

4) Koło Gospodyń Wiejskich w Sosnowie na realizację zadania pt. Szkolenie z zakresu szerokiego 

zastosowania ziół w gospodarstwie domowym, kultura spożywania posiłków, jako tradycja                  

i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 4 000 zł; 

5) Koło Gospodyń Wiejskich w Zygmuntowie na realizacje zadania pt. Pomoc w rozwoju wspólnot   

i społeczności lokalnych poprzez organizację wyświęcenia krzyża odnowionego społecznie przez 

mieszkańców miejscowości Zygmuntowo, Opinogóra Górna, Opinogóra Dolna i Kąty,                  

kwota 5 000 zł; 

6) Koło Gospodyń Wiejskich w Kołaczkowie na realizację zadania pt. Dzień pieczonego ziemniaka, 

kwota 2 700 zł. 

 

W ramach programów zdrowotnych zrealizowano na terenie gminy Gminny Program Profilaktyki                    

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku – kwota 

przeznaczona ze środków gminy wynosiła 81 752,63 zł. Program finansowany był wyłącznie ze środków 

samorządu. Z programu skorzystało 110 osób. Zakładane cele w Gminnym Programie Profilaktyki                     

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok to: 

1) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych 

i przeciwdziałania narkomanii oraz zmiany struktury spożycia alkoholu; 

2) zapobieganie powstaniu nowych problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu                             

i narkotyków; 

3) zmniejszenie rozmiarów problemów aktualnie występujących. 

W ramach realizacji Programu osiągnięte zostały niżej wymienione wskaźniki: 
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1) ilość udzielonych porad dla osób uzależnionych i ich rodzin – 180; 

2) ilość dzieci objętych wsparciem socjoterapeutycznym – 27; 

4) ilość osób skierowanych na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 3; 

5) ilość dzieci uczestniczących w koloniach profilaktycznych – 10. 

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu) w 2020 r. sfinansowane zostały następujące wydatki: 

- na funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej przeznaczono kwotę – 62 776,40 zł;  

- na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji – 5 000 zł; 

- na wynagrodzenie GKRPA – 9 436,98 zł; 

- na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii (zakup materiałów do realizacji programu     

z zakresu narkomanii) przeznaczono 760 zł. 

 

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 13 zgłoszeń przypadków 

nadużywania alkoholu. W 2020 r. nie odebrano żadnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Finanse gminy 

Budżet gminy na 2020 r. zakładał wpływy po stronie dochodów budżetu gminy w kwocie 

33 407 752,48 zł oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 35 634 194,74 zł. Od założonych wpływów 

dochodów i wydatków doszło do następujących odstępstw: 

 zamiast 33 407 752,48 zł dochodów po stronie planu, wpływy wyniosły 32 005 688,37 zł. 

Realizacja większości dochodów przebiegała prawidłowo, bez poważniejszych zakłóceń o czym 

świadczy wysoki wskaźnik ich wykonania – 96% ich planu. Z uwagi na procedury rozliczeniowe 

w 2020 roku nie wpłynęły do budżetu gminy wszystkie planowane dotacje związane z realizacją 

zadań inwestycyjnych, 

 zamiast 35 634 194,74 zł wydatków po stronie planu, wydatki wyniosły 28 926 484,49 zł, gdyż nie 

wszystkie zadania inwestycyjne przyjęte do budżetu gminy udało się zakończyć i rozliczyć w 2020 

roku. Wydatki inwestycje w 2020 roku na plan 6 968 170,78 zł udało się zrealizować w kwocie 

3 464 703,31 zł, tj. w około 50% ich planu. 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5 401,80 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na 

1 mieszkańca wynosiły 4 882,11 zł. 

W gminie w 2020 r. zrealizowano liczne projekty ze środków zewnętrznych, które opiewały na łączną 

kwotę 2 193 071,71 zł, w tym: 

1) z dotacji otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 847 553,88 zł zrealizowano następujące 

projekty: 

–  „Młodzi kompetentni - zajęcia dla młodzieży szkolnej” – 334 222,62 zł, 

–  „Przedszkole marzeń w Gminie Opinogóra Górna” – 85 389 zł, 
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– „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Opinogóra Górna” – 10 800,01 zł, 

– „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, 

Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo” – 319 142,25 zł, 

– „Udostępnienie ekologiczno-edukacyjnej przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie i renowację 

terenu zieleni w Opinogórze Górnej” – 48 000 zł, 

– „Budowa obiektu sportowego, rekreacyjno-wypoczynkowego we Władysławowie” – 50 000 zł. 

 2) z dotacji otrzymanych z  budżetu państwa oraz pozyskanych z  innych źródeł w kwocie                                      

1 345 517,83 zł zrealizowano następujące zadania: 

– „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczków – Kobylin etap III”  – 198 402,53 zł, 

– „Budowa boiska sportowego w miejscowości Opinogóra Górna” – 313 388 zł, 

– „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych „SONA” – 10 000 zł, 

 „Strefa aktywności dla mieszkańców – siłownia zewnętrzna we Władysławowie”  – 10 000 zł, 

– „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sosnowie” – 10 000 zł, 

– „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Wierzbowskiej”  – 10 000 zł,  

 „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pałukach”  – 10 000 zł,  

–  „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kołaki – Kwasy”  – 9 999,90 zł. 

Ponadto w 2020 roku gmina otrzymała: 

- środki rządowego funduszu inwestycji lokalnych (RFIL) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – 

643 431 zł, 

-  zwrot wydatków bieżących i majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku – 

130 296,40 zł. 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie od kilku lat, zrealizowano wydatki na łączną 

kwotę 493 478,09 zł. W ramach tego funduszu zrealizowano następujące przedsięwzięcia w zakresie: 

 dróg gminnych – kwota wydatków: 220 853,94  zł, tj. 45% funduszu sołeckiego, 

 modernizacji świetlic wiejskich  oraz zagospodarowanie terenów – kwota wydatków: 84 267,36 zł, 

tj. 17% funduszu sołeckiego, 

 modernizacji oświetlenia ulicznego – kwota wydatków:       43 660,48 zł, tj. 8% funduszu 

sołeckiego, 

 modernizacji placów zabaw – kwota wydatków: 41 287,20 zł, tj. 8% funduszu sołeckiego, 

 modernizacji boisk sportowych – kwota wydatków: 33 755,38 zł, tj. 7% funduszu sołeckiego, 

 siłowni zewnętrznych, stref aktywności – kwota wydatków: 22 155,43 zł, tj. 5% funduszu 

sołeckiego, 

 zakupu kontenerów oraz zagospodarowanie terenów – kwota wydatków 20 884,22 zł, tj. 4% 

funduszu soleckiego, 

 sportu,  organizacji wydarzeń kulturalnych, itp. – kwota wydatków: 18 170,49 zł, tj. 4% funduszu 

sołeckiego, 

 zakupu nieruchomości – kwota wydatków: 8 443,59 zł, tj. 2% funduszu sołeckiego. 
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Z kolei nie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego następujących przedsięwzięć, zgłoszonych              

we wnioskach przez sołectwa: 

 zakup budynku kontenerowego – sołectwo Przedwojewo (12 122,98 zł), 

 zakup gruntów na cele wiejskie – sołectwo Chrzanówek (17 125,07 zł), 

 dokumentacja na drogę gminną – sołectwo Kołaki Budzyno (6 000 zł), 

 zakup materiałów na zabezpieczenie nieruchomości gminnej – sołectwo Rembowo (5 000 zł),  

 organizacja wydarzeń kulturalnych – sołectwo Opinogóra Górna (5 000 zł), - s. Pałuki (700 zł). 

W 2020 roku jedno z sołectw gminy (Rąbież) nie złożyło wniosku w sprawie realizacji funduszu sołeckiego 

(12 740,39 zł). 

W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego gmina nie realizowała żadnych przedsięwzięć. 

W 2020 r. Gmina wspólnie z Towarzystwem Miłośników Opinogóry wydawała Gazetę Opinogórską, 

zarejestrowaną przez Bibliotekę Narodową pod nr ISSN 1428-1031– którego wydawanie wiązało się               

z wydatkami w wysokości 19 573,50 zł.  

Na promocję gminy w 2020 r. wydano 51 623,93 zł. Środki przeznaczono, m.in. na materiały reklamowe, 

zakup teczek z nadrukiem, papieru wizytowego czy wiązanek okolicznościowych. W ramach usług zlecono 

druk Gazety Opinogórskiej, publikacje danych reklamowych w tym teleadresowych na łamach 

poszczególnych gazet o zasięgu lokalnym, publikacje ogłoszeń i życzeń okolicznościowych oraz obsługi 

medialnej w radio i innych środkach masowego przekazu. W ramach tych środków sfinansowano również 

nagrody okolicznościowe i wynagrodzenie dla redaktora Gazety Opinogórskiej.  

 

Zarządzanie Gminą 

 

Urząd Gminy w Opinogóra Górnej 

Siedzibą Urzędu Gminy jest budynek przy ul. Zygmunta Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna. Urząd 

jest jednostką, za pomocą której Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania określone przepisami 

prawa.  

 

Rada Gminy  

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy 

nie stanowią inaczej. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do 

określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.  

 

Radni Gminy Opinogóra Górna kadencja 2018-2023 

1. Jolanta Grochowska - Przewodniczący Rady Gminy 

2. Robert Goździewski - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 

3. Jacek Okoniecki  

4. Krzysztof Piotrowski  

5. Jerzy Wojciech Komorowski  

6. Adam Rzepliński  

7. Rafał Olewniczak  

8. Andrzej Konwerski  
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9. Kazimierz Wiśniewski  

10. Tadeusz Goździewski  

11. Robert Miklaszewski  

12. Grzegorz Pszczółkowski  

13. Joanna Krakowska  

14. Adam Piotr Gąsiorowski  

15. Iwona Szemplińska  

 

Jednostki pomocnicze (sołectwa) 

1. Bacze   Andrzej Konwerski  

2. Bogucin  Paweł Szwarczewski 

3. Chrzanowo  Kazimierz Szmyt 

4. Chrzanówek  Waldemar Lewicki 

5. Czernice  Adam Samkowski 

6. Długołęka  Piotr Goździewski 

7. Dzbonie  Teresa Olszewska 

8. Elżbiecin  Tomasz Szewczykowski 

9. Goździe  Tadeusz Goździewski 

10. Janowięta  Paweł Niemierzycki 

11. Kąty   Zdzisław Szymański 

12. Kobylin  Robert Klimczak 

13. Kołaczków  Joanna Jaskólska 

14. Kołaki-Budzyno Jarosław Chojnacki 

15. Kołaki-Kwasy  Wojciech Kowalski 

16. Kotermań  Danuta Popielarska 

17. Łaguny   Robert Brzeziński 

18. Łęki   Lech Olewniczak 

19. Opinogóra Górna Grażyna Czarnecka 

20. Opinogóra Dolna Aneta Bartoszuk 

21. Opinogóra-Kolonia Ewa Miklaszewska 

22. Pajewo-Króle  Dariusz Żbikowski 

23. Pałuki   Teresa Gołąb 

24. Patory   Tomasz Szczypek 

25. Pokojewo  Cezary Czaplicki 

26. Pomorze  Alina Zając 

27. Przedwojewo  Łukasz Matuszewski 

28. Przytoka  Henryk Płodziszewski 

29. Rąbież   Wiesława Będźkowska 

30. Rembowo  Małgorzata Maćkowska 

31. Rembówko  Marzena Cywińska 

32. Sosnowo  Arkadiusz Jezierski 

33. Władysławowo  Kazimierz Wiśniewski 

34. Wilkowo  Małgorzata Filipowicz 

35. Wierzbowo  Janina Pikus 

36. Wola Wierzbowska Arkadiusz Humięcki 

37. Wólka Łanięcka Andrzej Trawiński 

38. Załuże-Imbrzyki Leon Kołakowski 

39. Zygmuntowo  Justyna Arciszewska  
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Jednostki organizacyjne gminy 

W gminie funkcjonują następujące jednostki budżetowe: 

– Urząd Gminy w Opinogórze Górnej, 

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej, 

– Klub Senior+ w Dzboniu, 

– Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej, 

– Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kołaczkowie, 

– Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej. 

    oraz osoby prawne: 

– Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej, 

– Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej. 

W planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy na rok 2020 przewidziano wydatki na poziomie 

35 634 194,74 zł. Zostały one wykonane w kwocie 28 926 484,49 zł, tj. 81% planu. 

Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej planowane wydatki  4 063 511,30 zł, wykonanie wyniosło              

3 726 393,20 zł, tj. 92% planu. 

Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie planowane wydatki 1 581 393,90 zł, wykonanie wyniosło                           

1 452 557,39 zł, tj. 92% planu. 

Szkoła Podstawowa w Woli Wierzbowskiej planowane wydatki  1 665 710,45 zł, wykonanie wyniosło           

1 548 698,57 zł, tj. 93% planu. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej planowane wydatki 10 770 558,83 zł, 

wykonanie wyniosło 10 337 758,11 zł, tj. 96% planu. 

