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2. Ogólna charakterystyka Gminy i Miasta Żuromin 
 

Gmina i Miasto Żuromin położona jest w północno–zachodniej części województwa 
mazowieckiego, na terenie powiatu żuromińskiego. Sąsiaduje z czteroma gminami: 
Bieżuń, Kuczbork, Lubowidz, Lutocin. Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. 
wyniosła 14 328 osób, w tym 7 350 kobiet i 6 978 mężczyzn. W mieście zamieszkiwało 
8 785 osób, a na terenach wiejskich 5 543 osoby. 
Siedzibą gminy jest miasto Żuromin oddalone 150 km od Warszawy, 95 km 
od Olsztyna i 100 km od Torunia. Na terenie gminy znajdują się 23 sołectwa. 
Powierzchnia gminy wynosi 132,92 km2. 
 
Mapa 1.Położenie Gminy i Miasto Żuromin w powiecie żuromińskim 
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Mieszkańcy gminy 
 
W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła 
się o 96 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 14 328 osoby, w tym 
7 350 kobiet i 6 978 mężczyzn.  
 

Wykaz ludności na dzień 31 grudnia 2018 
 

Nazwa miejscowości /liczba mieszkańców 
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ) 

 

ŻUROMIN  8785 

SOŁECTWA 

BĘDZYMIN  303 

BRUDNICE  259 

CIERPIGÓRZ  90 

CHAMSK  790 

DĄBROWA  183 

DĄBROWICE  153 

FRANCISZKOWO  169 

DĘBSK  265 

KLICZEWO DUŻE  144 

KLICZEWO MAŁE  136 

KOSEWO  178 

KRUSZEWO  128 

MŁUDZYN  117 

NOWE NADRATOWO  86 

STARE NADRATOWO  24 

OLSZEWO  249 

PONIATOWO  835 

RACZYNY  229 

ROZWOZIN  261 

RZĘŻAWY  230 

SADOWO  70 

TADAJÓWKA  94 

WIADROWO  429 

WÓLKA KLICZEWSKA  121 

 
 
 
 
 
 



 5 

Migracja (stan na 31 grudnia 2018) 
 

Przyrost naturalny 
 

  2015  2016  2017  2018 

Urodzenia  139  139  129  134 

Zgony  137  141  151  161 

 
W 2018 r. narodziło się w gminie i mieście Żuromin 134 osoby, w tym 
59 dziewczynek i 75 chłopców, a zmarło 161 osób, w tym 70 kobiet i 91 mężczyzn. 
Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł – 27.  
 

Ludność Miasta Żuromin stan na 31.12.2018 
 

Przedział wiekowy 

0–15 16–60 16–65 Powyżej 60 Powyżej 65 

Rok 
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2018 681 635 2818 3074 1109 466 

 
Ludność Gminy Żuromin stan na 31.12.2018 

 

Przedział wiekowy 

0–15 16–60 16–65 Powyżej 60 Powyżej 65 

Rok 
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K M 
 

2018 479 459 1616 1941 713 335 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017 2018 

MIASTO ŻUROMIN 8842 8785 

TEREN WIEJSKI  5582 5543 

 RAZEM  14424 14328 
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3. Realizacja polityk, programów i strategii 
 
W 2018 roku w ramach Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Żuromin na lata 2016–2022 
realizowane były cele strategiczne w zakresie: 
 

• pobudzenia rozwoju gospodarczego i wzmacnianie lokalnej przedsiębiorczości 
– w tym cele operacyjne: utworzenie targowiska gminnego, uzbrajanie 
specjalnej podstrefy ekonomicznej, utworzenie inkubatora przedsiębiorczości, 
wspieranie ekonomii społecznej; 

• poprawa jakości życia mieszkańców i stworzenie warunków ich rozwoju, – 
w tym cele operacyjne: rozbudowa kanalizacji sanitarnej, rozwój infrastruktury 
oświatowej, kulturalnej i sportowej, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, 
rozwijanie działań w zakresie profilaktyki AA, przeciw narkotykowej 
i przeciwdziałania przemocy, utworzenie żłobka, rozbudowa monitoringu 
w mieście; 

• integracja wspólnoty lokalnej poprzez budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego – w tym cele operacyjne: utworzenie klubu seniora, 
modernizacja świetlic wiejskich, upowszechnianie instrumentu konsultacji 
społecznych, budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego, organizacja 
imprez sportowych i kulturalnych. 

 
W 2018 roku realizowane były zadania w ramach Programu Ochrony Środowiska dla 
Miasta i Gminy Żuromin na lata 2017–2020 z perspektywą na lata 2021–2024 
w obszarach: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, zasoby 
przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami. 
 
