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RAPORT O STANIE GMINY OPINOGÓRA GÓRNA 

ZA 2018 ROK  

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy 

Opinogóra Górna przedstawia Raport o stanie Gminy za 2018 rok. 

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 i 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 5976 osób (stan na 31 grudnia 2018 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: http://mapy.opinogoragorna.wrotamazowsza.pl 
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Realizacja polityk, programów i strategii 

W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

1) Strategia Rozwoju Gminy Opinogóra Górna do roku 2030, w której przewidziano następujące 

wskaźniki wykonania celu: 

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”. 

W 2018 r. wskaźniki te zostały osiągnięte poprzez budowę infrastruktury technicznej (drogi, 

wodociągi, kanalizacja), organizację wydarzeń kulturalnych, itp.; 

2) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. 

W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. przewidziano, że nadrzędnym celem 

współpracy Gminy z organizacjami będzie dążenie do budowy społeczeństwa obywatelskiego. 

Wskaźnikami wykonania celu było wzrost aktywności mieszkańców oraz nabycie umiejętności do 

samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze stron samorządu. 

Wskaźniki te zostały osiągnięte, gdyż w poszczególnych zadaniach realizowanych przez stowarzyszenia 

brało udział coraz więcej mieszkańców gminy. Zadania pobudzały budowę społeczeństwa obywatelskiego 

oraz ich świadomość co do potrzeb jakie posiadają, dążenie do ich zaspokajania, czyli zainteresowanie 

sprawami społeczeństwa (społeczności) oraz poczucie odpowiedzialności za jego dobro. 

Wraz ze zwiększeniem aktywności mieszkańców oraz zwiększeniem zadań realizowanych przez 

stowarzyszenia wzrastała kwota środków przeznaczonych na realizację nadrzędnego celu, tj. budowy 

społeczeństwa obywatelskiego. 

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

latach w tym w roku 2018 przedstawiały się następująco: 

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

2015 18 000 2 800 

2016 16 000 7 800 

2017 123 000 113 415 

2018 153 500 136 500 

 

W ramach programów zdrowotnych zrealizowano na terenie gminy Gminny Program Profilaktyki                     

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii – kwota przeznaczona      

ze środków gminy – 78 581,15 zł, Program finansowany był wyłącznie ze środków samorządu. Z programu 

skorzystało 150 osób. 

Zakładane cele w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok to: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82eczno%C5%9B%C4%87
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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: 

1) ilość udzielonych porad  dla osób uzależnionych i ich rodzin – 129; 

2) ilość dzieci objętych wsparciem socjoterapeutycznym – 25; 

3) ilość uczniów w SP w Opinogórze Górnej, które uczestniczyły w warsztatach profilaktycznych   

zakresu narkomanii – 90; 

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

5) ilość dzieci uczestniczących w koloniach profilaktycznych – 8. 

Finanse gminy 

Budżet gminy na 2018 r. zakładał wpływy po stronie dochodów budżetu gminy w kwocie 

25 466 846,04 zł  oraz wydatki budżetowe w kwocie 28 763 558,23 zł. Od założonych wpływów                        

i wydatków doszło do następujących odstępstw: 

 zamiast 25 466 846,04 zł dochodów po stronie planu, wpływy wynosiły 25 208 665,43 zł, gdyż nie 

wpłynęły do budżetu gminy wszystkie planowane dotacje, 

 zamiast 28 763 558,23 zł wydatków po stronie planu, wydatki wynosiły 26 084 745,51 zł, gdyż nie 

wszystkie zadania inwestycyjne przyjęte do budżetu gminy udało się zakończyć i rozliczyć w 2018 

roku. Wydatki inwestycje za 2018 rok wyniosły 5 438 380,03 zł, tj. 21 % wydatków ogółem. 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4 218,32 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na 

1 mieszkańca wynosiły 4 364,92 zł. 

W gminie w 2018 r. zrealizowano liczne projekty ze środków zewnętrznych, które opiewały na łączną 

kwotę 869 485,10 zł, w tym: 

1) z dotacji otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 465 799,60 zł zrealizowano następujące 

projekty: 

–  „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą przyszłość” – 136 010,57 zł, 

– projekty realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej pn. 

„Zintegrowana sieć wsparcia aktywizacji społeczno–zawodowej w Gminie Opinogóra Górna”, „Rozwój 

usług środowiskowych w „Świetlicy pod kasztanami” w Opinogórze Górnej” oraz „Nie dla wykluczenia 

– aktywizacja społeczno–zawodowa w Gminie Opinogóra Górna” – 264 263,03 zł, 

– „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” – 30 900 zł, 

– „Ścieżka pieszo–rowerowa stanowiąca proekologiczny szlak turystyczno–dydaktyczny                                     

w Opinogórze Górnej” - 34 626 zł. 

 2) z dotacji otrzymanych z  budżetu państwa w kwocie 403 685,50 zł zrealizowano następujące zadania: 
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– „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczków - Kobylin” dofinansowanie z budżetu 

Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych – 100 000 zł, 

– „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Gminie Opinogóra Górna” dofinansowanie z budżetu 

Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – 

148 592,50 zł, 

– „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Kołaczków” dofinansowanie z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 

Sportowej MAZOWSZE 2018” – 61 922 zł, 

– „Wykonanie placu zabaw przy budynku OSP w m. Opinogóra Górna” dofinansowanie z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2018” – 10 000 zł, 

– „Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego w Kołaczkowie” dofinansowanie z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2018” – 10 000 zł, 

– zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP, niezbędnych do udzielania pomocy 

poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – 34 254 zł, 

–  remont strażnicy w Sosnowie – 23 742 zł, 

–  zakupiono sprzęt specjalistyczny (aparaty tlenowe) dla OSP Kołaczków – 5 175 zł, 

– projekt realizowany przez SP Kołaczków w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej 

„Niepodległa 2018” – 10 000 zł. 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną kwotę  

429 153,60 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

 w zakresie dróg gminnych – kwota wydatków: 265 220,80  zł, tj. 62% funduszu sołeckiego, 

 w zakresie świetlic wiejskich – kwota wydatków: 66 066,05 zł, tj. 15% funduszu sołeckiego, 

 w zakresie wykupu gruntów – kwota wydatków: 10 562,60 zł, tj. 3% funduszu sołeckiego, 

 w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego – kwota wydatków: 32 398,20 zł, tj. 8% funduszu 

sołeckiego, 

 w zakresie modernizacji placów zabaw – kwota wydatków: 25 142,39 zł, tj. 6% funduszu 

sołeckiego, 

 w zakresie budowy boisk sportowych – kwota wydatków: 23 000 zł, tj. 6% funduszu sołeckiego, 

 w zakresie oświaty, sportu i organizacji wydarzeń kulturalnych – kwota wydatków: 5 763,55 zł,    

tj. 1% funduszu sołeckiego, 

Z kolei nie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego następujących przedsięwzięć, zgłoszonych              

we wnioskach przez sołectwa: 

 organizacja wydarzeń kulturalnych  - sołectwo Patory (1 000 zł), 

 wykonanie tablicy informacyjnej – sołectwo Kołaczków (538,51 zł), 

 zakup piasku – sołectwo Opinogóra Dolna (1 000 zł). 
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W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego gmina nie realizowała żadnych przedsięwzięć. 

W 2018 r. Gmina wspólnie z Towarzystwem Miłośników Opinogóry wydawała Gazetę Opinogórską, 

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

z wydatkami w wysokości 14 994,00 zł.  

Na promocję gminy w 2018 r. wydano 50 615,54 zł. Środki przeznaczono, m.in. na materiały reklamowe, 

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

druk kwartalnika Gazeta Opinogórska, 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.  

Jednostki organizacyjne gminy 

W gminie funkcjonują następujące jednostki budżetowe: 

– Urząd Gminy w Opinogórze Górnej, 

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej, 

– Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej, 

– Szkoła Podstawowa 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 wraz z filią w Kołaczkowie. 

W planach finansowych na rok 2018 tych jednostek przewidziano wydatki na poziomie  28 763 558,23 zł. 

Zostały one wykonane w wysokości 26 084 745,51 zł.  

Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej planowane wydatki  3 740 460,65 zł, wykonanie wyniosło              

3 592 732,20 zł, tj. 96% planu. 

Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie planowane wydatki 1 176 834,50 zł, wykonanie wyniosło                           

1 170 774,03 zł, tj. 99% planu. 

Szkoła Podstawowa w Woli Wierzbowskiej planowane wydatki  1 194 861,05 zł, wykonanie wyniosło           

1 185 709,51 zł, tj. 99% planu. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej planowane wydatki 8 042 151,13 zł, 

wykonanie wyniosło 7 834 074,84 zł, tj. 97% planu. 

Urząd Gminy w Opinogórze Górnej planowane wydatki 14 609 250,90 zł, wykonanie wyniosło                       

12 301 454,93 zł, tj. 84% planu. 

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. 
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Mieszkańcy gminy 

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła  się o  31 osób, 

przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 5976 osób, w tym 2924 kobiet i 3052 mężczyzn.                         

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 430 osób,  

a liczba mieszkańców – 521, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1744 osób, a liczba mieszkańców 

w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 2165, 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 750, a liczba mieszkańców: 366. 

Na początku 2018 r. na terenach wiejskich mieszkało 6007 osób.  

W 2018 r. w gminie narodziło się 52 osób, w tym 28 dziewczynek i 24 chłopców, a zmarło 55 osób, w tym  

24 kobiet i 31 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł 3%. W 2018 r. nie odnotowano 

zgonów niemowląt.  