Klub Senior+ w Dzboniu planowane wydatki 59 870 zł, wykonanie wyniosło 39 177,68 zł, tj. 65% planu. 

Urząd Gminy w Opinogórze Górnej planowane wydatki 17 493 150,26 zł, wykonanie wyniosło                       

11 821 899,54 zł, tj. 68% planu. 

W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego gmina nie realizowała żadnych przedsięwzięć. 

W jednej z jednostek budżetowych, tj. w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Krasińskiego                                   

w Opinogórze Górnej zatrudnieni byli następujący radni gminni: 

– na stanowisku nauczyciel – radny Robert Miklaszewski i radny Grzegorz Pszczółkowski. 

– umowa zlecenie (opieka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły) – radna Jolanta Grochowska. 

 

Mieszkańcy gminy 

W 2020 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 41 osób, na dzień 31 grudnia 2020 r  wynosiła 5925 osób 

(w roku 2019 wynosiła 5966 osób), w tym 2875 kobiet i 3050 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych 

kategorii wiekowych:  
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 liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) wynosiła 526 osób, a liczba mężczyzn – 643,  

 liczba kobiet w wieku produkcyjnym (18-59 lat) wynosiła 1630 osób, a liczba mężczyzn w wieku 

produkcyjnym (18-64) wynosiła 2052,  

 liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym wynosiła 719, a liczba mężczyzn 355.  

W 2020 r. w gminie urodziło się 64 dzieci, w tym 33 dziewczynki i 31 chłopców. Zmarły 84 osoby.                        

W 2020 r. nie odnotowano zgonów niemowląt.  

Statystyka ludności na dzień 31.12.2020. 

(Zameldowani na pobyt stały w poszczególnych miejscowościach). 

Lp. Nazwa miejscowości 
Liczba 

mieszkańców 

 
Lp. Nazwa miejscowości 

Liczba 

mieszkańców 

1 Bacze 85  27 Pokojewo 60 

2 Bogucin 115  28 Pomorze 209 

3 Chrzanowo 69  29 Przedwojewo 354 

4 Chrzanówek 222  30 Przytoka 46 

5 Czernice 125  31 Rąbież 105 

6 Długołęka 79  32 Rembowo 107 

7 Dzbonie 157  33 Rembówko 124 

8 Elżbiecin 150  34 Sosnowo 54 

9 Goździe 45  35 Trętowo-Mazarnięta 11 

10 Janowięta 49  36 Trętowo-Pełzy 115 

11 Kąty 95  37 Wierzbowo 214 

12 Klonowo 79  38 Wilkowo 41 

13 Kobylin 112  39 Władysławowo 540 

14 Kołaczków 450  40 Wola Wierzbowska 177 

15 Kołaki-Budzyno 103  41 Wólka Łanięcka 44 

16 Kołaki-Kwasy 73  42 Załuże-Imbrzyki 41 

17 Kotermań 108  43 Zygmuntowo 241 

18 Łaguny 156     

19 Łęki 118     

20 Niemierzyce 19     

21 Opinogóra-Dolna 252     

22 Opinogóra-Górna 493     

23 Opinogóra-Kolonia 50     

24 Pajewo-Króle 58     

25 Pałuki 229     

26 Patory 50     
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Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie liczba osób zarejestrowanych bezrobotnych       

w 2020 r. w Gminie Opinogóra Górna wynosiła 213 osób. Zauważamy niewielki wzrost do lat ubiegłych  

(2019 - 206 osób, 2018 - 200 osób). 

Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy funkcjonował jeden podmiot leczniczy NZOZ. Liczba pacjentek i pacjentów w 2020 roku 

korzystających z tego podmiotu wynosiła 3 300  osób,  a liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych –               

11 656 osób. W gminie w 2020 r. nie funkcjonowały (obecnie również nie funkcjonują) samodzielne 

podmioty ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. 

W 2020 r. w gminie funkcjonowała jedna apteka. Nie było punktów aptecznych. W aptece zatrudnieni byli 

magistrzy farmacji. 

Pomoc społeczna 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w roku 2020 wynosiła 229 osób. Jest to o 57 osób mniej 

niż w 2019 roku. 

Główne powody, na podstawie których mieszkańcy korzystają z pomocy społecznej oraz liczba osób: 

1) ubóstwo - 132 

2) bezrobocie - 109 

3) niepełnosprawność - 36 

4) długotrwała choroba - 41 

5) alkoholizm -14 

6) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 27 

 

W domu pomocy społecznej z terenu Gminy Opinogóra Górna przebywa 1 osoba. Koszt jej pobytu za 2020 

rok wyniósł 22 212,26 zł. 

W przypadku placówki wsparcia dziennego (świetlica środowiskowa „Pod Kasztanami”, w 2020 r. 

odnotowano 27 korzystających, w działalność tej placówki zaangażowanych było 2 wychowawców.                   

W 2020 r. na terenie gminy nie funkcjonowała żadna placówka stacjonarnej pomocy społecznej. Placówka 

funkcjonowała z przerwami z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego. Podczas pobytu dzieci 

otrzymywały gorący posiłek. 

Na dzień 31 grudnia  2020 r. na świadczenia rodzinne i wychowawcze wydatkowano kwotę           

8 809 708,73 zł, w tym na: 

1) 4 545 świadczenia rodzinne z dodatkami i składki na ubezpieczenie  - 537 055 zł;   

2) 28 świadczeń w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 28 000 zł dla 28 osób; 

3) 48 zasiłków dla opiekuna na łączną kwotę 29 760 zł; 

4) 37 świadczeń z tytułu specjalnego zasiłku opiekuńczego na łączną kwotę    2 940 zł; 

5) 151 świadczenia rodzicielskich na  kwotę 142 156 zł; 

6) 13 300 świadczeń wychowawczych na kwotę 6 623 087,50 zł; 

7) Świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 705 493 zł; 

8) Świadczenie ,, Dobry Start’’ wydatkowano na kwotę 235 200 zł dla 784 dzieci; 
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9) 384 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 167 650 zł. 

Działalność Klubu Senior+ w Dzboniu 

Klub Senior+ w Dzboniu realizował zadania w oparciu o przepisy ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 

marca 2004 r., oraz uchwały Rady Gminy Opinogóra Górna Nr XIV/88/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. 

Klub „Senior+” w Dzboniu  to miejsce, w którym seniorzy z terenu Gminy Opinogóra Górna mogli spędzać 

razem czas, korzystać z różnego rodzaju zajęć czy warsztatów, uczyć się nowych rzeczy, budować 

wspólnotę. W czasie pandemii życie codzienne w placówce wyglądało nieco inaczej, przez pewien czas jej 

działalność była zawieszona, a później wszyscy musieli nauczyć się funkcjonować w ścisłym reżimie 

sanitarnym.  

Ponieważ to osoby starsze są grupą szczególnie zagrożoną w czasie pandemii koronawirusa, bardzo ważne 

jest ścisłe stosowanie się do wytycznych sanitarnych. Klub funkcjonował na podstawie instrukcji                        

i rekomendacji  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Funkcjonowanie Klubu w pandemii, nowa sytuacja, realne zagrożenie życia i zdrowia,  wymagało od władz 

samorządu i pracowników, wprowadzenia nowych zasad działania i funkcjonowania. Przygotowany 

harmonogram działalności Klubu na rok 2020 siłą rzeczy uległ weryfikacji, ale udało się wiele 

zaplanowanych działań zrealizować.  

Do 13 marca 2020 roku Klub funkcjonował normalnie. Odbywały się zajęcia rehabilitacyjne, spotkania         

z dietetykiem, kosmetyczką, warsztaty kulinarne, zajęcia muzyczne i inne.  

  

Warsztaty kulinarne w Klubie Senior+ 

Następnie zgodnie z opublikowanymi poleceniami wojewody, ośrodki wsparcia i kluby „Senior+” zostały 

zamknięte. 

Klub Senior + w Dzboniu, zamyka drzwi, ale nie zamyka się dla seniorów. Pracownicy pozostają w stałym 

kontakcie z członkami Klubu. Pierwszym pomysłem koordynatorów jest „szyjemy maseczki”. Została 

zakupiona tkanina z atestem i rozdysponowana seniorom. Uszyte maseczki zostały przekazane 

mieszkańcom gminy, głównie seniorom.  

Opiekun Klubu, Pani Małgorzata Kołakowska organizowała różne konkursy dla swoich podopiecznych np. 

konkurs na kartkę świąteczną. Klub włączył się  do akcji charytatywnej „Nadzieja dla Laury”. Dziewczynka 
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cierpi na niezwykle rzadką chorobę wymaga bardzo drogiego leczenia.  Seniorki i seniorzy w swoich 

domach upiekli  ciasta oraz wykonali piękne  ozdoby świąteczne, które zostały przekazane na kiermasz. 

W czerwcu 2020 roku, po pierwszej fali pandemii, Klub Senior + wznowił działalność z obostrzeniami. 

Uczestników podzielono na mniejsze grupy, rzadziej się spotykali, zachowywali dystans. Odbywały się 

zajęcia z rehabilitantką, kosmetyczką, instruktorem muzyki, warsztaty kulinarne, zajęcia nordic walking    

w pięknym parku w Opinogórze, spotkania z psychologiem, rajd rowerowy zakończony ogniskiem i 

pieczeniem kiełbasek. Pod koniec czerwca na terenie Klubu zostało zorganizowane po raz pierwszy 

spotkanie w większym gronie seniorów. Poluzowanie obostrzeń, dobra pogoda i spragnieni wyjścia z domu 

seniorzy sprawiło, że frekwencja na spotkaniu była wysoka, a atmosfera rodzinna. 

W dniu 3 sierpnia 2020 roku grupa seniorów uczestniczyła w jednodniowej wycieczce do „Ziołowego 

Zakątka” znajdującego się w samym centrum  pięknego, czystego  Podlasia. Jest to ogród botaniczny, 

którego tematem przewodnim są zioła. Seniorzy mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach 

teoretycznych i praktycznych z zakresu zastosowania ziół. Własnoręcznie pod okiem fachowców, 

przygotowali mieszanki ziołowe, przyprawy, herbatki i nalewki. Które następnie mogli zabrać do domu.  

 

 

Podczas wycieczki seniorzy mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem gospodarstwa 

ekologicznego, zwiedzić Podlaski Ogród Botaniczny, w którym zgromadzona jest kolekcja praktycznie 

całej flory Polski, poznać chronione rośliny i dziko rosnące gatunki jadalne, jak również rośliny 

barwierskie, trujące czy przyprawowe. 

Mieli również okazję skosztować pysznej zupy z pokrzywy i schabu w trawie żubrowej.  

Kolejną atrakcją i niespodzianką dla seniorów był wyjazd  do niedalekiego Pułtuska. W pięknej scenerii, 

w pałacowej restauracji seniorzy uczestniczyli w warsztatach nt. KINDERSZTUBA DOBRA RZECZ, 

KAŻDY TO POWINIEN MIEĆ….” GAWĘDA O ZACHOWANIU SIĘ PRZY STOLE dla dzieci                                

i dorosłych. Kuchnia i kultura jedzenia stanowią ważny element naszej kultury. Pod kierunkiem 

zamkowego Mistrza Kelnerstwa seniorzy mogli się  dowiedzieć, jak należy zachować się przy stole, 

spożywać posiłki, korzystać z zastawy stołowej. Następnie podczas obiadu nasi seniorzy mogli 

wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce. Kolejną atrakcją był rejs gondolą i zwiedzanie zamku. 
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W dniu 16 września  odbyło się święto jubilatów. Był tort, odśpiewane wiele razy sto lat, bo i jubilatów 

było wielu i oczywiście wspaniała atmosfera.  

Przed Świętami Bożego Narodzenia Seniorzy zostali obdarowani upominkami świątecznymi w ramach 

Harcerskiej Iskry organizowanej przez Hufiec ZHP Ciechanów. 

Seniorzy chętnie korzystali z przygotowanych zajęć. Podczas spotkań integracyjnych przy kawie i herbacie 

wspólnie śpiewali, tańczyli, przygotowywali posiłki, zwiedzali, byli po prostu razem. Z niecierpliwością 

oczekiwali każdego ponownego otwarcia Klubu. 

W związku z zawieszeniem działalności stacjonarnej Pani Kierownik i Pani Koordynator stanęły przed 

dużym wyzwaniem zapewnienia seniorom alternatywnych działań by nie czuli się pozostawieni samym 

sobie. 

 

Działalność inwestycyjna 

Drogi gminne  

 

W roku 2020 wykonano szczegółową inwentaryzację faktycznej długości dróg gminnych - stanowiących 

własność gminy w wyniku której ustalono, że na terenie naszej gminy mamy łącznie 298.235,88 m dróg 

(298km), z czego 103.669,38 m (104 km) to drogi które posiadają kategorię drogi gminnej (na poniższej 

mapie oznaczone kolorem zielonym), a 194.566,51m (194 km) to drogi ogólnodostępne, tzw. drogi 

wewnętrzne (na mapie oznaczone kolorem fioletowym). W drogach o kategorii drogi gminnej mamy            

78 km dróg asfaltowych, 22 km dróg żwirowych, 4 km bruku. 

Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne kategorie dróg 

publicznych, był następujący: 

„drogi publiczne i drogi gruntowe – stan zadowalający”. 
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Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 60 o długości 5089 km (kolor czerwony na mapie), 

droga wojewódzka nr 617 o długości 12951 km (kolor żółty na mapie).  

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 13 dróg powiatowych (kolor brązowy na mapie): 

1) 1211W – od drogi Wróblewo Krasiniec (Rembowo – Pałuki)         - 1,2 km 

2) 1238W – Szulmierz-Wola Wierzbowska-Zielona Wężewo-Krasiniec   - 6,1 km 

3) 3207W - Szczepanki-Wola Wierzbowska                                              - 2,6 km 
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4) 1203W – Przywilcz-Nieborzyn-Dzbonie                                                - 3,9 km 

5) 1214W – Jałowa Wieś- Kalisz-Szulmierz                                               - 2,3 km 

6) 1210W – Kołaczków-Barańce                                                                - 5,8 km 

7) 1209W – Kołaczków-Zielona                                                                  - 2,0 km 

8) 1207W – Wróblewo-Helenów                                                                - 9,1 km 

9) 1236W – Opinogóra-Pałuki-Nieradowo                                                  - 8,9 km 

10) 1213W – Chrzanówek-Opinogóra-Dzbonie                                            - 8,0 km 

11) 1222W – Burkaty-Nasierowo-Pomorze                                                 - 1,3 km 

12) 1202W – Obrębiec-Szczepanki-Szulmierz                                             - 0,1 km 

13) 1237W – Ciechanów-Opinogóra-Długołęka-Zielona                              - 12,1 km 

Łącznie 63,4 km dróg powiatowych w tym 61,3 km asfaltowych i 2,1 km o nawierzchni żwirowej. Długość 

ścieżek rowerowych wynosiła na koniec 2020 r. 5,686 km.  

 

Zadania drogowe stanowią co roku największy priorytet. Ma to odzwierciedlenie w budżecie 

gminy. W roku 2020 udało się przebudować i zmodernizować 3,76 km dróg gminnych. Inwestycje 

zrealizowane zostały na drogach gminnych: Kołaczków – Kobylin (etap III), Łaguny-Barańce,                           

w m. Klonowo, II etap przebudowy drogi gminnej Opinogóra Dolna – Bacze (odcinek od m. Bacze do 

drogi wojewódzkiej),część ul. E. Krasińskiego i ul. Topolowa we Władysławowie, droga wewnętrzna                 

w m. Sosnowo oraz modernizacja drogi gminnej w m. Kołaczków część ul. Pogodnej. Na wszystkich 

odcinkach dróg została wykonana nawierzchnia bitumiczna, przez co znacząco poprawił się komfort                 

i bezpieczeństwo użytkowników – mieszkańców korzystających na co dzień z tej infrastruktury. Droga 

gminna w m. Sosnowo została zrealizowana przy partycypacji mieszkańców w wysokości 22% wartości 

zadania. Na przebudowę drogi Kołaczków – Kobylin, Gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu 

samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 198 402,53 zł, co stanowi 50% wartości zadania. 

 

 

   
 
Władysławowo ul. E. Krasińskiego                   Władysławowo ul. Topolowa 
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Bacze                                                              Kobylin 

  

       
Sosnowo                               Opinogóra Górna (nowa nawierzchnia i oświetlenie drogi przed urzędem) 
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Fotografie przedstawiają prace społeczne przed urzędem gminy ze strażakami z OSP Kołaczków i ich końcowy efekt. W pracach 

tych społecznie uczestniczyli również pracownicy urzędu i radni gminy.  Za pomoc serdecznie dziękujemy. Społeczników w naszej 

gminie mamy znacznie więcej. Poniżej wybrane zdjęcia z prac w 2020r. na terenie zieleni we Władysławowie. 

 

    
Władysławowo (wykonanie utwardzenia terenu pod wiatą)  

 

 

 



 

RAPORT O STANIE GMINY OPINOGÓRA GÓRNA              ZA 2020 ROK S t r o n a  19 | 45 

 

Ze względu na trwającą epidemię, 2020 rok był bardzo trudny dla samorządu, jednak udało się 

zrealizować większość zaplanowanych inwestycji. 

Zostały wykonane roboty remontowe w świetlicy wiejskiej w Woli Wierzbowskiej. Był to ostatni 

etap robót planowanych w obiekcie, tj. naprawa elewacji i remont dużej sali świetlicowej. Zadanie zostało 

zrealizowane przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 10 000 zł w 

ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Z tego dofinansowania również został 

wykonany remont świetlicy wiejskiej w Sosnowie oraz remont świetlicy w Pałukach.  

  
Świetlica w Woli Wierzbowskiej „przed remontem”           Świetlica w Woli Wierzbowskiej „po remoncie elewacji” 

Również po 10 000 zł dofinansowania, Gmina Opinogóra Górna pozyskała na wykonanie placu 

zabaw w Kołakach-Kwasach oraz na wykonanie siłowni zewnętrznej we Władysławowie. Wszystkie 

powyższe zadania zostały wskazane przez mieszkańców jako priorytetowe w sołectwach. Dzięki 

dofinansowaniu udało się je zrealizować w większym zakresie. 

       
     Plac zabaw - Kołaki - Kwasy                              Siłownia zewnętrzna - Władysławowo 

 

Gmina przeznaczyła w budżecie gminy znaczne środki na oświetlenie uliczne zwiększające 

bezpieczeństwo na drogach. W ramach tego zadania zostało wykonane oświetlenie uliczne, hybrydowe 

przy przejściu dla pieszych na drodze krajowej, zostały zamontowane lampy solarne oświetlenia ulicznego               

w miejscowościach: Chrzanowo, Janowięta, Rembówko i Klonowo oraz doświetlone zostało skrzyżowanie 

drogi gminnej z drogą wojewódzką w miejscowości Rąbież. Ponadto uruchomiono punktowe oświetlenie 

solarne w miejscowościach: Kąty, Elżbiecin, Władysławowo, Opinogóra Górna i Pałuki. 

W zakresie inwestycji wodociągowych gmina wykonała odcinek sieci wodociągowej                            

w miejscowości Kotermań, długości 414 mb, do zabudowy mieszkaniowej znacznie oddalonej od centrum 

miejscowości. Rozpoczęto wykonywanie 470 metrowego odcinka sieci wodociągowej w m. Chrzanówek,        

do nowo budowanych budynków mieszkalnych. Zrealizowaliśmy również inwestycję związaną                          
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z remontem sieci wodociągowej na terenie ogrodów działkowych „SONA” we Władysławowie (którego 

Gmina jest właścicielem) w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców. Na ten cel 

udało się pozyskać 9 650,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz wkład stowarzyszenia 

ogrodowego 5 000,00 zł, co łącznie stanowi 58,6% wartości zadania. 

Zakończona została budowa boiska sportowego w Opinogórze Górnej, która rozpoczęła się w 2018 

roku. W 2020 roku zostały zamontowane piłkochwyty na wykonanej wcześniej płycie boiska. Zadanie 

zostało dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 273 388 zł. 

Przeprowadziliśmy inwentaryzację źródeł ciepła na terenie gminy Opinogóra Górna. Pozyskaliśmy 

na ten cel 79 500,00 zł dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, co stanowi 100% 

wartości zadania. Inwentaryzacja będzie stanowiła podstawę opracowania szczegółowego harmonogramu 

ograniczenia emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania w lokalach 

mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej w gminach województwa 

mazowieckiego, którego głównym założeniem jest likwidacja źródeł niskiej emisji odpowiedzialnych                

za przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego. 

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” wraz z Lokalną Grupą Działania „Sierpeckie 

Partnerstwo” zrealizowały na obszarze swojego działania wspólne przedsięwzięcie pod nazwą 

„Innowacyjny rozwój turystyczno – społeczny LGD „Sierpeckie Partnerstwo” i „Północne Mazowsze”. 

Jedna z takich wiat została zamontowana na terenie naszej gminy, w Przedwojewie przy placu zabaw. 

Ponadto została przygotowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na następujące zadania: 

przebudowę dróg gminnych, na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, na modernizację 

budynków użyteczności publicznej oraz na budowę oświetlenia ulicznego, które będą stanowiły bazę dla 

inwestycji w kolejnych latach.  

Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie zadań ze środków unijnych i innych źródeł zewnętrznych.    

Na ich rozpatrzenie musieliśmy czekać do 2021 roku. Już wiemy, że udało się zdobyć dofinansowanie, ale 

informacje o tym przedstawimy w raporcie za 2021r. 

 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2020 r. wynosiła 201,85 km, a na koniec 202,81 

km. W przypadku sieci kanalizacyjnej długość sieci wynosiła 25,20 km na koniec roku. Dostęp do sieci 

wodociągowej w gminie posiada 91,4% gospodarstw domowych, natomiast do sieci kanalizacyjnej 

26,03%. Na koniec 2020 r. istniało 378 przyłączy. 

Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało w  2020 r. 26,1% gospodarstw domowych. 

Długość czynnej sieci gazowej na 31 grudnia 2020 r. to 9,21 km, istniało 125 czynnych przyłączy do sieci 

gazowej. Z sieci gazowej korzysta 7,2% gospodarstw domowych. 

 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Na koniec 2020 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

 przy ul. Zygmunta Krasińskiego 2 w budynku Ośrodka Zdrowia w Opinogórze Górnej znajdują się 

2 mieszkania, o powierzchni 107,26 m2 i 88,93 m2, (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku 

to 196,19 m2),  

 przy ul. Spacerowej 13 w byłym Ośrodku Zdrowia w Kołaczkowie znajduje się 7 mieszkań,                

o powierzchni 41,20 m2, 27,40 m2, 42,50 m2, 9,00 m2, 14,70 m2, 44,80 m2, 12,60 m2 (łączna 

powierzchnia mieszkań w tym budynku to 192,20 m2), 

 przy ul. Szkolnej 2 w Kołaczkowie znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 71,00 m2, 
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 w Woli Wierzbowskiej 27 znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 86,80 m2,  

 w Woli Wierzbowskiej 27A znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 44,10 m2, 

 w Kołakach-Kwasach 33 znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 45,74 m2, 

 w Kołakach-Budzyno 21 znajduje się 1 mieszkanie o powierzchni 28,10 m2. 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 31 grudnia 2020 r., 14 mieszkań.  

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 47,44 m2. 

W 2020 r. nie oddano do użytkowania żadnych nowych mieszkań. W 2020 r. nie przyznano mieszkań 

nowym lokatorom. 

Niewykorzystane było 1 mieszkanie socjalne o powierzchni 9 m2 zlokalizowane w Kołaczkowie przy    ul. 

Spacerowej 13. Przyczyną niewykorzystania tego mieszkania było to, że zostało pozostawione na nagłe 

przypadki losowe. 

W 2020 r. nie dokonywano sprzedaży mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie gminy. 

W 2020 r. nie wszczynano postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych, 

będących w zasobach gminy. 

Na dzień 1 stycznia 2020 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 

365,91 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległość wynosiła 495,25 zł. 

W 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 878,70 zł, których beneficjentami była 1 

osoba. 

W zasobie gminy w 2020 r. znajdowały się poniższe budynki niemieszkalne, które wykorzystano                              

w następujący sposób: 

Numery działek 

z budynkami | 

Powierzchnia 

[m2] 

Powierzchnia 

użytkowa [m2] 

Opis budynku 

Położenie 

2-29/4 | 282 63.43 Świetlica wiejska w Bogucinie 

Bogucin 10 

6-73/8 | 300 351.26 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Dzboniu – na parterze mieści się 

Klub Senior + 

Dzbonie 19 

6-77 | 22 141.00 Budynek Świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Dzboniu 

Dzbonie 22 

11-4 | 49 42.93 Zlewnia mleka w Klonowie obecnie niewykorzystywana 

Klonowo 

12-195/1

 179 

59.40 Budynek świetlicy wiejskiej w Kobylinie oraz lokal użytkowy 

wykorzystywany jako sklep  

Kobylin 

13-228/2 | 93 80.86 Budynek garażowo-składowy 

Kołaczków ul. Spacerowa 3 

13-234 | 1002 50.53 Budynek składowo-magazynowy dla lokali mieszkalnych i socjalnych 

zlokalizowanych w budynku mieszkalnym w Kołaczkowie przy ul. 

Spacerowej 13. 
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Kołaczków ul. Spacerowa 13 

13-242/1 | 196 30.57 Budynek przy ujęciu wody w Kołaczkowie 

Kołaczków ul. Słoneczna 2 

13-50/1 | 231 245.55 Świetlica wiejska i strażnica OSP w Kołaczkowie 

Kołaczków ul. Wspólna 3 

13-99 | 1064 720.00 Budynek Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie 

Kołaczków ul. Szkolna 2 

13-99 | 1064 77.89 Budynek garażowy przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie 

Kołaczków ul. Szkolna 2 

13-99 | 1064 71.54 Budynek składowy przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie. 