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie liczba zarejestrowanych bezrobotnych                  

w  2018 r. w Gminie Opinogóra Górna wynosiła 200 osób. W stosunku do roku 2017 zmalała o 58 osób.  

Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy funkcjonował jeden podmiot leczniczy NZOZ. Liczba pacjentek i pacjentów w 2018 r., 

korzystających z tego podmiotu wynosiła 3 500, a liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych – 12 369. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r.  19 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, a na 

dzień 31 grudnia 2018 r. – 17 podmiotów. Przyczyną spadku jest likwidacja punktów sprzedaży. 

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

alkoholu) w 2018 r. sfinansowane zostały następujące wydatki: 

 na  funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej przeznaczono kwotę – 39 778,04 zł, 

 na zakup gazu do ogrzewania świetlicy, biletów wstępu dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej, 

materiały biurowe – 9 990,00 zł, 

 na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji przeznaczono             

4 704,90  zł, 

 na utrzymanie punktu pomocy psychologicznej – 15 000,00 zł, 

 na wynagrodzenie GKRPA – 5 680,00 zł, 

 na szkolenie pracowników, delegacje służbowe, opłata za opinię biegłych sądowych za badanie      

w przedmiocie uzależnienia – 1 828,21 zł, 

 na  realizację  zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii (warsztaty w SZP w Opinogórze 

Górnej) przeznaczono  1 600,00 zł. 

Do Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 15 zgłoszeń przypadków 

nadużywania alkoholu. W 2018 r. nie odebrano żadnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  

W gminie w 2018 r. nie funkcjonowały (obecnie również nie funkcjonują) samodzielne podmioty 

ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. 
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W 2018 r. w gminie funkcjonowały dwie apteki.  Nie było punktów aptecznych. We wszystkich aptekach 

pracowali magistrzy farmacji. 

Pomoc społeczna 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było 366 osób, w tym: 

 

kobiet –174 w wieku:  

0-17 lat – 47 osób 

18-25 lat – 21 osób 

26-35 lat – 21 osób 

36-45 lat – 32 osoby 

46-55 lat – 14 osób 

56-65 lat – 23 osoby 

powyżej 66 roku życia – 16 osób 

 

mężczyzn 192 w wieku: 

0-17 lat – 67 osób 

18-25 lat – 16 osób 

26-35 lat – 18 osób 

36-45 lat – 31 osób 

46-55 lat – 27 osób 

56-65 lat – 23 osoby 

powyżej 66 roku życia – 10 osób 

 
w tym 270 osób poniżej kryterium dochodowego oraz 96 osób powyżej kryterium dochodowego. 

W przypadku placówek wsparcia dziennego, w 2018 r. odnotowano 25 korzystających, a w działalność 

tych placówek zaangażowało się 3 wolontariuszek i wolontariuszy. W 2018 r. na terenie gminy nie 

funkcjonowała żadna placówka stacjonarnej pomocy społecznej. 

Na 1 stycznia 2018 r. 210 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 180 

rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początek roku 399, a na 

koniec roku 344.  Kwota świadczeń rodzinnych w 2018 r. wyniosła 2 038 909,21 zł, w tym:  

1) zasiłki rodzinne z dodatkami na kwotę 751 455,31 zł dla 319 rodzin; 

2) świadczenia rodzicielskie na kwotę 163 851 zł dla 28 rodzin; 

3) zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 225 003,00 zł dla 114 osób; 

4) świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 402 795 zł dla 25 rodzin; 

5) specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 29 168 zł dla 6 rodzin; 

6) świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 202 100 zł dla 28 rodzin; 

7) zasiłek dla opiekuna na kwotę 69 049 zł dla 12 rodzin; 

8) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 32 000 zł dla 32 dzieci. 

Na początek 2018 r. 459 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na koniec 2018 r. – 

425 rodzin.  

Na świadczenia wychowawcze w 2018 r. przeznaczona została kwota w wysokości 4 156 963,35 zł. 

Świadczenie zostało wypłacone dla 698 dzieci, w tym na pierwsze dziecko dla 266 dzieci (wnioski                     

z dochodami). 
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Liczba świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej  z powodu ubóstwa wynosiła na koniec 

2017 r. 306 osób, a na koniec 2018 r. 244 osoby. Spadek spowodowany jest wprowadzeniem pakietu 

świadczeń socjalnych dla rodzin w formie świadczenia wychowawczego 500+, wypłacanego miesięcznie 

i świadczenia jednorazowego „Dobry start” w wysokości 300 zł. 

Działalność inwestycyjna 

Drogi gminne  

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2018 r. 332 km dróg. Na przestrzeni całego 

roku 2018 długość dróg nie zmieniła się. Z łącznej długości 332 km drogi o statusie publicznym (zaliczone 

do kategorii publicznych dróg gminnych) stanowiły 104 km czyli 31%.   

Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2018 r. 18,98% wszystkich dróg, a na koniec 2018 roku 21,69%. 

Drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio 21,69% na dzień 1 stycznia 2018 r.                    

i 22,89% na dzień 31 grudnia 2018 r.  

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

publicznych, był następujący: 

 drogi publiczne – stan zadawalający, 

 drogi gruntowe – stan zadawalający. 
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Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 60 o długości 5089 km., droga wojewódzka nr 617 

o długości 12951 km.  

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 13 dróg powiatowych: 

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 

4) 1203W – Przywilcz-Nieborzyn-Dzbonie                                                - 3,9 km 

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

6) 1210W – Kołaczków-Barańce                                                                - 5,8 km 
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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 na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 0,196 km. 

W 2018 roku na zadania inwestycje zostały zarezerwowane środki finansowe w wysokości 

6 619 082,55 zł, co stanowi 23,62 % wydatków ogółem budżetu gminy. Na podkreślenie zasługuje fakt,           

że tak wysokie nakłady inwestycyjne osiągnęliśmy bez zaciągania kredytów komercyjnych. 

Od kilku lat najwięcej środków z budżetu gminy przeznaczanych jest na przebudowę dróg 

gminnych. W 2018 roku przebudowano 4,9 km dróg gminnych w miejscowościach Patory, Łęki, Łaguny, 

Rembowo, Kołaczków-Kobylin, Chrzanówek, Władysławowo ul. Osiedlowa, ul. Pogodna i część                 

ul. Ogrodowej. Na wszystkich odcinkach dróg została wykonana nawierzchnia bitumiczna. Łączny koszt 

wykonania ww. odcinków dróg gminnych wyniósł 2,2 mln zł. Na przebudowę drogi gminnej Kołaczków 

– Kobylin pozyskaliśmy dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych             

w wysokości 100 000 zł. 

W zakresie gospodarki wodno–ściekowej ważnym zadaniem była rozbudowa istniejącej 

oczyszczalni ścieków w Opinogórze Górnej. Dzięki realizacji zadania zwiększyła się przepustowość 

oczyszczalni ze 100 do 150 m3/d, co pozwoliło na sprawniejsze funkcjonowanie systemu po podłączeniu 

nowych użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie z rozbudową oczyszczalni budowana była 

sieć kanalizacyjna w Opinogórze Górnej (ul. Konwerskiego) i Opinogórze Dolnej. Powstał odcinek sieci 

długości 3,96 km, w związku z czym umożliwiono mieszkańcom korzystającym do tej pory                                  

z indywidualnych zbiorników podłączenie do sieci gminnej. Koszt ww. inwestycji wyniósł 3 620 250 zł. 

Zadanie realizowane było z udziałem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                      

i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Rozpoczęta została termomodernizacja obiektów gminnych. W 2017 roku udało się wykonać 

zaplanowany zakres robót w Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej i Opinogórze Górnej. W ramach 

wykonanych prac w budynku SP w Woli Wierzbowskiej zostało wymienione pokrycie dachu, docieplono 

ściany zewnętrzne i wymieniono instalację centralnego ogrzewania. W Opinogórze Górnej zostały 

wymienione wszystkie okna w części zajmowanej przez Szkołę Podstawową. Na realizację ww. inwestycji 

pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych z RPO WM w wysokości 80% wartości zadania.             

W 2019 r. do wykonania zaplanowane jest docieplenie kompleksu szkolnego w Opinogórze Górnej wraz    

z montażem paneli fotowoltaicznych oraz docieplenie budynku Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej. 

Ponadto w ww. obiektach zostanie zmodernizowana instalacja co. 

W 2018 roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie wymiany kotłów oraz montaż odnawialnych 

źródeł energii. Planowana inwestycja obejmuje modernizację 45 budynków mieszkalnych w zakresie 

wymiany urządzeń grzewczych, ponadto chcielibyśmy, aby w 22 budynkach powstała infrastruktura OZE 
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(instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, powietrzne pompy ciepła). W przypadku uzyskania 

dofinansowania, projekt realizowany będzie w 2019 roku. 

Przy Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej powstała ścieżka pieszo – rowerowa z kostki 

brukowej długości 196 mb. Obok ścieżki zostały ustawione 4 tablice dydaktyczne, stojak rowerowy, 

barierki oraz wykonano nasadzenia. Ścieżka była realizowana z udziałem dofinansowania z UE                        

w wysokości 34 626,00 zł ze środków PROW 2014-2020. 

Wykonano prace związane z dostosowaniem części pomieszczeń (parter) w budynku po byłej 

Szkole Podstawowej w Dzboniu na „Klub Senior+”. Na utworzenie placówki uzyskaliśmy wsparcie                    

w wysokości 145 949,28 zł ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach zadania 

wykonano prace remontowe oraz zakup wyposażenia. 