Kołaczków, ul. Szkolna 2 

15-56 | 775 88.20 Świetlica wiejska w Kołakach-Kwasach 

Kołaki-Kwasy 33 

15-56 | 775 49.86 Budynek gospodarczo-składowy przy Świetlicy Wiejskiej w Kołakach-

Kwasach. 

Kołaki-Kwasy 33 

17-183/2 | 129 271.53 Świetlica i Strażnica OSP w Łagunach 

Łaguny 3 

17-183/2 | 129 9.31 Inny budynek - magazynek OSP 

Łaguny 3 

20-41/6 | 628 2163.00 Budynek Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej część nr 1 

Opinogóra Górna, Zygmunta Krasińskiego 25 

20-42 | 1384 1370.00 Budynek Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej część nr 2 

Opinogóra Górna, Zygmunta Krasińskiego 25 

20-42 | 1384 255.00 Budynek Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej część nr 3 

Opinogóra Górna, Zygmunta Krasińskiego 25 

20-42 | 1384 905.42 Budynek Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej część nr 4 - sala 

gimnastyczna 

Opinogóra Górna, Zygmunta Krasińskiego 25 

20-44 | 91 42.20 Budynek garażowy po posterunku policji w Opinogórze Górnej 

Opinogóra Górna, Zygmunta Krasińskiego 13 

20-44 | 91 102.43 Budynek po byłym Posterunku Policji w Opinogórze Górnej 

Opinogóra Górna, Zygmunta Krasińskiego 13 

20-60/50 | 119 196.00 Świetlica wiejska w Opinogórze Górnej 

Opinogóra Górna, Adama Mickiewicza 12 

20-60/50 | 119 38.44 Dobudówka do świetlicy wiejskiej w Opinogórze Górnej 

Opinogóra Górna, Adama Mickiewicza 12 

20-60/49 | 400 96.26 Budynek oczyszczalni ścieków w Opinogórze Górnej 

Opinogóra Górna, Adama Mickiewicza 

20-60/49 | 400 40.34 Budynek gospodarczy do obsługi oczyszczalni ścieków w Opinogórze 

Górnej 

Opinogóra Górna, Adama Mickiewicza 

20-60/12 | 816 2338.16 Siedziba Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej 

Siedziba GOPS w Opinogórze Górnej 

Siedziba GOK w Opinogórze Górnej 

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej 

Opinogóra Górna, Zygmunta Krasińskiego 4 

20-60/6 | 266 274.00 Stacja uzdatniania wody w Opinogórze Górnej 

Opinogóra Górna, Adama Mickiewicza 

20-60/47 | 227 212.38 Strażnica OSP w Opinogórze Górnej 

Opinogóra Górna, Cypriana Kamila Norwida 3 

20-60/1 | 304 1037.06 Siedziba Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
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Opinogóra Górna, Zygmunta Krasińskiego 2 

20-60/11 | 173 336.56 Część budynku z Urzędem Gminy w użytkowaniu Poczty Polskiej jako 

właściciela 

Opinogóra Górna, ul. Zygmunta Krasińskiego 4 

23-208 | 1438 46.32 Świetlica wiejska w Pałukach 

Pałuki 28 

25-139 | 626 67.65 Oczyszczalnia ścieków w Pomorzu 

Pomorze 

30-88 | 104 139.59 Świetlica wiejska i Strażnica OSP w Sosnowie 

Sosnowo 12 

31-316/1 | 155 

31-318/1 | 9 

15.30 Hydrofornia w Wierzbowie 

Wierzbowo 

31-329 | 723 42.42 Sklep ogólnospożywczy w Wierzbowie 

Wierzbowo 37 

31-329 | 723 224.09 Świetlica wiejska w Wierzbowie 

Wierzbowo 37 

31-329 | 723 61.90 Garaż przy świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Wierzbowie 

Wierzbowo 37 

31-329 | 723 40.07 Dobudówka do garażu OSP w Wierzbowie 

Wierzbowo 37 

33-27/2 | 50 57.08 Świetlica wiejska we Władysławowie 

Władysławowo, ul. Edwarda Krasińskiego 39 

33-27/2 | 50 93.34 Garaż OSP we Władysławowie 

Władysławowo, ul. Edwarda Krasińskiego 39 

33-27/2 | 50 4.11 Dobudówka do świetlicy wiejskiej we Władysławowie 

Władysławowo, ul. Edwarda Krasińskiego 39 

34-34 | 437 918.78 Budynek Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej 

Wola Wierzbowska 27 

34-34 | 437 61.46 Budynek garażowy przy Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej 

Wola Wierzbowska 27 

34-37 | 45 184.92 Świetlica i strażnica OSP w Woli Wierzbowskiej 

Wola Wierzbowska 33 

34-94/2 | 320 213.90 Budynek do obsługi ujęcia wody w Woli Wierzbowskiej 

Wola Wierzbowska 

36-60/1 | 214 72.78 Budynek do obsługi ujęcia wody w Trętowie-Pełzy 

Trętowo-Pełzy 

38-145/1 | 145 262.44 Świetlica wiejska w Zygmuntowie 

Zygmuntowo 

 

Transport 

Na terenie gminy Opinogóra Górna transport zbiorowy prowadzony jest przez prywatne firmy 

transportowe. Ponadto Gmina Opinogóra Górna powierzyła prowadzenie publicznego transportu 

drogowego Prezydentowi Miasta Ciechanów na podstawie porozumienia. Transport liniami ZKM 

prowadzony jest na trasie Ciechanów – Chrzanówek – Władysławowo – Opinogóra Górna. 
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Ochotnicze Straże Pożarne  

Na terenie gminy Opinogóra Górna funkcjonuje 9 jednostek OSP. Dwie z nich, OSP Opinogóra                            

i Wierzbowo,  są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Pozostałe jednostki są jednostkami typu 

S-1. W swych szeregach zrzeszają 180 członków czynnych, w tym 4 kobiety. Członkowie OSP są 

przeszkoleni w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, oraz posiadają na swym wyposażeniu odpowiedni 

sprzęt ratowniczy, który umożliwia prowadzenie akcji ratunkowej na wielu płaszczyznach, co w pełni 

zabezpiecza bezpieczeństwo mieszkańców gminy. 

W 2020 roku jednostki OSP wyjeżdżały 31 razy do zdarzeń, w czasie których prowadziły działalność 

ratunkową w zakresie ratownictwa technicznego, pożarowego, oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy 

medycznej.  

   

 Samochód (marka): Zakupiony sprzęt: Inne: 

OSP Opinogóra Górna Jelcz 010 

Jelcz 315 

Volkswagen 

(ratownictwo 

techniczne) 

piła spalinowa do betonu i 

stali „STHIL”, piła 

spalinowa do drewna 

„STHIL”, ubrania 

specjalne –      4 kpl.  

 

 

                 - 

 

OSP Wierzbowo Renault M-210-13 

Mercedes 

(ratownictwo 

techniczne) 

 

- 

zakup terrakoty i jej 

położenie  w garażach. 

OSP Kołaczków Jelcz 005 rękawice specjalne – 6 

par, buty strażackie – 6 

par, ubranie specjalne –   

5 kpl. 

w ramach funduszu na 

przeciwdziałanie 

covid-19 zakupiono 

opryskiwacz 

spalinowy, oraz środki 

do dezynfekcji i 

ochrony przed covid-

19 

OSP Długołęka Mercedes 1019   

 

 

OSP Władysławowo Renault GP 270 mundur galowy –    5 kpl.                  

ubranie specjalne –  1 kpl.               

rękawice strażackie –   1 

para 

w ramach funduszu na 

przeciwdziałanie 

covid-19 zakupiono 

opryskiwacz 

spalinowy, oraz środki 

do dezynfekcji i 

ochrony przed covid-

19 
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OSP Wola 

Wierzbowska 

DAF 1600  

 

                   - 

zakończenie 

modernizacji 

strażnicy, oraz remont 

samochodu 

pożarniczego. 

OSP Łaguny Ford Transit prostownik z rozruchem, 

radiotelefon analogowy 

„motorola” 

 

 

                  - 

OSP Dzbonie Fiat Ducato hełm strażacki   –   3 szt.                   

mundur galowy –   3 kpl. 

wymiana drzwi 

garażowych 

OSP Sosnowo Daimler Chrysler  

 

 

                 - 

remont i konserwacja 

samochodu 

pożarniczego, montaż i 

demontaż systemu 

alarmowego, 

zakończenie 

modernizacji 

strażnicy. 

 

Statystyka dotycząca decyzji, zarządzeń i uchwał. 

W 2020 r. cztery decyzje zostały zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.                                          

W przypadku trzech decyzji SKO przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wojewoda nie stwierdził 

nieważności zarządzeń i uchwał, wydanych przez organy gminy.  

Do Urzędu Gminy wpłynęły w 2020 r. 53 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. 

Dotyczyły one stanu samochodów służbowych i informacji odnośnie kategorii dróg, utworzenia nowych 

miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Opinogóra Górna, przesłania skanów załączników do 

wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020, zapytania w zakresie 

posiadania wierzytelności, świadczenia obsługi prawnej, świadczenia usługi IOD, audytu wewnętrznego, 

audytu bezpieczeństwa informacji, schematów podatkowych, budżetu obywatelskiego, gruntów pod 

fotowoltaikę, działek pod farmy fotowoltaiczne, ilości wniosków o udzielenie informacji publicznej, które 

wpłynęły do gminy w latach 2016-2020, zwiększenia wykorzystania danych satelitarnych przez 

administrację publiczną, cmentarzy żydowskich na terenie gminy, utworzenia w gminie TBS-u, w jaki 

sposób gmina realizuje część swoich zadań w obszarze zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi 

stanowiącymi zasób komunalny gminy, rejestru umów, internetu i elektromobilności w gminach, 

elektronicznego obiegu dokumentów (EZD), sprzętu informatycznego i strony urzędu, transkrypcji nagrań 

wideo na stronach, systemu informacji prawnej LEX, pracy zdalnej, audytu Bezpieczeństwa Informacji 

Krajowych Ram Interoperacyjności, projektu "Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego" 

(RegSOC), odcisków pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej, ochrony danych 

osobowych, dostarczonych systemów operacyjnych w ramach przetargu, oświadczeń majątkowych, ilości 

wniosków o udzielenie informacji publicznej w 2020 r., prac związanych z usuwaniem i 
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unieszkodliwianiem azbestu, utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku, sieci i obiektów sanitarnych, 

udzielenia informacji o wójtach, zastępcach wójta, sekretarzach gminy, członkach zarządu gminy, 

sekretarzach gminy i przewodniczących rady gminy z lat 1990 – 2020, corocznych sprawozdań 

przekazywanych do GUS, wydanych środków z funduszu sołeckiego sołectwa Władysławowo i Opinogóra 

Górna za lata 2015 – 2020, firm asenizacyjnych posiadających aktualne pozwolenie na odbiór nieczystości 

płynnych na terenie gminy Opinogóra Górna, podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, Programu ochrony zabytków oraz 

wykazu mieszkańców, rejestru wyborców i ewidencji ludności w związku z protestem wyborczym. 

 W przypadku wszystkich wniosków, które wpłynęły informacja została udostępniona 

wnioskodawcy. W 2020 r. żaden wnioskodawca nie złożył skargi do sądu administracyjnego, dotyczącej 

dostępu do informacji publicznej.  

 W sprawozdawanym roku nie wpłynęła żadna skarga w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego.  

W sprawozdawanym roku wpłynęło 8 wniosków w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Uwzględniono 6 wniosków. Dotyczyły one bieżącego remontu dróg gminnych, 

inwestycji drogowych i budowy oświetlenia ulicznego. 

W 2020 r. wpłynęło 6 petycji, z których 3 nie zostały uwzględnione, a dwie przekazane do 

właściwych jednostek organizacyjnych gminy. Przedmiotem petycji była zmiana przepisów prawa 

miejscowego poprzez wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej” na wszystkich obywateli, budowa 

nadajnika stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Bogucin, wydatkowania środków finansowych na 

zakup rękawic ochronnych, maseczek i przyłbic, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, zmiana 

przepisów prawa miejscowego, programu dla szkół – „Program dla zdrowia i środowiska” i akcji „Się gra 

się ma…Playroom z Wyobraźni”.   

W 2020 r. gmina nie przeprowadzała oceny zadowolenia mieszkanek i mieszkańców z obsługi        

w urzędzie. W latach wcześniejszych też takiej oceny nie przeprowadzano. Do końca 2020 r. nie podjęto 

uchwały w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Konsultacje, co do których nie ma 

obowiązku przeprowadzania określonej procedury realizowane są głównie poprzez zebrania wiejskie             

i bezpośrednie spotkania z mieszkańcami. W zwoływanych zebraniach zwyczajowo uczestniczy wójt 

gminy, sołtys danej miejscowości, zapraszani są właściwi terytorialnie radni. W 2020 r. w każdym 

sołectwie odbyło się minimum jedno zebranie z udziałem wójta gminy, przeprowadzono również wspólne 

narady ze wszystkimi sołtysami naszej gminy.  

W gminie Opinogóra Górna nie funkcjonuje budżet obywatelski, natomiast wyodrębniony 

jest fundusz sołecki. O podziale funduszu sołeckiego decydują sami mieszkańcy na zebraniach 

wiejskich.  

W 2019 r. odbyło się 38 zebrań wiejskich dotyczących podziału środków funduszu sołeckiego                                         

z przeznaczeniem na realizację zadań w 2020 r. Sołectwo Rąbież nie składało wniosku w sprawie 

przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020. 

Na poszczególnych zebraniach wiejskich frekwencja kształtowała się następująco: 
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 na zebraniu w sołectwie  Kobylin które odbyło się 17.09.2019 r., frekwencja wynosiła  12 %, 

(mieszkańcy kwotę 12 864,48 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na zakup materiału 

na remont dróg gminnych – w kwocie 12 00 zł, 864,48 zł na zakup tablic informacyjnych do 

sołectwa); 

 na zebraniu w sołectwie Rembówko, które odbyło się 10.09.2019 r., frekwencja wynosiła 18%, 

(mieszkańcy kwotę 13 360,86zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli: 5 000 zł na zakup i 

montaż lampy solarnej przy świetlicy , 8 360,86zł dostawa materiału na remont dróg gminnych); 

 na zebraniu w sołectwie Kąty, które odbyło  się 12.09.2019 r. frekwencja wynosiła 23% 

(mieszkańcy kwotę  12 244,01 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na zakup materiału 

na remont dróg gminnych); 

 na zebraniu w sołectwie  Sosnowo które odbyło się  19.09.2019 r., frekwencja wynosiła  34%, 

(mieszkańcy kwotę 10 175,77 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na remont 

nawierzchni drogi gminnej); 

 na zebraniu w sołectwie Goździe, które odbyło się 6.08.2019 r., frekwencja wynosiła 20%,  

(mieszkańcy kwotę 9 643,49 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli : na zakup materiału 

na remont dróg gminnych 4 643,49 zł; 5000 zł opracowanie dokumentacji na remont drogi 

gminnej), 

 na zebraniu w sołectwie Załuże - Imbrzyki , które odbyło  się  21.08.2019 r. frekwencja wynosiła 

12,5% (mieszkańcy kwotę 11 375,35 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na : - 

zagospodarowanie terenu wiejskiego pod katem utworzenia placu zabaw 5 875,35 zł,                               

- opracowanie dokumentacji na drogę gminną w m. Trętowo-Pełzy 5 500 zł,  w dniu                   

26.08.2020 r. odbyło się  ponowne zebranie w sprawie zmiany przedsięwzięć realizowanych                 

w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020. Zmiana wniosku polegała na tym, że              

z zadania pn. ”zagospodarowanie terenu pod kątem utworzenia placu zabaw” kwotę                                   

w wysokości 3 375,35 zł przeznaczyli na zakup materiału na remont drogi gminnej, kwotę                          

2 500 zł dołożono na opracowanie dokumentacji); 

 na zebraniu w sołectwie Rembowo które odbyło się  27.09.2019 r., frekwencja wynosiła  13%, 

(mieszkańcy kwotę 13 443,59 zł przeznaczyli na zakup nieruchomości na świetlicę wiejską.                       

W dniu 23.09.2020 r. odbyło się zebranie wiejskie w sprawie zmiany przedsięwzięć  

realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020. Z zadania pn. „zakup 

nieruchomości wiejskiej” mieszkańcy przeznaczyli kwotę 5000 zł na zadanie pn. „ zakup 

materiałów na zabezpieczenie nieruchomości gminnej” ); 

 na zebraniu w sołectwie Czernice, które odbyło się 20.09.2019 r., frekwencja wynosiła 9%,  

(mieszkańcy kwotę 13 650,42 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli: na zakup materiału 

na remont dróg gminnych – 12 000 zł i 1650,48 zł organizację wydarzeń kulturalnych); 

 na zebraniu w sołectwie Pomorze, które odbyło  się 20.09.2019 r. frekwencja wynosiła 15% 

(mieszkańcy kwotę 17 125,07 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na  opracowanie 

dokumentacji n a drogę – 7 125,07 zł, zakup materiału na remont dróg 9 000 zł, wyposażenie 

świetlicy 1000 zł); 

 na zebraniu w sołectwie Bogucin, które odbyło  się 20.09.2019 r. frekwencja wynosiła 14% 

(mieszkańcy kwotę  13 029,94 zł przeznaczyli na zagospodarowanie terenu przy świetlicy 

wiejskiej 7 029,94 zł, wyposażenie świetlicy 6000 zł. W dniu 16.0. 2020 r. odbyło się zebranie w 

sprawie zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 

2020 r. Zmiana polegała na przeznaczeniu koty 1 635, 81 zł z zadania pn. ”zagospodarowanie 

terenu przy świetlicy” na zadanie pn. „wyposażenie świetlicy”); 
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 na zebraniu w sołectwie Janowięta, które odbyło się 26.09.2019r. frekwencja wynosiła 10% 

(mieszkańcy kwotę  10 175,77 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na oświetlenie 

uliczne); 

 na zebraniu w sołectwie Kołaki-Budzyno które odbyło  się 26.09.2019 r. frekwencja wynosiła 

19% (mieszkańcy kwotę  12 409,47  zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na :  

opracowanie dokumentacji na drogę gminną 6000 zł, zakup materiału na drogę 6 409,47 zł); 

 na zebraniu w sołectwie Kołaki-Kwasy które odbyło  się 26.09.2019 r. frekwencja wynosiła 22% 

(mieszkańcy kwotę  11 33.98 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na modernizację placu 

zabaw ); 

 na zebraniu w sołectwie Wólka-Łanięcka które odbyło  się 10.09.2019 r. r. frekwencja wynosiła 

22% (mieszkańcy kwotę  10 134,40 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na  zakup 

materiału na drogę); 

 na zebraniu w sołectwie Wierzbowo które odbyło  się 26.09.2019 r. frekwencja wynosiła 11% 

(mieszkańcy kwotę  17 125,07 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na: zakup materiału 

na remont dróg gminnych 6000 zł, organizację wydarzeń kulturalnych 2000 zł, wyposażenie 

świetlicy 2000 zł i wyposażenie placu zabaw 7 125,07 zł); 

 na zebraniu w sołectwie Wilkowo które odbyło się 25.09.2019 r. frekwencja wynosiła 17% 

(mieszkańcy kwotę  9 844,85 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na zakup materiału na 

drogę 9000 zł, 844,85 zł na renowację rowu na drodze gminnej ); 

 na zebraniu w sołectwie Władysławowo które odbyło  się 18.09.2019 r. frekwencja wynosiła       11 

% (mieszkańcy kwotę  28 955,43 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na: strefę 

aktywności dla mieszkańców 9 655,43 zł, ogrodzenie boiska 6 800 zł, zagospodarowanie terenu 

wokół boiska 1500, zakup kosiarki ciągnikowej 8 000 zł, organizację wydarzeń kulturalnych 3000 

zł); 

 na zebraniu w sołectwie Chrzanówek które odbyło  się 24.09. 2019 r. frekwencja wynosiła                  

10 % (mieszkańcy kwotę 17 125,07  zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na  zakup 

nieruchomości pod kątem utworzenia placu zabaw – zadanie nie zostało zrealizowane); 

 na zebraniu w sołectwie Pokojewo które odbyło się 30.09.2019 r. frekwencja wynosiła 21% 

(mieszkańcy kwotę 10 233,91 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na zakup materiału 

na drogę); 

 na zebraniu w sołectwie Przytoka które odbyło  się 26 września 2019 r. frekwencja wynosiła 18% 

(mieszkańcy kwotę 10 175,77 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na  zakup materiału 

na drogę); 

 na zebraniu w sołectwie Dzbonie które odbyło  się 11.09.2019 r. frekwencja wynosiła 21 % 

(mieszkańcy kwotę 14 974,09 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na modernizację 

boiska sportowego, 2 974,09 zł na organizację wydarzeń kulturalnych. W dniu 07.07.2020 r. 

odbyło się zebranie w sprawie zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego na rok budżetowy 2020. środki z zadnia pn.  „ organizacja wydarzeń kulturalnych” w 

wysokości 2 974,09 zł przeznaczone zostały na modernizację boiska sportowego ); 

 na zebraniu w sołectwie Chrzanowo które odbyło  się 6.09.2019 r. frekwencja wynosiła 12% 

(mieszkańcy kwotę 11 168, 52 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na rozbudowę 

oświetlenia); 
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 na zebraniu w sołectwie Wola Wierzbowska które odbyło  się 12.09.2019 r. frekwencja wynosiła 

8% (mieszkańcy kwotę 15 553, 20 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na : zakup 

materiału na drogi gminne 2 553,20 zł, 13 000 zł na modernizację świetlicy wiejskiej ); 

 na zebraniu w sołectwie Przedwojewo które odbyło  się 19.09.2019 r. frekwencja wynosiła                  

5 % (mieszkańcy kwotę 23 122,98  zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na:  zakup 

materiału na drogi gminne 10 000 zł, organizację wydarzeń kulturalnych 1000 zł,                             

zakup budynku kontenerowego 12 122,98 zł – zadanie nie zostało zrealizowane ); 

 na zebraniu w sołectwie Kołaczków które odbyło  się 27.09.2019 r. frekwencja wynosiła 8% 

(mieszkańcy kwotę 27 011,28 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na: zakup mundurów 

w ramach promocji Gminy 3000 zł, zainstalowanie kamer na placu zabaw 2000 zł, zakup i montaż 

garażu 4000 zł, wykonanie wylewki pod garaż i kosze 2 011,28 zł, zakup siłowni zewnętrznej 

12 500 zł, uzupełnienie wyposażenia placu zabaw); 

 na zebraniu w sołectwie Zygmuntowo które odbyło się 11.09.2019 r. frekwencja wynosiła 16% 

(mieszkańcy kwotę 19 400,14 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na modernizację 

świetlicy wiejskiej); 

 na zebraniu w sołectwie Opinogóra Górna które odbyło  się 6.09.2019 r. frekwencja wynosiła 13% 

(mieszkańcy kwotę 28 748,61 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na: zakup piasku na 

plac zabaw 748,61 zł, naprawę ogrodzenia na placu zabaw 2 300 zł, zakup urządzeń na plac zabaw 

2 000 zł, zakup sprzętu AGD 2 500 zł, opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne 8 000 zł, 

wykonanie zjazdu przy świetlicy 5000 zł, zakup kosiarki 3 200 zł, organizacja wydarzeń 

kulturalnych dla dzieci i seniorów 5000 zł – zadanie nie zostało zrealizowane); 

 na zebraniu w sołectwie Długołęka które odbyło  się 24.09.2019 r. frekwencja wynosiła 11% 

(mieszkańcy kwotę 15 470,47 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na : wyposażenie 

świetlicy 5 000 zł, oświetlenie uliczne 5000 zł, zakup materiału na drogę 5 470,47zł); 

 na zebraniu w sołectwie Łaguny które odbyło  się 25.09. 2019 r. frekwencja wynosiła 14% 

(mieszkańcy kwotę 14 932,73 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na modernizację 

drogi gminnej Łaguny-Barańce) 

 na zebraniu w sołectwie Opinogóra Dolna które odbyło  się 17.09.2019 r. frekwencja wynosiła 

13% (mieszkańcy kwotę 18 779,66 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na: opracowanie 

dokumentacji na budowę drogi w kierunku Opinogóra-Kolonia 4 000 zł, czyszczenie rowów 3000 

zł, dokończenie modernizacji boiska 10 779,66 zł, organizacja wydarzeń kulturalnych 1 000 zł ); 

 na zebraniu w sołectwie Pałuki które odbyło  się  16.09.2019 r. frekwencja wynosiła 11% 

(mieszkańcy kwotę 18 159,19 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na: czyszczenie 

rowów 1 000 zł, organizację wydarzeń kulturalnych 2 100 zł, modernizację boiska sportowego 

15 059,19 zł. W dniu 26.02.2020 r. obyło się zebranie wiejskie w sprawie zmiany przedsięwzięć 

realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020. Zmiana polegała na 

przeniesieniu środków w wysokości 10 000 zł z zadania pn. ”modernizacja boiska sportowego” 

na zadanie pn. ”modernizacja świetlicy wiejskiej”. W dniu 29.09.2020 r. mieszkańcy ponownie 

zmienili  wniosek i kwotę 5 059,19 zł z zadania pn. ”modernizacja boiska sportowego” 

przeznaczyli na zadanie „zainstalowanie oświetlenia ulicznego”); 

 na zebraniu w sołectwie Bacze które odbyło  się  10.08.2019 r. frekwencja wynosiła 19% 

(mieszkańcy kwotę 11 747,63 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na wyposażenie 

świetlicy), 
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 na zebraniu w sołectwie Łęki które odbyło  się  23.09.2019 r. frekwencja wynosiła 14% 

(mieszkańcy kwotę 13 112,67 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na remont mostu); 

 na zebraniu w sołectwie Pajewo-Króle które odbyło  się 20.09.2019 r. frekwencja wynosiła 28% 

(mieszkańcy kwotę 10 382,59 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na  czyszczenie 

rowów 3000 zł, zakup materiału na remont dróg gminnych 7 630,78 zł.); 

 na zebraniu w sołectwie Patory które odbyło  się  20.09.2019. frekwencja wynosiła 20% 