W zakresie infrastruktury sportowej w 2018 r. zrealizowane zostały 4 inwestycje związane                    

z budową boisk sportowych. W Opinogórze Górnej rozpoczęto budowę boiska sportowego  do gry w piłkę 

nożną wraz z 4 zestawami ławek i piłkochwytami o wymiarach 116x73,20 m z nawierzchnią trawiastą            

i chodnikiem  z kostki brukowej. Płyta boiska została zmeliorowana. W Kołaczkowie, przy udziale środków 

z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2018”                    

w wysokości 10 000 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego, powstało boisko sportowe o wymiarach 

30x55 m z nawierzchnią trawiastą, wyposażeniem sportowym i piłkochwytami. Przy Szkole Podstawowej 

w Kołaczkowie i Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej powstały boiska sportowe ze sztuczną 

nawierzchnią o wymiarach 10x20 m z urządzeniami do gry w piłkę nożną, siatkową, koszykową i do tenisa 

ziemnego, ogrodzone siatką piłkochwytową. Boisko przy SP w Kołaczkowie realizowane było z udziałem 

dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia 

Infrastruktury Sportowej” w wysokości 61 922 zł. 

Przeprowadzono remont wrót garażowych oraz elewacji strażnicy w Sosnowie przy udziale 

środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 23 742 zł. Przeprowadzony 

remont znacznie podniósł walory użytkowe i estetyczne budynku. 

Uzyskaliśmy dofinasowanie z UE ze środków PROW 2014-2020 na utworzenie boiska sportowego 

we Władysławowie w wysokości 50 000 zł oraz na utworzenie terenu zieleni przy boisku sportowym                 

w Opinogórze Górnej w wysokości 48 000 zł. Oba zadania planowane są do wykonania w 2019 roku. 

Do końca 2019 roku planowany jest montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy 

Opinogóra Górna, który to projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Ciechanów, Gminą Glinojeck 

i Gminą Strzegowo. Na budynkach mieszkalnych na terenie naszej gminy zostanie zamontowanych 116 

instalacji fotowoltaicznych, 29 kolektorów słonecznych i 17 pomp ciepła. Wkład własny mieszkańców 

wyniesie 25% wartości instalacji. Gmina pozyskała na ten cel 1,88 mln zł. 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 200,36 km, a na koniec       

201,51 km. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 22 km na początku oraz 

25,20 km na koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 91,4% gospodarstw domowych.  

W przypadku sieci kanalizacyjnej, dane przedstawiają się następująco 26,03%. Na dzień 1 stycznia 

2018 r. istniało 342 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 360 przyłączy. 
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Długość czynnej sieci gazowej na 31 grudnia 2018 r. to 6,9 km, istniało 75 czynnych przyłączy do 

sieci gazowej. Z sieci gazowej korzysta 5,4% gospodarstw domowych. 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Na początku 2018 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, 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, 

 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 445,74 m2. 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2018 r. 13 mieszkań, a na dzień 31 grudnia 

2018 r. – również 13 mieszkań.  

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 48,92 m2. 

W 2018 r. nie oddano do użytkowania żadnych nowych mieszkań. W 2018 r. nie przyznano mieszkań 

nowym lokatorom.  

Niewykorzystanych było 1 mieszkanie socjalne o powierzchni 9 m2 zlokalizowane w Kołaczkowie przy    

ul. Spacerowej 13. Przyczyną niewykorzystania tych mieszkań było to, że zostało pozostawione na nagłe 

przypadki losowe. 

W 2018 r. nie dokonywano sprzedaży mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie gminy. 

W 2018 r. nie wszczynano postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych, 

będących w zasobach gminy. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 

93,18 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległość wynosiła 95,20 zł. 

W 2018 r. dokonano remontu w budynku, w którym znajduje się 7 mieszkań, znajdującym się przy ulicy 

Spacerowej 13 w Kołaczkowie. Przedmiotem remontu był remont dachu, w tym: 

 wymieniono poszycie dachu z eternitu na blachodachówkę,  

 wymieniono system rynnowy, 

 wymieniono włazy dachowe, 

 założono nową wywiewkę dachową, 

 wymiana części konstrukcji dachowej. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. w 38 % mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było toalet. Na przestrzeni 

roku ten stan nie zmienił się. 
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W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 1 788,18 zł, których beneficjentami była            

1 osoba. 

W zasobie gminy w 2018 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 

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 

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. 

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 
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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 

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  

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 

23-99/2 | 96 87.06 Budynek gospodarczy przeznaczony do sprzedaży wraz z działką 99/2 

w Pałukach 

Pałuki 10 

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 

 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 

 93.34 Garaż OSP we Władysławowie 

Władysławowo, ul. Edwarda Krasińskiego 39 

 4.11 Dobudówka do świetlicy wiejskiej we Władysławowie 

Władysławowo, ul. Edwarda Krasińskiego 39 
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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 Zakładu 

Komunikacji Miejskiej prowadzony jest na trasie Ciechanów – Chrzanówek – Władysławowo – Opinogóra 

Górna. Na podstawie porozumienia ustalono, że ceny biletów w liniach ZKM dla mieszkańców gminy  

będą takie same jak dla mieszkańców Ciechanowa na terenie miasta z uwzględnieniem wszystkich 

obowiązujących ulg.  

Ochotnicze Straże Pożarne  

         Na terenie gminy Opinogóra Górna funkcjonuje 9 jednostek OSP, z tego dwie  jednostki są 

w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W swych szeregach zrzeszają 191 członków 

czynnych, w tym 2 kobiety. Liczba członków OSP oraz sprzęt który posiadają w pełni zabezpiecza 

bezpieczeństwo mieszkańców gminy. 

W 2018 roku jednostki OSP wyjeżdżały ponad 60 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) 

- cylinder rozpierający 

z zestawem końcówek 

wymiennych, 

-zabezpieczenie 

poduszki powietrznej 

kierowcy i pasażera, 

- detektor napięcia 

- ubranie specjalne 3 

kpl. 

OSP Wierzbowo Star 244 

Mercedes (ratownictwo 

techniczne) 

- detektor napięcia - ubranie specjalne 3 

kpl. 

OSP Kołaczków Jelcz 005 - agregat prądotwórczy 

z przenośnym 

- remont garażu OSP 
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zestawem 

oświetleniowym 

- aparaty powietrzne 4 

szt. 

OSP Długołęka Mercedes 1019 - agregat prądotwórczy 

z przenośnym 

zestawem 

oświetleniowym 

- aparaty powietrzne 4 

szt. 

- węże ssawne 2 odc. 

OSP Władysławowo Renault GP 270 - zestaw ratownictwa 

medycznego R1 

- latarki 

akumulatorowe 2 szt., 

- ubranie specjalne 1 

kpl. 

OSP Wola 

Wierzbowska 

DAF 1600 - sprzęt do 

oznakowania terenu 

- kontynuacja budowy 

garażu 

OSP Łaguny Ford Transit - sprzęt do 

oznakowania terenu 

 

OSP Dzbonie Fiat Ducato - sprzęt do 

oznakowania terenu 

 

OSP Sosnowo Daimler Chrysler   

 

Sprawy obywatelskie 

W 2018 r. przeprowadzono konsultacje dotyczące Programu współpracy gminy z organizacjami 

pozarządowymi. Wzięło w nich udział 6 stowarzyszeń, swoją opinię wyrażali w formie pisemnej. Wyniki 

konsultacji zostały wdrożone poprzez uchwalenie Programu współpracy oraz uwzględnienie w nim 

wszystkich zadań jakie zostały przedłożone przez organizacje.   

Pierwszego stycznia 2018 r. funkcjonowało w gminie 12 organizacji pozarządowych, 2 klubów 

sportowych. Do końca roku 2018 powstały 4 Koła Gospodyń Wiejskich. KGW w Opinogórze Górnej, 

KGW w Sosnowie, KGW w Pomorzu i KGW w Kołaczkowie.  

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, nie powierzano 

wykonania zadań publicznych. 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, zlecono wsparcie 

wykonania następujących zadań publicznych: 

 zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu „Aktywizacja seniorów poprzez 

szkolenie NORDIC WALKING I TAI CHI;  wpłynęła 1 oferta Towarzystwa Miłośników 

Opinogóry, opiewająca na kwotę 5 000 zł – zadanie zostało wykonane, 

 zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu „ Szkolenie dzieci  

i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej;  wpłynęła 1 oferta Gminnego Klubu 

Sportowego OPIA Opinogóra,  opiewającą na kwotę 90 000zł – zadanie zostało wykonane 
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 zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu „Udział  

w rozgrywkach ligowych Kinder+Sport;  wpłynęła 1 oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego 

Opia 2008,  opiewającą na kwotę 22 000 zł – zadanie zostało wykonane 

  

W ramach trybu małych dotacji, wsparto wykonanie następujących zadań: 

 zadanie o nazwie Zimowy obóz siatkarski z elementami nauki jazdy na nartach, UKS Opia 2008, 

wsparto kwotą 6 000 zł, 

 zadanie o nazwie Kolonie letnie nad morzem, Stowarzyszenie na rzecz wiejskich dzieci i osób          

w podeszłym wieku, wsparto kwotą 5 000 zł, 

 zadanie o nazwie Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Opinogóra Górna, Fundacja Bank 

Żywnościowy w Ciechanowie, wsparto kwotą 2 000 zł, 

 zadanie o nazwie Zorganizowanie wycieczki dla seniorów, Stowarzyszenie „Pora na Seniora”           

w Opinogórze Górnej, wsparto kwotą 6 500 zł. 

W Gminie do końca 2018 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 2018 r. w każdym sołectwie odbyto minimum jedno zebranie z udziałem 

wójta gminy, przeprowadzono również jedną wspólną naradę ze wszystkimi sołtysami w gminie.  

 

Statystyka dotycząca decyzji, zarządzeń i uchwał. 

W 2018 r. jedna decyzja wydana przez wójta została zaskarżona do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego. SKO przekazało decyzję do ponownego rozpatrzenia. Wojewoda nie stwierdził 

nieważności zarządzeń i uchwał, wydanych przez organy gminy.  

Do urzędu wpłynęło w 2018 r. 51 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Dotyczyły one 

informacji w zakresie: zrealizowanych inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej, 

położenia nieruchomości na terenie zdegradowanym lub obszarze rewitalizacji, udostępnienia planu 

zamówień publicznych, przeprowadzonych postepowań na obsługę prawną w urzędzie, elektronizację 

zamówień publicznych w urzędzie, kwoty wydatków poniesionych przez urząd w latach 2014-2015                

w związku z 23 Finałem WOŚP, uchwał budżetowych za lata 2014-2018 oraz sprawozdań z realizacji 

budżetu za lata 2014-2017, kosztów funkcjonowania urzędu w 2017 roku, kwoty zobowiązań gminy, 

doradztwa podatkowego, centralizacji rozliczeń VAT, wyłapywania bezdomnych psów z terenu gminy           

i utrzymania ich w schronisku, realizacji programu unieszkodliwiania azbestu, planu ochrony środowiska, 

kosztów odbioru odpadów komunalnych, kontroli osób fizycznych i osób prawnych w zakresie 

przestrzegania przepisów ochrony środowiska, segregacji odpadów, systemu gospodarowania odpadami, 

oczyszczania ścieków, wykazu danych o środowisku, w przedmiocie podmiotów o wydanie decyzji                 

o środowiskowych uwarunkowaniach, zezwoleń na uprawę konopi włóknistych, szczególnego zagrożenia 

powodzią, zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne, sporządzania sprawozdań OS-3, OS-

5, M-06, nieruchomości objętych ochroną konserwatorską, dostępu działek do drogi publicznej, stawek za 

zajęcie pasa drogowego, usług telekomunikacyjnych, prowadzenia kwartalnika Samorządu Terytorialnego 

i Towarzystwa Miłośników Opinogóry, marketingu jednostek samorządu terytorialnego, stosowania zasad 

k.p.a, opłaty adiacenckiej, wykonywania praw i obowiązków spadkowych w latach 2015-2017, danych        
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w związku z Aktualizacją Bazy Danych Obiektów Topograficznych, w sprawie nieruchomości położonych 

w miejscowości Władysławowo, urządzeń drukujących, licencji do systemu zamówień publicznych, EZD, 

podpisu elektronicznego, systemu do imiennego głosowania radnych i kosztach z tym systemem 

związanych, oprogramowania antywirusowego, sprzętu UTM, oprogramowania backupowego                           

i przeznaczenia środków na działania z obszaru internetowo-marketingowego, jak projekt wizytówek, logo, 

papieru firmowego, w sprawie systemu transmisji sesji i systemu głosowań. 

W przypadku wszystkich wniosków, które wpłynęły informacja została udostępniona 

wnioskodawcy.  

W 2018 r. żaden wnioskodawca nie złożył skargi do sądu administracyjnego, dotyczącej dostępu 

do informacji publicznej. Natomiast zgodnie z danymi, przekazanymi przez kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające gminnym osobami prawnymi, wpłynął 1 wniosek                

o udostępnienie informacji publicznej, który dotyczył stosowania ustawy o zamówieniach publicznych na 

zakup artykułów biurowych. Informacja została udostępniona wnioskodawcy. 

 W związku z wpływającymi wnioskami, zdecydowano o publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 

danych dotyczących budowy boiska sportowego w m. Opinogóra Górna. 

W sprawozdawanym roku nie wpłynęły żadne skargi w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego, natomiast wpłynęło 6 wniosków. Uwzględniono wszystkie. Przedmiotem wniosków, 

było najczęściej wykonanie inwestycji drogowych.  

W sprawozdawanym roku wpłynęły 2 petycje. Uwzględniono 2. Przedmiotem petycji była prośba 

o wdrożenie w gminie systemu zarządzania i monitorowania energii oraz przeprowadzenia analizy                       

i rozważenie instalacji na budynkach użyteczności publicznej systemów fotowoltaicznych. 

W 2018 r. gmina nie przeprowadzała oceny zadowolenia mieszkanek i mieszkańców z obsługi            

w urzędzie. W latach wcześniejszych też takiej oceny nie przeprowadzano. 

W gminie Opinogóra Górna nie funkcjonuje budżet obywatelski, natomiast wyodrębniony jest fundusz 

sołecki. O podziale funduszu sołeckiego decydują sami mieszkańcy na zebraniach wiejskich. W 2018 r. 

odbyło się 39 zebrań wiejskich dotyczących funduszu. Na poszczególnych zebraniach wiejskich frekwencja 

kształtowała się następująco: 

 na zebraniu w sołectwie  Kobylin które odbyło się 31 lipca 2018 r., frekwencja wynosiła  14%, 

(mieszkańcy kwotę 12 320,06 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na zakup materiału na 

remont dróg gminnych), 

 na zebraniu w sołectwie Rembówko, które odbyło się 22 sierpnia 2018 r., frekwencja wynosiła 

17%, (mieszkańcy kwotę 12 595,58 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli: 4 000 zł na 

wyposażenie świetlicy wiejskiej, 8 595,58 zł dostawa materiału na remont dróg gminnych), 

 na zebraniu w sołectwie Kąty, które odbyło  się 30 sierpnia 2018 r. frekwencja wynosiła 7% 

(mieszkańcy kwotę  11 847,72 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na zakup materiału 

na remont dróg gminnych), 

 na zebraniu w sołectwie  Sosnowo które odbyło się  31  sierpnia 2018 r., frekwencja wynosiła  5%, 

(mieszkańcy kwotę 9 919,02 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na: zakup materiału na 

remont dróg gminnych 1 000 zł; 8 919,02 zł na remont świetlicy), 
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 na zebraniu w sołectwie Goździe, które odbyło się 4 września 2018 r., frekwencja wynosiła 2%,  

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

remont dróg gminnych 4 643,49 zł; 5 000 zł opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej), 

 na zebraniu w sołectwie Załuże - Imbrzyki, które odbyło  się  5 września 2018 r. frekwencja 

wynosiła 6% (mieszkańcy kwotę 10 824,33 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na zakup 

materiału na remont dróg gminnych), 

 na zebraniu w sołectwie Rembowo które odbyło się  4 września 2018 r., frekwencja wynosiła  12%, 

(mieszkańcy kwotę 12 989,20 zł środków funduszu  przeznaczyli na :zakup materiału na remont 

dróg gminnych 7 989,20 zł; 4 500 zł na opracowanie dokumentacji na drogę gminną, 500 zł na 

organizację wydarzeń kulturalnych), 

 na zebraniu w sołectwie Czernice, które odbyło się 31 września 2018 r., frekwencja wynosiła 11%,  

(mieszkańcy kwotę 13 146,66 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli: na zakup materiału 

na remont dróg gminnych), 

 na zebraniu w sołectwie Pomorze, które odbyło  się 30 sierpnia 2018 r. frekwencja wynosiła 36% 

(mieszkańcy kwotę 16 295,54 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na zakup materiału na 

remont dróg gminnych 4 000 zł, opracowanie dokumentacji na drogę 6 500 zł, 2 000 zł na 

organizację wydarzeń kulturalnych), 

 na zebraniu w sołectwie Bogucin, które odbyło  się 10 września 2018 r. frekwencja wynosiła 9% 

(mieszkańcy kwotę  12 398,78 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na zagospodarowanie 

terenu wokół świetlicy wiejskiej), 

 na zebraniu w sołectwie Janowięta, które odbyło się 10 września 2018 r. frekwencja wynosiła 1,6% 

(mieszkańcy kwotę  9 761,58 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na oświetlenie uliczne), 

 na zebraniu w sołectwie Kołaki-Budzyno które odbyło  się 7 września 2018 r. frekwencja wynosiła 

8% (mieszkańcy kwotę  11 808,36 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na: remont drogi 

gminnej  11 408,36 zł,  400 zł na zakup materiałów i wyposażenia do SP w Woli Wierzbowskiej), 

 na zebraniu w sołectwie Kołaki-Kwasy które odbyło  się 11 września 2018 r. frekwencja wynosiła 

6% (mieszkańcy kwotę  10 903,05 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na 5 000 zł                 

a opracowanie  dokumentacji, 2 000 zł na uzupełnienie oświetlenia, 3 000 zł na wyposażenie 

świetlicy, 903,05 zł materiał na drogę), 

 na zebraniu w sołectwie Wólka-Łanięcka które odbyło  się 11 września 2018 r. frekwencja 

wynosiła 2,8% (mieszkańcy kwotę  9 643,49 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na:          

5 000 zł na opracowanie  dokumentacji, 500 zł organizacja wydarzeń kulturalnych, 4 143,49 zł 

zakup materiału na remont dróg), 

 na zebraniu w sołectwie Wierzbowo które odbyło  się 12 września 2018 r. frekwencja wynosiła 