(mieszkańcy kwotę 10 382,59 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na zakup materiału 

na dogi gminne); 

 na zebraniu w sołectwie Elżbiecin, które odbyło  się  19.09.2019 r. frekwencja wynosiła 13% 

(mieszkańcy kwotę 13 875,24 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na zakup 

nieruchomości na cele wiejskie. W dniu 29.09.2020 r. odbyło się zebranie w sprawie zmiany 

przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020, mieszkańcy 

kwotę 13 875, 24 zł z zadania pn.” zakup nieruchomości na cele wiejskie” przeznaczyli na zadanie 

pn. „utworzenie placu zabaw”. ), 

 na zebraniu w sołectwie Opinogóra-Kolonia, które odbyło  się  26.09.2019 r. frekwencja wynosiła 

22% (mieszkańcy kwotę 10 382,59 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na: opracowanie 

dokumentacji na budowę drogi w kierunku Opinogóry Dolnej, zakup oprysku chwastobójczego 

100 zł, naprawę chodnika w sołectwie 4 282,59 zł); 

 na zebraniu w sołectwie Kotermań, które odbyło  się  25 września 2019 r. frekwencja wynosiła      

9 % (mieszkańcy kwotę 12 905,85 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na  wyposażenie 

pomieszczeń kontenera 6000 zł i 6 905,85 zł na zagospodarowanie terenu wiejskiego. W dniu 

8.10.2020 r. odbyło się zebranie wiejskie w sprawie zmiany przedsięwzięć realizowanych                 

w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020. Zmianie nazwy uległo z „wyposażenie 

pomieszczeń kontenera” na zadanie pn. „ułożenie płytek w kontenerze). 
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Przestępczość w gminie 

Zgodnie z posiadanymi danymi pozyskanymi z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie                  

w 2020 r. na terenie gminy popełniono 66 przestępstw, a mianowicie: 

dwa przestępstwa z art. 177kk, 244kk, 284kk (przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji – 

spowodowanie wypadku, przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości – niestosowanie się do 

orzeczonych środków prawnych, przestępstwa przeciwko mieniu – przywłaszczenie); 13 przestępstw z art. 

178 kk (przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji – zaostrzenie karalności wobec sprawcy 

katastrofy lub wypadku); 1 przestępstwo z art. 190 kk (przestępstwo przeciwko wolności – groźby karalne); 

13 przestępstw z art. 209 kk  (przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece – nie alimentacja); 1 przestępstwo 

z art. 222 kk  (przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego 

– naruszenie nietykalności funkcjonariusza); 1 przestępstwo z art. 220 kk (przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową – narażenie życia albo zdrowia pracownika); 1 przestępstwo z art. 

275 kk (przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – posługiwanie się cudzym dokumentem. 

Wywóz za granicę); 12 przestępstw z art. 278 kk (przestępstwa przeciwko mieniu – kradzież);                         

10 przestępstw z art. 279 kk (przestępstwa przeciwko mieniu – kradzież z włamaniem); 5 przestępstw z art. 

286 kk (przestępstwa przeciwko mieniu – oszustwo); 3 przestępstwa z art. 288 kk (przestępstwa przeciwko 

mieniu – zniszczenie mienia ruchomego); 1 przestępstwo z art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt; 

po jednym przestępstwie z art. 58 ust. 1, art. 62 ust. 1 i art. 62 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii. 
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Z przedstawionych informacji wynika, że istotnym problemem w gminie są czyny zabronione 

dotyczące nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego – różnego rodzaju wykroczenia drogowe, 

prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości oraz kradzieże.  

 

Edukacja 

W gminie w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 funkcjonowały 3 szkoły podstawowe: 

1) Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej; 

2) Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej; 

3) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kołaczkowie.  

W gminie nie funkcjonowały żadne inne placówki oświatowe.  

Lp. 
Rok szkolny 

2019/2020 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

1. 

Szkoła 

Podstawowa 
im. Zygmunta 

Krasińskiego    

w Opinogórze 

Górnej 

14 247 31 35 26 12 36 43 23 41 

2. 

 Szkoła 

Podstawowa 
im. Marii 

Konopnickiej           
w Kołaczkowie 

8 69 9 7 8 6 11 12 10 6 

3. 

Szkoła 

Podstawowa 
im. św. 

Stanisława 

Kostki w Woli 

Wierzbowskiej  

8 84 17 10 6 7 8 14 13 9 

Razem 30 400 57 52 40 25 55 69 46 56 

 

Lp. 
Rok szkolny 

2020/2021 

Liczba 

oddzia

łów 

Liczba 

uczniów 

liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

1. 

Szkoła Podstawowa 

im. Zygmunta 

Krasińskiego             

w Opinogórze Górnej 

13 226 21 31 34 25 13 36 43 23 

2. 

Szkoła Podstawowa 

im. Marii 

Konopnickiej            

w Kołaczkowie 

8 67 4 9 7 8 6 11 12 10 

3. 

Szkoła Podstawowa 

im. św. Stanisława 

Kostki w Woli 

Wierzbowskiej 

8 83 9 17 10 6 7 8 13 13 

Razem 29 376 34 57 51 39 26 55 68 46 
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Poniesione wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia  w poszczególnych szkołach  w 2020 r. 

Lp. Nazwa szkoły Wydatki szkoły 
Liczba 

uczniów 
Koszt jednego ucznia 

1. 

Szkoła Podstawowa               

im. Zygmunta Krasińskiego             

w Opinogórze Górnej 

3 379 111,93 240 14 079,63 

2. 
Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Kołaczkowie 
1 298 318,37 68 19 092,92 

3. 

Szkoła Podstawowa                

im. św. Stanisława Kostki                    

w Woli Wierzbowskiej 

1 373 725,71 84 16 353,88 

 

Przedszkola – punkty przedszkolne 

W 2020 r. w gminie nie funkcjonowało przedszkole gminne, żłobki, oddziały żłobkowe ani kluby dziecięce, 

funkcjonowały natomiast trzy punkty  przedszkolne. 

Wychowankowie oddziałów przedszkolnych w szkołach – rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021 

Lp. Oddziały „O” 

L. 

wychowanków 

2019/2020 

L. oddziałów 

2019/2020 

L .wychowanków 

2020/2021 

L. oddziałów 

2020/2021 

1. Szkoła Podstawowa               

im. Zygmunta Krasińskiego                

Opinogórze Górnej 

 

84 

 

4 

 

113 

 

7 

2. Szkoła Podstawowa        

im. Marii Konopnickiej        

w Kołaczkowie 

 

24 

 

2 

 

33 

 

2 

3. Szkoła Podstawowa                

im. św. Stanisława Kostki                    

w Woli Wierzbowskiej 

 

34 

 

2 

 

28 

 

2 

Razem: 142 8 174 11 

 

Poniesione wydatki w oddziałach przedszkolnych w gminie w 2020 r. 

Lp. Nazwa szkoły 
Wydatki 

oddziału 

Liczba 

oddziałów 
Liczba dzieci 

Wydatki w 

przeliczeniu 

na dziecko 

1. 

Szkoła Podstawowa           

im. Zygmunta Krasińskiego             

w Opinogórze Górnej 

347 281,27 5 94 3 694,48 

2. 

Szkoła Podstawowa           

im. Marii Konopnickiej       

w Kołaczkowie 

154 239,02 2 27 5 712,56 

3. Szkoła Podstawowa           

im. św. Stanisława Kostki 

w Woli Wierzbowskiej 

174 972,86 2 32 5 467,90 
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Łączne wydatki szkoły z oddziałami przedszkolnymi w 2020 r. 

Lp. Nazwa szkoły 

 

Wydatki szkoły 

 

1. 
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta 

Krasińskiego w Opinogórze Górnej 
3 726 393,20 

2. 
Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Kołaczkowie 
1 452 557,39 

3. 

Szkoła Podstawowa                           

im. św. Stanisława Kostki                    

w Woli Wierzbowskiej 

1 548 698,57 

 

Średnia liczba uczniów w oddziałach w poszczególnych szkołach w 2020 r. 

Nazwa szkoły Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Średnia liczba 

uczniów w oddziale 

Szkoła Podstawowa              

im. Zygmunta 

Krasińskiego                       

w Opinogórze Górnej 

240 14 17 

Szkoła Podstawowa         

im. Marii Konopnickiej       

w Kołaczkowie 

68 8 9 

Szkoła Podstawowa         

im. św. Stanisława Kostki 

w Woli Wierzbowskiej 

84 8 10 

Razem 392 30 13 
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Zatrudnienie nauczycielek i nauczycieli w szkołach zestawiono poniżej w tabelach. 

KADRA PEDAGOGICZNA 2019/2020  oraz 2020/2021 

 

Szkoły Podstawowe 

2019/2020 

Stopień awansu zawodowego 

b
ra

k
 

st
a

ży
st

a
 

k
o

n
tr

a
k

to
w

y
 

m
ia

n
o

w
a

n
y
 

d
y

p
lo

m
o

w
a

n
y
 

R
a

ze
m

 (
et

a
ty

) 

Szkoła Podstawowa              

im. Zygmunta Krasińskiego                       

w Opinogórze Górnej 

0 0,32 3 0,89 26,22 30,43 

Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Kołaczkowie 
0 0 1 0,67 11,21 12,88 

Szkoła Podstawowa                           

im. św. Stanisława Kostki                    

w Woli Wierzbowskiej 

0 1 1 0,22 10,89 13,11 

Razem 0 1,32 5 1,78 48,32 56,42 

Szkoły Podstawowe 

2020/2021 

Stopień awansu zawodowego 

b
ra

k
 

st
a
ży

st
a
 

k
o
n

tr
a
k

to
w

y
 

m
ia

n
o
w

a
n

y
 

d
y
p

lo
m

o
w

a
n

y
 

R
a
ze

m
 (

et
a
ty

) 
Szkoła Podstawowa              

im. Zygmunta Krasińskiego                       

w Opinogórze Górnej  

0 2,10 4,45 0,50 24,86 31,91 

Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Kołaczkowie  
0 0,50 1 0,50 10,91 12,91 

Szkoła Podstawowa                           

im. św. Stanisława Kostki                    

w Woli Wierzbowskiej  

0 0 2 0 11,17 13,17 

Razem  0 2,60 7,45 1 46,94 57,99 

 

Liczba uczniów w szkołach przypadających na jednego nauczyciela w 2020 r. 

Nazwa szkoły Średnia liczba 

uczniów z 

oddziałem „O” 

Średnia liczba 

nauczycieli 

Średnia liczba uczniów 

na 1 nauczyciela 

Szkoła Podstawowa im. 

Zygmunta Krasińskiego                       

w Opinogórze Górnej 

334 32 10 
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Szkoła Podstawowa          

im. Marii Konopnickiej       

w Kołaczkowie 

95 17 6 

Szkoła Podstawowa          

im. św. Stanisława Kostki  

w Woli Wierzbowskiej 

116 15 8 

Razem 545 64 9 

Udział procentowy subwencji w wydatkach szkoły z oddziałami przedszkolnymi w 2020 r. 

Nazwa szkoły Wydatki  Subwencja % udział subwencji  

Szkoła Podstawowa im. 

Zygmunta Krasińskiego     

w Opinogórze Górnej 

3 726 393,20 2 726 840,00 73,18 

Szkoła Podstawowa          

im. Marii Konopnickiej       

w Kołaczkowie 

1 452 557,39 878 903,00 60,51 

Szkoła Podstawowa          

im. św. Stanisława Kostki 

w Woli Wierzbowskiej 

1 548 698,57 1 291 050,00 83,36 

Razem 6 727 649,16 4 896 793,00 72,79 

 

Liczba uczniów dowożonych do prowadzonych przez gminę szkół podstawowych   w 2020 roku wynosiła 

178, w tym dowożonych autobusami szkolnymi – 142. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej 

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy, 

upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. Głównymi zadaniami są: gromadzenie, opracowywanie                

i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa, zaspokajaniu potrzeb 

informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych. 

W 2020 r. funkcjonowały - Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej oraz Filia 

Biblioteczna w Kołaczkowie. Placówka w Kołaczkowie została zlikwidowana z dniem 29 lutego 2020 r. 

(uchwała nr XIV/86/2020 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 22 stycznia 2020 r.). 

W instytucji są zatrudnione dwie osoby (1,4 etatu). Kierownik biblioteki realizuje również obowiązki 

bibliotekarza. 

Faktyczny stan księgozbioru wynosił:  

 na dzień 1 stycznia 2020 r. – 21 250 woluminów (w przeliczeniu na 1 mieszkańca 3,56),  

 na koniec roku 15 087 woluminów (w tym 18 audiobooków), w przeliczeniu na 1 mieszkańca – 

2,54. 

 

W ciągu roku przybyło ogółem 720 egz. 

 Ze środków własnych zakupiono łącznie 472 książki za kwotę 10 000,71 zł: 

- literatury pięknej dla dorosłych – 239 egz., 

- literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 186 egz., 
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- literatury niebeletrystycznej – 47 egz. 