29% (mieszkańcy kwotę  16 413,62 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na: 1 000 zł 

doposażenie świetlicy, 1 543,62 zł  zakup materiału na remont dróg), 

 na zebraniu w sołectwie Wilkowo które odbyło się 12 września 2018 r. frekwencja wynosiła 2,45% 

(mieszkańcy kwotę  9 407,33 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na  zakup materiału na 

remont dróg), 

 na zebraniu w sołectwie Władysławowo które odbyło  się 12 września 2018 r. frekwencja wynosiła 

37 % (mieszkańcy kwotę  26 962,42 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na: rozbudowę 
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o świetlenia ulicznego 20 000 zł, bieżący remont dróg 4 962,42 zł,  zakup wyposażenia dla OSP 

Władysławowo 2 000 zł), 

 na zebraniu w sołectwie Chrzanówek które odbyło  się 13 września 2018 r. frekwencja wynosiła 

33% (mieszkańcy kwotę 16 256,18 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na:  opracowanie 

dokumentacji na przebudowę drogi 8 000 zł, zakup materiału na remont dróg gminnych                         

8 256,18 zł), 

 na zebraniu w sołectwie Pokojewo które odbyło się 17 września 2018 r. frekwencja wynosiła 2% 

(mieszkańcy kwotę 10 233,91 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na  renowację stawu), 

 na zebraniu w sołectwie Przytoka które odbyło  się 20 września 2018 r. frekwencja wynosiła 2% 

(mieszkańcy kwotę 9 682,86 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na  zakup materiału na 

remont dróg gminnych i 500 zł na organizację wydarzeń kulturalnych.), 

 na zebraniu w sołectwie Rąbież które odbyło  się 18 września 2018 r. frekwencja wynosiła 11% 

(mieszkańcy kwotę 12 044,53 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na  zagospodarowanie 

zakupionej działki), 

 na zebraniu w sołectwie Dzbonie które odbyło  się 5 września 2018 r. frekwencja wynosiła 26% 

(mieszkańcy kwotę 14 484,92 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na  zakup materiału 

na remont dróg), 

 na zebraniu w sołectwie Chrzanowo które odbyło  się 13 września 2018 r. frekwencja wynosiła 4% 

(mieszkańcy kwotę 10 666,89 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na rozbudowę 

oświetlenia), 

 na zebraniu w sołectwie Wola Wierzbowska które odbyło  się 17 września 2018 r. frekwencja 

wynosiła 21% (mieszkańcy kwotę 14 878,53 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na:  

zakup materiału na drogę 4 500, renowację stawu 8 000 zł, modernizację świetlicy 2 378,59 zł), 

 na zebraniu w sołectwie Przedwojewo które odbyło  się 20 września 2018 r. frekwencja wynosiła 

42% (mieszkańcy kwotę 22 002,91 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na:  zakup 

materiału na drogę 10 000 zł, zakup kosiarki 2 000 zł, organizacja wydarzeń kulturalnych             

1 200 zł), 

 na zebraniu w sołectwie Kołaczków które odbyło  się 20 września 2018 r. frekwencja wynosiła 

28% (mieszkańcy kwotę 25 860,31 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na: organizację 

wydarzeń kulturalnych  5 000 zł, zakup krzeseł 7 000 zł, rekultywację stawu 2 000 zł, remont dróg  

8 500 zł, budowa oświetlenia 3 360,31 zł), 

 na zebraniu w sołectwie Zygmuntowo które odbyło się 19 września 2018 r. frekwencja wynosiła 

35% (mieszkańcy kwotę 25 860,31 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na: zakup 

materiału na remont drogi 10 000 zł,  oświetlenie uliczne 8 421,04 zł), 

 na zebraniu w sołectwie Opinogóra Górna które odbyło  się 7 września 2018 r. frekwencja wynosiła 

30% (mieszkańcy kwotę 28 025,17 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na: budowę 

chodnika 8 000 zł, zakup wyposażenia dla OSP 1 500 zł, zakup 4 szt. koszy betonowych  1 200 zł, 

wyrównanie terenu przy świetlicy 3 000 zł, organizacja wydarzeń kulturalnych 2 000 zł,                         

oświetlenie uliczne 6 000 zł, wyposażenie świetlicy 632,17 zł), 

 na zebraniu w sołectwie Długołęka które odbyło  się 14 września 2018 r. frekwencja wynosiła 22% 

(mieszkańcy kwotę 14 681,73 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na: zagospodarowanie 

terenu wokół świetlicy 7 681,73 zł, opracowanie dokumentacji 7 000 zł), 



          Gmina Opinogóra Górna 
          ul. Z Krasińskiego 4 

          06-406 Opinogóra Górna 
 
 

RAPORT O STANIE GMINY OPINOGÓRA GÓRNA              ZA 2018 ROK S t r o n a  21 | 33 

 

 na zebraniu w sołectwie Łaguny które odbyło  się 19 września 2018 r. frekwencja wynosiła 17% 

(mieszkańcy kwotę 14 603,01 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na: opracowanie 

dokumentacji 4 603,01 zł, naprawa drogi 9 500 zł organizacja wydarzeń kulturalnych 500 zł), 

 na zebraniu w sołectwie Opinogóra Dolna które odbyło  się 17 września 2018 r. frekwencja 

wynosiła 20% (mieszkańcy kwotę 18 184,87 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na 

rozbudowę oświetlenia 5 000 zł, renowację rowu 1 000 zł, renowację boiska 11 184,87 zł, 

organizację wydarzeń kulturalnych 1 000 zł), 

 na zebraniu w sołectwie Pałuki które odbyło  się  września 2018 r. frekwencja wynosiła 40% 

(mieszkańcy kwotę 17 476,37 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na rozbudowę 

oświetlenia), 

 na zebraniu w sołectwie Bacze które odbyło  się  20 września 2018 r. frekwencja wynosiła 10% 

(mieszkańcy kwotę 11 178,58 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na remont elewacji 

świetlicy), 

 na zebraniu w sołectwie Łęki które odbyło  się  21 września 2018 r. frekwencja wynosiła 15% 

(mieszkańcy kwotę 12 438,14 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na remont drogi             

12 000 zł, organizacja wydarzeń kulturalnych 438,14 zł), 

 na zebraniu w sołectwie Pajewo-Króle które odbyło  się  18 września 2018 r. frekwencja wynosiła 

15% (mieszkańcy kwotę 10 115,83 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na opracowane 

dokumentacji 9 615,83 zł, 500 zł organizacja wydarzeń kulturalnych), 

 na zebraniu w sołectwie Patory które odbyło  się  29 września 2018 r. frekwencja wynosiła 4% 

(mieszkańcy kwotę 9 958,38 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na modernizację drogi  

3 000 zł,  materiał na drogi 6 458,38 zł, 500 zł organizacja wydarzeń kulturalnych), 

 na zebraniu w sołectwie Elżbiecin, które odbyło  się  25 września 2018 r. frekwencja wynosiła 11% 

(mieszkańcy kwotę 13 067,92 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na zakup materiału na 

drogę), 

 na zebraniu w sołectwie Opinogóra Kolonia, które odbyło  się  14 września 2018 r. frekwencja 

wynosiła 3% (mieszkańcy kwotę 9 800,94 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na 

oświetlenie uliczne), 

 na zebraniu w sołectwie Kotermań, które odbyło  się  21 września 2018 r. frekwencja wynosiła 9% 

(mieszkańcy kwotę 12 320,06 zł środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na oświetlenie 

uliczne). 
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Przestępczość w gminie 

Zgodnie z posiadanymi danymi pozyskanymi z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie           

w 2018 r. na terenie gminy popełniono następujące wykroczenia: kradzież mienia - 14, wykroczenia 

drogowe - 54, uszkodzenia – 14, niezachowanie zwykłych i nakazanych środków przy trzymaniu zwierząt 

- 9, inne – 13. Ponadto odnotowano 69 przestępstw, a mianowicie: kradzież z włamaniem - 3, kradzież - 7, 

prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości - 12, niszczenie cudzej rzeczy - 4, 

przestępstwa narkotykowe - 8, oszustwo - 4, inne – 35.  Liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych 

i rowerzystów w roku 2018 – odnotowano 3 zdarzenia. 

Z przedstawionych danych wynika, że największym problemem w gminie są czyny zabronione dotyczące 

nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego – różnego rodzaju wykroczenia drogowe i prowadzenie 

pojazdów w stanie nietrzeźwości. 

Podjęte w gminie akcje informacyjne i prewencyjne polegały na przekazywaniu mieszkańcom 

wiedzy podczas spotkań z funkcjonariuszami policji. Poruszana tematyka dotyczyła podnoszenia 

świadomości mieszkańców (głównie seniorów) w zakresie dużej skali przestępstw wyłudzenia pieniędzy 

metodą „na wnuczka”. Organizowane były też szkolenia i konkursy z młodzieżą dotyczące nabywania 

wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu przepisów ruchu drogowego – bezpieczna jazda na rowerze, 

widoczność pieszych.  
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Edukacja 

W gminie w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 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 w Kołaczkowie.  

W gminie nie funkcjonowały żadne inne placówki oświatowe. W SP Opinogóra Górna funkcjonowały 

oddziały gimnazjalne (rocznik 2017/2018 sześć oddziałów, rocznik 2018/2019 trzy oddziały) . 

W szkołach odbywała się nauka języka angielskiego oraz języka niemieckiego uczyło się 87 

uczennic i 91 uczniów. Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 15 osób. Najwięcej              

w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej 23 uczniów w klasie, najmniej w Szkole Podstawowej               

w Kołaczkowie 4 uczniów w klasie. Z kolei w 2018 r. szkołę ukończyło 57 osób (oddziały gimnazjalne). 

Wszyscy uczniowie otrzymali promocję.  

Lp. 
Rok szkolny 

2017/2018 

Liczba 

oddzia

łów 

Liczba 

uczniów 

liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

1. 

Szkoła Podstawowa 

w Opinogórze 

Górnej 

12 216 28 12 36 45 22 43 30 0 

Oddziały 

gimnazjalne 
6 119 - 62 57 - - - - - 

2. 
 Szkoła Podstawowa 

w Kołaczkowie 
7 59 9 6 12 12 10 6 4 0 

3. 
Szkoła Podstawowa 

w Woli 

Wierzbowskiej  

7 64 6 7 8 13 12 8 10 0 

Razem 32 458 43 87 113 70 44 57 44 0 

 

Lp. 
Rok szkolny 

2018/2019 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

1. 

Szkoła 

Podstawowa     

w Opinogórze 

Górnej 

14 250 33 28 12 38 44 23 42 30 

Oddziały 

gimnazjalne 
3 61 - - 61 - - - - - 

2. 
 Szkoła 

Podstawowa     

w Kołaczkowie 

8 65 6 9 6 12 12 10 6 4 

3. 

Szkoła 

Podstawowa     

w Woli 

Wierzbowskiej  

8 78 11 6 7 8 14 13 9 10 

Razem 33 454 50 43 86 58 70 46 57 44 
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Poniesione wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia  w poszczególnych szkołach  w 2018 r. 

Lp. Nazwa szkoły Wydatki szkoły 
Liczba 

uczniów 
Koszt jednego ucznia 

1. 
Szkoła Podstawowa                  

w Opinogórze Górnej 
3 358 251,55 327 10 269,88 

2. 
Szkoła Podstawowa                 

w Kołaczkowie 
1 043 112,92 61 17 100,21 

3. 
Szkoła Podstawowa                 

w Woli Wierzbowskiej 
998 228,34 69 14 467,08 

 

Przedszkola – punkty przedszkolne 

W 2018 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 2017/2018 oraz 2018/2019 

Lp. Oddziały „O” 
L. wychowanków 

2017/2018 

L. oddziałów 

2017/220018 

L .wychowanków 

2018/2019 

L. oddziałów 

2018/2019 

1. SP Opinogóra Górna 71 3 64 3 

2. SP Kołaczkowo 23 2 24 2 

3. SP Wola Wierzbowska 34 2 41 2 

Razem: 128 7 129 7 

 

Poniesione wydatki w oddziałach przedszkolnych w gminie w 2018 r. 

Lp. Nazwa szkoły 
Wydatki 

oddziału 

Liczba 

oddziałów 
Liczba dzieci 

Wydatki w 

przeliczeniu 

na dziecko 

1. 
Szkoła Podstawowa              

w Opinogórze Górnej 
234 480,65 3 69 3 398,27 

2. 
Szkoła Podstawowa            

w Kołaczkowie 
127 661,11 2 23 5 550,48 

3. Szkoła Podstawowa              

w Woli Wierzbowskiej 
187 481,17 2 36 5 207,81 

 

Łączne wydatki szkoły z oddziałami przedszkolnymi w 2018 r. 

Lp. Nazwa szkoły 

 

Wydatki szkoły 

 

1. 
Szkoła Podstawowa                              

w Opinogórze Górnej 
3 592 732,20 

2. 

 

Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie 

 

1 170 774,03 

3. 
Szkoła Podstawowa                               

w Woli Wierzbowskiej 
1 185 709,51 
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Średnia liczba uczniów w oddziale w poszczególnych szkołach w 2018 r. 

Nazwa szkoły Średnia liczba 

uczniów 

Średnia liczba 

oddziałów 

Średnia liczba 

uczniów w oddziale 

Szkoła Podstawowa            

w Opinogórze Górnej 
327 17 20 

Szkoła Podstawowa          

w Kołaczkowie 
61 7 9 

Szkoła Podstawowa           

w Woli Wierzbowskiej 
69 7 10 

Razem 457 31 15 

 

Zatrudnienie nauczycielek i nauczycieli w szkołach zestawiono poniżej w tabelach. 

KADRA PEDAGOGICZNA 2017/2018  oraz 2018/2019 

Szkoły Podstawowe 

2017/2018 

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

) 

SP Opinogóra Górna 

 
0 0,79 1 2 28,34 32,13 

SP Kołaczków 

 
0 0 2,22 0,67 10,05 12,94 

SP Wola Wierzbowska 

 
0 0 1 0,11 10,55 11,66 

Razem  0 0,79 4,22 2,78 48,94 56,73 

 

Szkoły Podstawowe 

2018/2019 

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

) 

SP Opinogóra Górna 

 
0,45 0 2 1 29,45 32,90 

SP Kołaczków 

 
0 0 1,22 0,67 11,05 12,94 

SP Wola Wierzbowska 

 
0 1 1 0,22 11,07 13,29 

Razem 0,45 1 4,22 1,89 51,57 59,13 
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Liczba uczniów w szkołach przypadających na jednego nauczyciela w 2018 r. 

Nazwa szkoły Średnia liczba 

uczniów z 

oddziałem „O” 

Średnia liczba 

nauczycieli 

Średnia liczba uczniów 

na 1 nauczyciela 

Szkoła Podstawowa           

w Opinogórze Górnej 
396 33 12 

Szkoła Podstawowa            

w Kołaczkowie 
84 17 5 

Szkoła Podstawowa            

w Woli Wierzbowskiej 
105 15 7 

Razem 585 65 9 

 

Udział procentowy subwencji w wydatkach szkoły z oddziałami przedszkolnymi w 2018 r. 

Nazwa szkoły Wydatki  Subwencja % udział subwencji  

Szkoła Podstawowa           

w Opinogórze Górnej 
3 592 732,20 3 128 974,00 87,09 

Szkoła Podstawowa           

w Kołaczkowie 
1 170 774,03 648 714,00 55,41 

Szkoła Podstawowa             

w Woli Wierzbowskiej 
1 185 709,51 827 264,00 69,77 

Razem 5 949 215,74 4 604 952,00 77,40 

 

Liczba uczniów dowożonych do prowadzonych przez gminę szkół podstawowych i klas 

gimnazjalnych w 2018 roku wynosiła 224, w tym dowożonych autobusami szkolnymi – 182. 

Biblioteki 

W 2018 r. funkcjonowała Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej oraz Filia Biblioteczna                 

w Kołaczkowie.  

Faktyczny stan księgozbioru wynosił:  

 na dzień 1 stycznia 2018 r. - 23 931 woluminów (w przeliczeniu na 1 mieszkańca 3,98), 

 na koniec roku – 24 567 woluminów (w przeliczeniu na 1 mieszkańca - 4,11). 

 

W ciągu roku przybyło ogółem 1091 woluminów, w tym z zakupu 1076. 

 Ze środków własnych zakupiono łącznie 723 książki za kwotę 15 700 zł: 

- literatury pięknej dla dorosłych – 315 woluminów, 

- literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 255 woluminów, 

- literatury niebeletrystycznej – 153 woluminów. 

W 2018 r. na zakup nowości wydawniczych pozyskano 7 000 zł dotacji ze środków finansowych Ministra 

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

Czytelnictwa). W ramach dotacji zakupiono 353 woluminy. 

Bibliotece nieodpłatnie przekazano 15 książek. 
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Wycofano z księgozbioru 455 zniszczonych i przestarzałych egzemplarzy. 

Do końca 2018 r. biblioteka nie posiadała zbiorów multimedialnych. Żeby sprawdzić zapotrzebowanie na 

takie zbiory, wypożyczono na potrzeby mieszkańców gminy 30 audiobooków z Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Ciechanowie. Ze względu na brak zainteresowania tymczasowo zrezygnowano z zakupu 

multimediów.  

Do końca 2018 r. komputerowo (w systemie bibliotecznym Mateusz) opracowano 85% zbiorów. 

Prenumerata czasopism w ciągu roku: biblioteka – 24 tytuły; filia – 19. 

W ciągu 2018 r. łącznie zarejestrowano 500 czytelników. 

W ciągu roku w obydwu placówkach zarejestrowano 7 724 odwiedzin użytkowników. 

Obsada kadrowa: 

 biblioteka – placówka jednoosobowa; 1 etat 

 filia – placówka jednoosobowa; ¼ etatu 

 ciągu roku były zatrudnione 2 osoby w ramach prac interwencyjnych na stanowisku – pracownik 

gospodarczy  

Kierownik biblioteki wykonuje również obowiązki bibliotekarza; jest zatrudniony na czas określony – na 

3 lata. 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano łącznie 4 komputery (w tym 2 dla użytkowników), wszystkie 

z dostępem do szerokopasmowego Internetu.  

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

społecznościowym.  

W 2018 r. zostały zorganizowane następujące wydarzenia kulturalne: 

lekcje biblioteczne, zwiedzanie biblioteki: 

-  zapoznanie ze zbiorami biblioteki, zasadami rejestracji i wypożyczeń; katalogi biblioteczne (kartkowy       

i on-line); prezentacja pozycji książkowych odpowiednich dla danej grupy wiekowej; 

- 26 spotkań z małymi czytelnikami z kl.0 i 1-4; 

 

głośne czytanie literatury dziecięcej 

- realizowano przy każdej grupowej wizycie dzieci w bibliotece lub bibliotekarza 

w szkole na lekcji; 

np. podczas zajęć w ramach projektu Misja: programowanie; podczas Światowego Dnia Pluszowego 

Misia (wizyta bibliotekarza w kilku grupach przedszkolnych SP w Opinogórze Górnej); cykl ph. 