W 2020 r. na zakup nowości wydawniczych pozyskano 5 385 zł dotacji ze środków finansowych Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa). W ramach dotacji zakupiono 248 woluminów. 

W ciągu roku wycofano z księgozbioru GBP  497 zniszczonych i przestarzałych egzemplarzy. 

Do końca 2020 r. komputerowo opracowano 100% zbiorów w programie bibliotecznym Mateusz. 

Księgozbiór został przygotowany do wdrożenia elektronicznej obsługi czytelników. W tym celu zakupiono 

odpowiednio zaprojektowane elektroniczne Karty biblioteczne z logo instytucji. 

Zaprenumerowano dla użytkowników 16 tytułów czasopism. Biblioteka posiadała również darmowy 

dostęp do cyfrowego wydania 1 czasopisma dzięki przystąpieniu do projektu „Gazeta Wyborcza dla 

Bibliotek”. 

W ciągu 2020 r. łącznie zarejestrowano 394 czytelników. Odnotowano 4 893 odwiedziny w bibliotece. 

Łączna liczba wypożyczeń i udostępnień na miejscu materiałów bibliotecznych – 7939 egz. 

Użytkownicy mają możliwość bezpłatnie korzystać z komputera z dostępem do szerokopasmowego 

Internetu oraz z wi-fi. W ofercie biblioteki jest również skanowanie oraz płatne usługi drukowania                     

i kopiowania materiałów. 

Biblioteka posiada stronę internetową, na której jest dostępny katalog on-line, prowadzi profil na portalu 

społecznościowym. Systematycznie zamieszczane są wpisy o organizowanych wydarzeniach kulturalnych, 

zakupionych nowościach wydawniczych. 

Oprócz zaspokajania potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy instytucja prowadzi działalność 

kulturalną. Podejmowano liczne inicjatywy na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Ze względu na stan epidemii COVID-19 wiele wydarzeń zorganizowano za pośrednictwem Internetu, 

mediów społecznościowych. 

 

Wydarzenia kulturalne: 

1) konkursy 

- konkursy plastyczne dla dzieci/młodzieży: 

  a) O lesie i leśnych zwierzętach - w ramach akcji „Ferie z kulturą”, 

  b) Ja w Niepodległej Ojczyźnie – konkurs  z okazji 102. rocznicy odzyskania przez    

     Polskę niepodległości (impreza wirtualna), 

  c) Mój miś – konkurs z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia (impreza wirtualna); 

 

- konkurs literacki z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich – A jednak czytamy… 

recenzja swojej ulubionej książki (impreza wirtualna); 

 

- Gminny konkurs ładnego czytania Z książką za pan brat… - w ramach Tygodnia Bibliotek 2020 

(impreza wirtualna); 

 

- konkursy krzyżówkowe zrealizowane z wykorzystaniem platformy LearningApps: 

  a) rodzinny konkurs z okazji Dnia Mamy, Dnia Dziecka i Dnia Taty, 

  b) konkurs dla dorosłych z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; 
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- konkurs czytelniczy dla dzieci i młodzieży Najlepszy Czytelnik Wakacyjny – edycja 2020 

(konkurs realizowany metodą projektu, główną nagrodą były tablety – pozyskano część środków 

na ich zakup od Polskiego Banku spółdzielczego w Ciechanowie oraz Banku Spółdzielczego w 

Glinojecku); 

 

- konkurs na najciekawsze przebranie za bohatera „Balladyny” J. Słowackiego; 

 

2) wystawy 

- planszowa wystawa biograficzna z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II  "Karol Wojtyła. 

Narodziny" (współpraca z Centrum Myśli Jana Pawła II); 

- wystawy konkursowych prac plastycznych dzieci/ młodzieży;  

 

            3) spotkania autorskie 

- autorskie spotkanie podróżnicze z Michałem Szulimem ph. Watykan nieznany (autorski film            

z podróży po Watykanie dedykowany czytelnikom GBP w Opinogórze Górnej, dostępny przez             

3 dni na stronie internetowej i FB biblioteki; ze spotkania skorzystało 110 osób); 

- spotkanie autorskie Piotrem Lipińskim, dziennikarzem, reporterem historycznym, autorem 

książek o czasach PRL-u, ph. Kim byli władcy PRL-u ? – opowieść o  Gomułce, Bierucie                          

i Cyrankiewiczu (autorski film z udziałem autora dedykowany czytelnikom GBP w Opinogórze 

Górnej, dostępny przez 5 dni na stronie internetowej i FB biblioteki;  

85 uczestników); 

 

4) inne działania  

- zorganizowanie w ramach „Ferii z kulturą”: 

   a)  spotkania z leśniczym ph. Leśne opowieści, 

   b)  zajęć taekwondo ph. Sport to zdrowie (spotkanie z zawodnikami i trenerem, krótki pokaz i 

trening), 

   c)  spotkania z kosmetologiem ph. Zbuntowana cera, 

   d)  wycieczki do Ciechanowa (wizyta w rozgłośni KRDP, posiłek w pizzerii, seans w kinie - film 

„Szybcy i wściekli”); 

- udział w akcji IV Ogólnopolskie czytanie Jeżycjady M. Musierowicz; 

- zorganizowanie 9. edycji Narodowego Czytania poświęconej „Balladynie” J. Słowackiego wraz 

z tematycznym pokazem multimedialnym; 

- udział w ogólnopolskim projekcie czytelniczym Mała książka – wielki człowiek dedykowanym 

przedszkolakom, czytelnikom biblioteki (zorganizowanie akcji na terenie gminy - 46 uczestników); 

- wspieranie akcji #zostańwdomu – promowanie akcji CzytankiNaCzasie na FB     

   biblioteki. 

Biblioteka, realizując swoje inicjatywy, współpracowała m.in. ze szkołami podstawowymi, Powiatową 

Biblioteką Publiczną w Ciechanowie. 

       Na 2020 r. została zaplanowana zmiana wystroju pomieszczenia biblioteki. Prace wykonano w drugiej 

połowie roku. Wnętrze stało się funkcjonalne dzięki nowoczesnej aranżacji przestrzeni i wymianie 

niektórych mebli. Zmiany poprawiły komfort pracy i zapewniły użytkownikom pobyt w przyjaznym 

wnętrzu. 
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Koszty poniesione w 2020 r. na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa: 

• dotacja organizatora – 172 376,91 zł 

• dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  5 385,00 zł 

• środki wypracowane przez instytucję  753,60 zł 

 

 

Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice 

W gminie w 2020 r. działalność kulturalna na terenie gminy skupiała się głównie w dwóch 

ośrodkach, a mianowicie w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej i w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Opinogórze Górnej. Muzeum Romantyzmu prowadzi działalność, która jest opisywana w raporcie 

sporządzanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej prowadził działalność podstawową w zakresie 

upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego. Podstawowym 

zadaniem ośrodka było: tworzenie warunków do rozwoju i upowszechniania kultury, edukacja kulturalna   

i wychowanie przez sztukę, prezentacja dorobku i sylwetek regionalnych, promocja gminnej kultury                  

i sztuki, kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, adresowanie propozycji 

kulturalnych do różnych grup odbiorców, współpraca z placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz 

instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury i sztuki. Ośrodek podejmował 

również działania wynikające z potrzeb mieszkańców i instytucji działających na jego terenie. 

Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej zajmuje się też organizacją imprez artystycznych                             

i rozrywkowych. W 2020 r. zorganizowano następujące wydarzenia:  

 Koncert kolęd i pastorałek w kościele w Opinogórze Górnej i Pałukach,  
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 Dzień Babci i Dziadka w Klubie Seniora,  

 Ferie zimowe dla dzieci ,,Z nami nuda się nie uda”,  

 „Baśniowy bal karnawałowy”,  

 XXX Gminny Koncert „Wszystko dla Pań” z okazji Dnia Kobiet,  

 Wakacje w 2020 r. pt. ,,Kulturalne lato z GOK”,  

 Kolonie w Mikoszewie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, , 

 wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców gminy do Kazimierza Dolnego. 

 

KULTURA W CZASIE EPIDEMII  

Choć teatry, muzea, galerie, kina i domy kultury były od kilku miesięcy zamknięte dla widzów                    

i gości, nie oznaczało to jednak, że nie funkcjonują. Większość swoją pracę przeniosła do sieci, starając 

się wypełnić kulturą przestrzeń on-line. Podobnie było też z Gminnym Ośrodkiem Kultury                         

w Opinogórze Górnej, który w tym trudnym czasie przygotował wiele działań kulturalnych w sieci.  

Zostały zorganizowane konkursy online:  

 Wielkanocny Konkurs Plastyczny pt. ,,Pisanki, kraszanki, palmy”, 

 akcja szycia maseczek dla sensorów z naszej gminy,  

 Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej ,,Rozśpiewana Nutka”,  

 rodzinny konkurs plastyczny pt. ,,Święty Jan Paweł II – Nasz Papież”,  

 konkurs krzyżówka z okazji 30 lecia Samorządu Gminy,  

 internetowy Konkurs z okazji Dnia Dziecka,  

 Gminny Konkurs Plastyczny ,,Pocztówka z wakacji”,  

 Akcja zbierania kasztanów i żołędzi dla zwierząt leśnych,  

 konkurs plastyczny pt. ,,Świąteczne Anioły” 

W okresie letnim ze względu na pandemię koronawirusa imprezy plenerowe zostały przełożone na 

późniejszy, bezpieczny czas. 

W niedzielę, 30 sierpnia w Opinogórze Górnej odbyły się Dożynki Gminne 2020. Święto plonów 

było w tym roku, z uwagi na epidemię koronawirusa, nieco skromniejsze niż zwykle. Uroczystości 

dożynkowe zostały ograniczone do Mszy Świętej w intencji rolników w podziękowaniu za tegoroczne 

plony, która została odprawiona w kościele parafialnym św. Zygmunta w Opinogórze Górnej. 

Tradycyjnie też starostowie dożynek tj. Pani Anna Boniakowska z Kołaczkowa oraz Pan Michał 

Włodkowski z Elżbiecina złożyli na ołtarzu chleb wypieczony z mąki z tegorocznych plonów. Podczas 

mszy poświęcono chleb dożynkowy oraz wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa: Pałuki, 

Opinogóra Górna, Władysławowo, Kołaczków. Niestety, w tym roku uczestnicy nie przeszli                              

w dożynkowym korowodzie, który zawsze był niezwykle uroczysty i kolorowy. 

Dożynki w gminie Opinogóra Górna to uroczystość o wieloletniej tradycji. Są symbolem szacunku dla 

ciężkiej pracy rolnika oraz stanowią wyraz wdzięczności dla jego codziennej pracy na roli. Pomimo trudnej 

sytuacji, jaką spowodowała epidemia wirusa, nasza gminna społeczność pokazała, że ważne są dla niej 

wartości chrześcijańskie i tradycja.  

We wskazanych wydarzeniach w roku 2020 wzięło udział około 800 mieszkańców naszej gminy.  

Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej prowadzi stałe zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych z 

muzyki, plastyki, tańca i teatru. Dla dzieci i młodzieży prowadzone są bezpłatne zajęcia z nauki gry na 

instrumentach: keyboard, gitara akustyczna, gitara elektryczna, instrumenty dęte oraz zajęcia wokalne. 

Działa grupa taneczno-marszowa mażoreteki  ,,Stella”, współpracująca z Gminną Orkiestrą Dętą Trzech 

Pokoleń. 
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Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają zespoły wokalno-muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych: 

,,Nadzieja”, ,,Melodia”, ,,Quintet” oraz wokalna grupa dziecięca, grupa teatralna dla dorosłych ,,Fantazja” 

oraz Orkiestra Dęta Trzech Pokoleń. W Gminnym Ośrodku Kultury działają również kluby: Klub Dobrej 

Gospodyni  oraz Klub Seniora. Grupy artystyczne oraz kluby zrzeszają około 150 mieszkańców gminy.  

W 2020 r. ruszyły nowe zajęcia: nauki gry na perkusji i języka angielskiego. 

Nowością w ofercie GOK były zajęcia TAEKWONDO, które cieszyły się dużą popularnością. 

Dla mieszkanek gminy prowadzone były zajęcia FITNESS. 

  Gminny Ośrodek Kultury podejmuje przedsięwzięcia edukacyjne i oświatowe - organizuje 

konkursy, warsztaty dla dzieci i dorosłych, m.in. warsztaty plastyczne, kulinarne dla dzieci i dorosłych, 

Przegląd piosenki dziecięcej i młodzieżowej ,,Rozśpiewana nutka, konkursy plastyczne związane ze 

Wielkanocą, Świętami Bożego Narodzenia czy Świętem Niepodległości, konkurs recytatorski ,,Opowiem 

Ci bajkę wierszem lub prozą”, Gminny konkurs na ,,Najpiękniejszy ogród przydomowy” itd. Od lat 

społeczność lokalna uczestniczy także w konkursach kulinarnych ,,Tradycyjnych potraw i wypieków 

wielkanocnych” oraz ,,Świąteczne fantazje Bożonarodzeniowe”.  

Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej współpracuje również z innymi placówkami kulturalnymi 

m.in. z Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie oraz COEK Studio w Ciechanowie. Grupa 

wokalna Quintet uczestniczyła  w Powiatowych Przeglądach Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, XI 

Powiatowym Przeglądzie Piosenki Angielskiej ,,English Song” zdobywając nagrody i wyróżnienia. 

Sukcesy Młodzieżowej Grupy Wokalnej „QUINTET” z Gminnego Ośrodka Kultury w  Opinogórze Górnej 

25 listopada 2020 r. Młodzieżowa Grupa Wokalna „QUINTET” z Opinogóry Górnej zdobyła III miejsce 

biorąc udział w ogólnopolskim konkursie „Każdy gra i śpiewa dla Niepodległej”, a Weronika Goździewska 

została jedną z piętnastu laureatów konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej Pierwsza Brygada dla 

Niepodległej. 

Organizatorem konkursu, który odbywał się w formie online w listopadzie 2020 r. było: Studio Piosenki 

Debiuty pracownia emisji głosu Conzonetta – Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie. 

Wszystkich uczestników biorących udział w konkursie było ponad 600 osób w podziałach na różne 

kategorie. „QUINTET” występował w kategorii Zespoły Wokalno-Instrumentalne w przedziale wieku                

13 – 18 lat i zdobył III miejsce. 

Zespół „QUINTET” występował w składzie: Weronika Goździewska, Kinga Miklaszewska, Daria 

Piotrowska, Weronika Maluchnik. Akompaniator Hubert Podlasiak. Grupa wykonała utwór „Tango na 

głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” autorstwa Grzegorza Tomczaka. Opiekunem grupy jest instruktor ds. 

muzyki Robert Bartołd. 

Kolejnym sukcesem Weroniki Goździewskiej był udział w konkursie Marsz Pierwszej Brygady – 

Bohaterom walk o Niepodległą organizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Weronika została 

jedną z 30 laureatek konkursu. 

Młodzież z grupy „QUINTET” odnosi również sukcesy solowe w konkursach. Wszystkie solistki 

zakwalifikowały się do II etapu Ogólnopolskiego Festiwalu Wygraj Sukces – również w wersji online.  

Jest nam niezmiernie miło, że starania samorządu gminnego w tym przede wszystkim działalność GOK 

umożliwia rozwój naszych młodych talentów. W efekcie mamy dodatkową, piękną promocję Gminy,               

o której co chwilę słychać w ogólnopolskich konkursach muzycznych. 

Poza wsparciem młodzieży wspieramy również inne grupy wiekowe w których działa starsza młodzież          

i seniorzy, np. Orkiestra Dęta Trzech Pokoleń, Zespół Melodia – składający się z mężczyzn i Zespół 

Nadzieja który reprezentują kobiety. 

W grudniu 2020 r. na zaproszenie PCK i Sz w Kawiarni Artystycznej zespół QUINTET i młodzież 

działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Opinogórze Górnej nagrała koncert kolęd i piosenek 
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świątecznych. Z racji pandemii koncerty odbywały się w formie online - jedynie w ten sposób można było 

bezpiecznie składać życzenia świąteczne.  

GOK posiada własną stronę internetową i wykazuje dużą aktywność w mediach społecznościowych 

(Facebook, YouTube). 

 

 

Przedsiębiorcy 

W Gminie Opinogóra Górna wg stanu na 31.12.2020 r. było zarejestrowanych 226 przedsiębiorców                       

z czego: 
 181 aktywnych, 

 2 wyłącznie w formie spółki/spółek, 

 43 zawieszonych. 
 

Wśród przedsiębiorców aktywnych prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z Raportem CEIDG 

po przeważającym kodzie PKD wg rodzaju oraz sekcji PKD rodzaj wykonywanej działalności przedstawia 

się następująco: 

 Transport drogowy towarów  - 30 

 Działalność usługowa wspomagająca  produkcję roślinną – 16 

 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  - 14 

 Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – 8 

 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, 

napojów i wyrobów - 7 

 Wykonywanie instalacji elektrycznych – 6 

W 2020 r. zarejestrowano 13  nowych przedsiębiorców, co oznacza, że zmalała ilość wpisów w stosunku 

do 2019 r. o 10 przedsiębiorców (zgodnie z Raportem CEIDG:R024 RZ, po głównym miejscu działalności 

wg daty rozpoczęcia działalności). 

 

Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było: 

 Obróbka mechaniczna elementów metalowych – 2 

 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych- 2 

 

W 2020 r. wyrejestrowano 14 przedsiębiorców, co oznacza, że zmalała ilość wniosków o wykreślenie 

przedsiębiorcy z CEIGD o 10 przedsiębiorców (zgodnie z Raportem CEIDG: R024 RZ po głównym 

miejscu działalności gospodarczej wg daty zakończenia działalności). 

Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów było: 

 

 Wykonywanie  pozostałych robót budowalnych wykończeniowych – 2 

 

W 2020 roku 85 przedsiębiorców dokonało zmian wpisów w CEIGD oraz innych danych. 

 

Zgodnie z danymi CEIDG filtrowanymi z uwzględnieniem „rodzaju wykonywanej działalności ogółem” 

na dzień 15.05.2021 r. w Gminie Opinogóra Górna zarejestrowane były następujące rodzaje działalności: 

 Transport drogowy towarów - 80 

 Działalność usługowa  wspomagająca produkcję roślinną – 63 

 Malowanie i szklenie – 55 
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 Zakładanie stolarki budowlanej – 53 

 Tynkowanie - 52 

 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 52 

 

Ochrona środowiska 

Gmina Opinogóra Górna jest gminą typowo rolniczą. Na terenie gminy nie funkcjonują zakłady 

szczególnie uciążliwe dla środowiska i w związku z powyższym nie prowadzone są badania przekroczeń 

zanieczyszczeń gazowych dwutlenek siarki, tlenku azotu, tlenku węgla i dwutlenku węgla. 

W 2020 r. nie prowadzono ciągłych badań na podstawie których można by określić przekroczenia                

24-godzinne dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10. 

Na podstawie danych z 2019 i 2020 r. obserwujemy znaczący czasem bardzo wysoki wzrost stężenia pyłów 

w okresach uruchamiania ogrzewania domów i mieszkań. Oznacza to, że zanieczyszczone powietrze nie 

występuje jedynie w dużych aglomeracjach miejskich lub w miejscach gdzie ulokowany jest ciężki 

przemysł. Nawet w niewielkich miejscowościach i wioskach gdzie ogrzewanie opiera się głównie na 

spalaniu paliw stałych również występują okresy bardzo dużego zanieczyszczenia powietrza.                            

W związku występującymi zagrożeniami gmina w 2020 r. podejmowała działania polegające na 

przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej. Do wszystkich sołectw rozesłano informacje dotyczące zakazu 

spalania w kotłach, piecach i kominkach: 

– mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem; 

– węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm; 

– węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla; 

– paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna). 

Rok 2020 to rok w którym gmina konsekwentnie dalej realizowała politykę proekologiczną. 

Kontynuowano inwestycje termomodernizacyjne, budowy rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 

tzw. OZE i przygotowywano realizację projektu wymiany starych, zatruwających środowisko pieców tzw. 

kopciuchów. W ramach umowy zawartej z Wojewódzkim funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, samorząd Gminy Opinogóra Górna uzyskał dotację na dofinansowanie zadania pn. 

„Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Opinogóra Górna – etap XI”. W ramach tej dotacji 

otrzymano wsparcie w kwocie 47 001,81 zł. Natomiast całkowity Koszt zadania wyniósł 58 111,35 zł. 

Unieszkodliwiono 116,610 Mg odpadów niebezpiecznych, co przyniosło korzyści społeczne, ekologiczne 

i ekonomiczne. 

Ponadto Gmina Opinogóra Górna otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie 71 567,50 zł dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z foli 

rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Dzięki temu 

przedsięwzięciu zwolniono częściowo rolników z ich ustawowego obowiązku, jakim jest 

zagospodarowanie wytworzonych odpadów. Osiągnięty został efekt ekologiczny w ilości 172,12 MG.  

Hałas drogowy w gminie emitowany jest głównie wzdłuż drogi krajowej nr 50 i drogi 

wojewódzkiej Ciechanów – Przasnysz.  Gmina nie posiada badań przedziałów przekroczeń hałasu i nie 

odnotowała zgłoszeń dotyczących ewentualnych przekroczeń od mieszkańców gminy. 

Na terenie gminy w 2020 r. nie odnotowano zgłoszeń lokalizacji dzikich wysypisk śmieci. Legalnie 

działających wysypisk również nie ma. 
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Na dzień 1 stycznia 2019 r. na 1 mieszkańca gminy przypadało 85 kg odpadów komunalnych 

zebranych selektywnie, 192 kg odpadów komunalnych zmieszanych. Dane za rok 2020 będą znane w II 

połowie 2021 r. 

W roku 2020 ilość ścieków oczyszczonych wynosiła: 45 000 m3. 

Planowanie przestrzenne 

W 2020 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 3,61% powierzchni 

gminy. W toku są prace nad zmianami istniejących planów zgodnie z wnioskami interesantów i radnych 

gminy.  

W 2020 r. wydano 14 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te dotyczyły 

budowy sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej, budowy stacji bazowej telefonii komórkowej. 

W poprzednim roku wydano 54 decyzje o warunkach zabudowy, w tym 34 decyzje dotyczące zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 18 decyzji dotyczących zabudowy zagrodowej, 2 decyzje dotyczące 

farm fotowoltaicznych. 

Sprawy administracyjne 

W 2020 r. przeciętny czas oczekiwania na wydanie: 

• dowodu osobistego wynosił zarówno na dzień 1 stycznia 2020 r. jak i na dzień 31 grudnia 2020 r. 

30 dni. Termin ten wynika z przepisów prawa, 

• decyzji o warunkach zabudowy wynosi 48 dni, 

• decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi 50 dni, 

• decyzji środowiskowej – jeśli nie zachodzi konieczność opracowania ceny oddziaływania                  

na środowisko (raportu) wynosi ok. 60 dni, 

• decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika  ok. 28  dni                

w zależności od otrzymania środków na ten cel. 

 

W poprzednim roku zatrudnienie w Urzędzie Gminy w stosunku do roku 2019 zmalało o 1 etat. Wynika to 

z faktu utworzenia z dniem 1 marca 2020 r. Klubu Senior+ w Dzboniu i przejścia pracownika 

zatrudnionego na stanowisku pomoc administracyjna do pracy w tej jednostce. 
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Podsumowanie 

Gmina Opinogóra Górna to nasz wspólny dom,  o który powinniśmy dbać. Ciągle jeszcze w dużej 

mierze od nas samych zależy, jak wyglądać będzie nasza mała ojczyzna i jak będzie się w niej żyć.  

Na komfort naszego życia składa się wiele czynników: od poziomu edukacji, dostępu do usług publicznych  

po wyposażenie straży pożarnej, od jakości infrastruktury wodno – kanalizacyjnej po zajęcia kulturalne 

organizowane dla mieszkańców. Od sprawnego budowania dróg - do integracji mieszkańców.  

Rok 2020 był rokiem szczególnym ponieważ przyszło nam wszystkim zmierzyć się z pandemią 

koronawirusa. Musieliśmy stosować się do obostrzeń resortowych i sami wprowadzać nowe procedury 

bezpiecznej pracy. Urząd jednak pracował ciągle, w krótkich okresach wdrażano tzw. pracę zdalną, ale           

w systemie wymiennym tak, żeby w urzędzie pozostawały osoby do obsługi mieszkańców. Pomimo 

ograniczeń covidowych zrealizowano wiele znaczących inwestycji, co szczegółowo zostało opisane                          

w niniejszym raporcie. Organizowano też wiele wydarzeń kulturalnych w większości niestety                            

w bezpiecznym systemie nagrań odtwarzanych za pośrednictwem mediów elektronicznych lub za 

pośrednictwem Internetu oneline. Dbaliśmy o naszych seniorów, realizując politykę społeczną, socjalną      

i edukacyjną. 

Staraliśmy się mimo tych wszystkich ograniczeń i obaw o nasze i Państwa zdrowie, z całym zespołem  

pracowników, aby obsługa interesantów była profesjonalna, merytoryczna i ciągła. Staraliśmy się, bo 

zdajemy sobie sprawę z tego, że mieszkańcy oczekują od nas, od urzędu jak najlepszego zapewnienia usług, 

ale również „ludzkiego” podejścia i zrozumienia. I za tę pracę,  która ma bezpośrednie przełożenie na 

rozwój naszej gminy, na jakość naszego codziennego życia wszystkim serdecznie dziękuję.  

Mam nadzieję, że docenicie Państwo nasze starania, a integracja społeczna, którą udało nam się wspólnie 

wypracować, zaowocuje dobrymi pomysłami na inwestycje, działalność kulturalną i sportową, tak żeby 

spełniać zainteresowania dorosłych, młodzieży i dzieci.  

Przedstawiając raport, zwracam się do Rady Gminy o udzielenie wotum zaufania na podstawie     

art. 28aa ust.9 ustawy o samorządzie gminnym. 

 

Wójt Gminy   

 Piotr Czyżyk 