„Kocham Polskę” związany z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości – 6 spotkań                

z dziećmi dotyczących symboli narodowych, hymnu, polskiej historii (realizowany przez FB); 

 

konkursy: 

- konkurs na najładniejszą kartkę walentynkową z życzeniami lub wierszykami dla dzieci z klas 1 – 7          

z SP w Kołaczkowie; 

 

- konkurs na najładniejszą laurkę i życzenia z okazji Dnia Kobiet dla przedszkolaków                                            

z SP w Kołaczkowie (3 – 6 lat); 

 

- gminne konkursy w ramach Tygodnia Bibliotek: 

     *  konkurs na najciekawszą zakładkę do książki dla uczniów szkół podstawowych z klas I – III; 
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*  konkurs na plakat promujący bibliotekę lub czytelnictwo dla uczniów klas IV – VII oraz 

gimnazjum; laureaci i uczestnicy otrzymali nagrody – książki, materiały biurowe  i piśmiennicze; 

 

- szkolny konkurs recytatorski dla uczniów SP w Kołaczkowie ph. „Kocham Cię, Mamo!”; 

 

- Konkurs fotograficzny ph. Zabierz książkę na wakacje dla dorosłych i młodzieży    z terenu 

gminy - pozyskano fundatorów nagród i wydano jednokartkowy kalendarz okolicznościowy na 

2019 r. zawierający nagrodzone i wyróżnione prace, 

 

- współorganizowanie XVIII Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej Rozśpiewana nutka     

ph. Pieśni patriotyczne w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (wspólnie                         

z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Opinogórze Górnej), 

 

- udział w powiatowym konkursie recytatorskim z cyklu Słowa Bliskie Młodym ph. „Najdroższy 

wyraz - Ojczyzna” organizowany przez PBP w Ciechanowie mający na celu, m. in. uczczenie 100. 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; czworgu uczestnikom konkursu z SP                        

w Kołaczkowie biblioteka ufundowała nagrody książkowe, 

 

- udział kierownika GBP w pracach komisji konkursowej oraz ufundowanie nagród książkowych 

i upominków w konkursie recytatorskim i pieśni patriotycznej zorganizowanym przez SP                          

w Woli Wierzbowskiej ph. Ojczyzna w poezji i pieśni. 

 

inne działania:   

- zorganizowanie akcji Ferie w bibliotece, zajęć o różnej tematyce dla dzieci w wieku 4 – 12 lat       

z terenu gminy  

- zorganizowanie odpłatnych warsztatów literackich w ramach Autorskiego Spotkania 

Edukacyjnego dla uczniów kl. I – II ze szkół podstawowych z terenu gminy Opinogóra Górna, 

poprowadzone przez Joannę Brodowską, pedagoga, terapeutkę, autorkę opowiadań, wierszy                

i tekstów piosenek dla dzieci (warsztaty w ramach Tygodnia Bibliotek);  

 

- spotkanie z dziećmi i młodzieżą w SP w Kołaczkowie poświęcone bibliotece i czytelnictwu        

w ramach Tygodnia Bibliotek pod hasłem (DO) Wolność czytania z udziałem Wójta Gminy oraz 

Dyrektora SP w Kołaczkowie: wywiad dotyczący zainteresowań czytelniczych; recytacje wierszy 

o książkach i bibliotece, prezentacja multimedialna o ofercie gminnej biblioteki, quiz czytelniczy 

z nagrodami; 

 

- udział w projekcie Misja: programowanie – podregion ciechanowski prowadzonym przez 

Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Mazowieckie Samorządowe Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;       

w ramach projektu odbyły się w bibliotece zajęcia z uczniami z klas I – III z SP                                          

w Woli Wierzbowskiej, SP w Kołaczkowie i SP w Opinogórze Górnej: wycieczka po bibliotece, 

zapoznanie z ofertą instytucji, głośne czytanie, zajęcia dotyczące programowania; 

 

- przystąpienie do 7. edycji akcji Narodowe Czytanie (8 września) – wspólnie z Muzeum 

Romantyzmu i Akcją Katolicką przy parafii pw. św. Zygmunta w Opinogórze Górnej (czytanie 

fragmentów powieści przeplatane koncertem akordeonowym - poza tym: historia akcji Narodowe 

Czytanie, tematyka Przedwiośnia, ciekawostki dotyczące jej powstania i rękopisu); 
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- spotkanie autorskie z Teresą Lipowską, aktorką i autorką książki Nad rodzinnym albumem. Teresa 

Lipowska w rozmowach z Iloną Łepkowską oraz Moniką Mularską – Kucharek, socjologiem, terapeutką, 

trenerem umiejętności psychospołecznych; spotkanie wzbogacone występem wokalnym; 

 

- współorganizowanie Zaduszek poetyckich w oficynie Muzeum Romantyzmu; spotkanie autorskie                  

z twórcami poezji poświęconej zmarłym prowadziła Barbara Sitek – Wyrembek; wspomnienia                       

o zmarłych i czytanie poezji urozmaicone występem wokalnym barda i występami – fortepianowym             

i akordeonowym; 

 

- zorganizowanie mikołajkowego spektaklu teatralnego Zima Kubusia dla przedszkolaków i dzieci 

młodszych klas szkół podstawowych z terenu gminy (3 spektakle w wykonaniu teatru KRAK – ART                

z Krakowa); 

 

- warsztaty bożonarodzeniowe w FB w Kołaczkowie i kiermasz ozdób świątecznych; warsztaty 

przeprowadzono we współpracy z nauczycielami SP w Kołaczkowie głównie z materiałów zakupionych 

przez bibliotekę – wykonano ozdoby świąteczne; finałem zajęć był kiermasz tych prac, z którego 

fundusze przekazano na rzecz szkoły. 

 

Na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 biblioteka ufundowała nagrody książkowe dla aktywnie 

czytających uczniów z terenu gminy.  

Biblioteka zorganizowała także: zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku obrazkowego Kamishibai, gazetki 

okolicznościowe m. in. z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek, wystawy prac plastycznych 

wykonanych przez dzieci w ramach warsztatów, głośnego czytania, przeprowadzonych konkursów.  

 Biblioteka poniosła w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 6 638,05 zł. 

W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała:  

• dotacja organizatora – 181 118,94 zł 

• dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  –  7 000 zł 

• refundacja z Urzędu Pracy – 11 813,06 zł 

• środki wypracowane przez instytucję – 493,64 zł 

 

Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice 

W gminie w 2018 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 prowadzi działalność podstawową w zakresie 

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

zadaniem ośrodka jest: 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 podejmuje 

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

Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej zajmuje się organizacją imprez artystycznych            

i rozrywkowych. W 2018 r. zorganizowano następujące wydarzenia: Gminny Karnawałowy Bal 

przebierańców dla dzieci, Dzień Babci i Dziadka w Klubie Seniora, Dzień Matki, Dzień Dziecka, 
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Narodowe Święto Niepodległości, Koncert ,,Wszystko dla Pań” z okazji Dnia Kobiet, Opinogórskie Święto 

Pieczonego ziemniaka. W okresie letnim zorganizowano 2 imprezy plenerowe, jedną z nich był Piknik 

Opinogórski przypadający w ostatnia niedzielę czerwca. W roku 2018 Piknik Opinogórski był nie tylko 

imprezą na zakończenie lata, ale i imprezą związaną z 40 jubileuszem istnienia Gminnego Ośrodka Kultury. 

Piknik był doskonałą okazją do wspomnień, ale również podziękowań dla wszystkich, którzy mieli wpływ 

na rozwój i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury.  

W programie m.in. znalazły się występy lokalnych artystów. Na scenie pojawił się chór ze Szkoły 

Podstawowej w Opinogórze Górnej, a także zespoły, soliści oraz grupy działające przy GOK: żeński zespół 

wokalny "Nadzieja" i męski - "Melodia", Gminna Orkiestra Dęta Trzech Pokoleń oraz grupa teatralna 

"Fantazja". Gwiazdą wieczoru był zespół "Diadem". 

  Drugą imprezą plenerową w 2018 r. były Gminne Dożynki. Tradycja dziękczynienia Bogu za 

plony, dary ziemi zbierane latem na polach, obecna jest w Gminie Opinogóra Górna od lat. Organizacja 

dożynek przyczynia się do integracji mieszkańców regionu oraz wzrostu poczucia lokalnej tożsamości. 

Taka właśnie uroczystość stanowi jeden z istotnych walorów kulturowych terenu Gminy Opinogóra. 

Dożynki przyczyniają się do kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów związanych z 

obchodami święta plonów. 

Gminne Uroczystości Dożynkowe rozpoczęły się barwnym korowodem dożynkowym, w którym 

brały udział: poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu gminy, Gminna Orkiestra Dęta 

,,Trzech Pokoleń”, starostowie dożynek niosący chleb jako symbol wolności, jedności i ojczystego domu, 

delegacje mieszkańców ze wszystkich sołectw gminy niosący wieńce dożynkowe i inne dary z zebranych 

zbiorów, władze gminy, zaproszeni goście, zespoły muzyczne, soliści, sołtysi, mieszkańcu gminy oraz 

przybyli goście.  

Po oficjalnej części odbyła się prezentacja lokalnych potraw kulinarnych połączona z degustacją. Sołectwa 

przygotowały swoje stoiska z lokalnymi przysmakami, a każdy uczestnik dożynek mógł skosztować 

wiejskich tradycyjnych specjałów. Następnie odbyły się występy artystyczne solistów oraz zespołów 

działających przy Gminnym Ośrodku Kultury  w Opinogórze Górnej. Na zakończenie uroczystości 

zorganizowana była dyskoteka dla uczestników dożynek. 

We wskazanych wydarzeniach w roku 2018 wzięło udział około 400 mieszkanek i mieszkańców. Wyżej 

wymienione wydarzenia wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 94 756,43. 

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają zespoły wokalno-muzyczne dla dorosłych: ,,Nadzieja”, 

,,Melodia”, grupa teatralna dla dorosłych ,, Fantazja” oraz Orkiestra Dęta Trzech Pokoleń. Przy Gminnym 

Ośrodku Kultury działa również Klub dobrej gospodyni oraz Klub seniora. Grupy artystyczne oraz kluby 

zrzeszają około 150 mieszkanek i mieszkańców gminy Opinogóra Górna.  

  Gminny Ośrodek Kultury podejmuje przedsięwzięcia edukacyjne i oświatowe - organizuje 

konkursy, warsztaty dla dzieci i dorosłych m.in. Przegląd piosenki dziecięcej i młodzieżowej 

,,Rozśpiewana nutka", konkursy plastyczne związane ze Wielkanocą lub Świętami Bożego Narodzenia. Od 

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

wielkanocnych” oraz ,,Świąteczne fantazje Bożonarodzeniowe”. 

Przedsiębiorcy 

Ogółem w Gminie Opinogóra Górna wg stanu na 31.12.2018 r. było zarejestrowanych 228 przedsiębiorców 

z czego 

- 182 aktywnych, 

- 3 wyłącznie w formie spółki/spółek, 

- 43 zawieszonych. 
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Wśród przedsiębiorców aktywnych prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z Raportem CIGD po 

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

następująco: 

 Transport drogowy towarów  - 21 

 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  -16 

 Działalność usługowa wspomagająca  produkcję roślinną – 15 

 Wykonywanie instalacji elektrycznych – 8 

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

W 2018 r. zarejestrowano 30 nowych przedsiębiorców (zgodnie z Raportem CEIGD:R024 RZ, po głównym 

miejscu działalności wg daty rozpoczęcia działalności). 

Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było: 

 

 Wykonywanie instalacji elektrycznej – 2 

 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - 2 

 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 2 

 Transport drogowy towarów – 2. 

W 2018 r. wyrejestrowano 21 przedsiębiorców (zgodnie z Raportem CEIGD: R024 RZ po głównym 

miejscu działalności gospodarczej wg daty zakończenia działalności).  

 

Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów było: 

 Działalność usługowa wspomagająca  produkcję roślinną – 8 

 

Zgodnie z danymi CEiDG filtrowanymi z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej działalności na dzień 

10.05.2019 r. w Gminie Opinogóra Górna zarejestrowane były następujące rodzaje działalności: 

 Transport drogowy towarów - 66 

 Działalność usługowa  wspomagająca produkcję roślinną – 60 

 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 47 

 Zakładanie stolarki budowlanej – 45 

 Malowanie i szklenie - 45 

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 2018 r. nie prowadzono ciągłych badań na podstawie których można by określić przekroczenia                

24-godzinne dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10.  

Ze względu na to że państwowe czujniki powietrza są rozlokowane bardzo rzadko Gmina Opinogóra Górna 

pozyskała w ramach projektu szkolnego dofinansowanego przez Samorząd Województwa pn. „Oddychaj 

na Mazowszu” jeden czujnik, który został zamontowany na budynku Urzędu Gminy w miejscowości 

Opinogóra Górna. Od miesiąca października 2018 r. możemy monitorować (również mieszkańcy po 

zainstalowaniu darmowej aplikacji) na bieżąco parametry powietrza takie jak: temperatura, ciśnienie, 

wilgotność, a także stężenie pyłów PM2, PM10 i SO2.   
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Na podstawie danych z 2018r. 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 Opinogórze Górnej 18 grudnia 2018 r. na wymienionym czujniku odnotowywano stężenia PM2 200% 

jednostek, PM10 280% przy bliskiej 0 stopni C i wilgotności ok 80%. 

W związku występującymi zagrożeniami gmina w 2018 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). 

Ponadto przygotowano wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków UE wymiany starych 

kotłów do ogrzewania domów i mieszkań dla mieszkańców gminy. Do projektu chęć udziału zadeklarowało 

ok. 50 mieszkańców.  

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 2018 r. nie odnotowano zgłoszeń lokalizacji dzikich wysypisk śmieci. Legalnie 

działających wysypisk również nie ma. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. na 1 mieszkańca gminy przypadało 61 kg odpadów komunalnych zebranych 

selektywnie, 188 kg odpadów komunalnych zmieszanych. Na koniec roku 2017 przypadało odpowiednio 

60 kg odpadów zebranych selektywnie i 180 kg odpadów zmieszanych. 

W roku 2018 ilość ścieków oczyszczonych wynosiła: 45 000 m3. 

W 2018 r. z kanalizacji, a tym samym z oczyszczalni korzystało 2,03% osób. Na dzień 1 stycznia 2018 r. 

istniało 342 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 360 przyłączy.  

Planowanie przestrzenne 

Na początku 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 3,43% 

powierzchni gminy, a na koniec roku – 3,61%.  

W 2018 r. wydano 15 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te dotyczyły 

budowy sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej. 

W poprzednim roku wydano 49 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 23 decyzje dotyczących zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 26 decyzji dotyczących zabudowy zagrodowej. 



          Gmina Opinogóra Górna 
          ul. Z Krasińskiego 4 

          06-406 Opinogóra Górna 
 
 

RAPORT O STANIE GMINY OPINOGÓRA GÓRNA              ZA 2018 ROK S t r o n a  33 | 33 

 

Sprawy administracyjne 

W 2018 r.: 

• przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił zarówno na dzień  

1 stycznia 2018 r. jak i na dzień 31 grudnia 2018 r. 30 dni. Termin ten wynika wprost              

z przepisów prawa, 

• przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy wynosi 46 dni, 

• przeciętny czas oczekiwania na decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

wynosi 53 dni, 

• przeciętny czas oczekiwania na wydanie decyzji środowiskowej – jeśli nie zachodzi 

konieczność opracowania ceny oddziaływania na środowisko (raportu) wynosi ok. 60 dni. 

W poprzednim roku zatrudnienie w urzędzie gminy w stosunku do roku 2017 wzrosło o 0,2 etatu. Wzrost 

ilości zatrudnienia wynika z korzystania z możliwości zatrudniania na zasadach preferencyjnych osób  

bezrobotnych, których wynagrodzenie współfinansuje Powiatowy Urząd Pracy.  

Podsumowanie 

Rok 2018 był kolejnym, w którym zrealizowano dużo wartościowych inwestycji w tym też wiele 

rozproszonych, mniejszych, ale bardzo ważnych dla mieszkańców finansowanych w ramach funduszu 

sołeckiego. Dzięki rozwojowi bazy sportowej poprzez budowę boisk o sztucznej nawierzchni                                     

w Woli Wierzbowskiej i Kołaczkowie, zwiększyła się powszechność i dostępność sportu w społeczeństwie, 

stworzona została możliwość wykorzystania obiektów dla organizacji imprez sportowych oraz poprawiły 

się warunki szkoleniowo-treningowe dzieci i młodzieży. Zrealizowano inwestycje służące poprawie jakości 

środowiska związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Opinogórze Górnej i Opinogórze Dolnej 

oraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Opinogórze Górnej. Złożony został wniosek                     

o dofinansowanie wymiany 45 urządzeń grzewczych u mieszkańców gminy, który realizowany będzie                  

w 2019 i 2020 r. Uczestniczymy i jesteśmy współorganizatorami wielu imprez i wydarzeń organizowanych 

wspólnie z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, TKKF Promyk i ze szkołami podstawowymi z terenu 

gminy. Przykładem tych wydarzeń może być organizacja Narodowego Święta Niepodległości, Biegu 

Między Zamkami, Biegu Ulicznego Ciechanowska Piętnastka, czy zorganizowana przez GOK wspólnie ze 

Szkołą Podstawową w Opinogórze Górnej uroczystość pn. „Opinogórski Krasiniak dla Niepodległej”. 

Aktywnie uczestniczymy w realizacji inwestycji wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg w Ciechanowie, 

czego przykładem może być przebudowa drogi powiatowej Ciechanów – Kąty – Opinogóra czy Dzbonie 

– Lipa. Na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Ciechanów uruchomione zostały kursy linii 

autobusowej ZKM do Opinogóry Górnej, co ułatwiło mieszkańcom gminy dojazd do pracy i szkół na 

terenie miasta Ciechanów. Poprawiamy stan infrastruktury świetlic wiejskich, strażnic OSP oraz innych 

obiektów gminnych, również przy udziale środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. 

Dzięki temu udało się przeprowadzić remont strażnicy OSP w Sosnowie oraz utworzyć Klub Senior +            

w Dzboniach. 

Wszystkie działania podejmowane w 2018 r. skierowane były na społeczny i gospodarczy rozwój 

naszej Gminy. 