W 2018 roku w ramach Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017–
2023 zrealizowane zostały trzy główne projekty rewitalizacyjne i trzy pozostałe 
projekty rewitalizacyjne. Główne z nich to: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej 
w Poniatowie, Przebudowa trybun na stadionie miejskim, Modernizacja Sali kinowej.  
 
W 2018 roku w ramach Strategii rozwiązywania problemów alkoholowych 
przewidziano zwiększenie działań profilaktycznych w szkołach, edukację publiczną 
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy domowej oraz przemocy 
rówieśniczej, wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz 
zwiększenie dostępu do oferty pomocowej służącej rozwiązywaniu problemów 
uzależnień oraz przemocy domowej. Podejmowane działania opierały na „Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2018 r. Realizatorami 
programu byli: Wydział Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie – zespół 
d/s społecznych, Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Żurominie. 
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W 2018 roku zrealizowany został Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta 
Żuromin. Program został przyjęty Uchwałą Nr 313/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie 
z dnia 26 marca 2018 r. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami realizowany był 
w celu wypełnienia obowiązków – zadań własnych gminy, określonych w ustawie 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1840) dot. 
zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 
oraz ich wyłapywania. Program obejmował:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla 

zwierząt; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) usypianie ślepych miotów; 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 
Projekt programu przekazany był do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi 
weterynarii oraz zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. 
W ramach realizacji zadań, wynikających z programu były zawarte dwie umowy:  
– umowa na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy i Miasta Żuromin 

i utrzymywanie ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie zawarta 
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 
83, 06–400 Ciechanów  

– umowa na świadczeń usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu 
Gminy i Miasta Żuromin zawarta z Centrum Zdrowia i Rozrodu Zwierząt, Marcin 
Gocek, 09–300 Żuromin ul. Wyzwolenia 59  

Realizując obowiązki programu w 2018 r. Gmina zapewniła opiekę 28 bezdomnym 
psom. Wydatki poniesione w związku z realizacja programu 42 502,24 zł  
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4. Finanse Gminy i Miasta Żuromin 
 
Dochody budżetu gminy i miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku  
wyniosły 55 853 736,71 zł, w tym: 
 
1. dochody bieżące 53 578 234,97 zł,  
2. dochody majątkowe 2 275 501,74 zł.  
  
Wydatki budżetu gminy i miasta 59 121 792,12 zł, w tym: 
 
1. wydatki bieżące 52 817 859,65 zł,  
2. wydatki majątkowe 6 303 932,47 zł. 
 

Ostatecznie na koniec roku 2018 r, Uchwalony budżet Gminy i Miasta Żuromin 
na 2018 rok pozostał budżetem deficytowym:  
Deficyt w wysokości 3 268 055,41 zł, zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi 
z emisji papierów wartościowych w wysokości 1 750 000,00 zł, pożyczkami 
w wysokości 476 464,00 zł, oraz wolnymi środkami w wysokości 1 041 591,41 zł. 
Przychody budżetu w wysokości 1 606 056,75 zł, pochodzące z wolnych środków, 
przeznaczono na rozchody w wysokości 1 606 056,75 zł,(spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1 505 000,00 zł, pożyczek w wysokości 
51 056,75 zł oraz udzieloną pożyczkę w wysokości 50 000,00 zł). Przychody budżetu 
zaplanowano w wysokości 4 874 112,16 zł, rozchody zaplanowano w wysokości 
1 606 056,75 zł. 
 
W budżecie gminy na 2018 rok: 
 
Zaplanowano dochody w wysokości 55 853 736,71 zł, natomiast wykonano 
56 631 685,89 zł, co stanowi 102,29 % realizacji planu, w tym: 

• dochody majątkowe w kwocie 2 273 675,31 zł, stanowią 99,92 % realizacji 
planu,  

• dochody ze sprzedaży majątku zrealizowane w wysokości 236 736,00 zł, 
stanowią 94,07 % realizacji planu. 

 
Uzyskane dochody z podziałem na źródła:  

• Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych – 9 131 443,00 zł. 

• Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
prawnych – 150 000,00 zł. 

• Podatki i opłaty – 10 567 863,51zł, w tym podatku od nieruchomości – 
5 382 650,30 zł. 

• Z subwencji ogólnej – 14 957 351,00 zł. 

• Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 17 802 857,68 zł. 
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• Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2 400 931,67 zł. 

• Ze sprzedaży majątku – 236 736,00 zł. 
 

Struktura dochodów budżetu Gminy i Miasta 

Żuromin

0%
17%

19%

27%

33%

0%

4%

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 

Podatki i opłaty 

Subwencja

Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Ze sprzedaży majątku 

 
Zaplanowano wydatki w wysokości 59 121 792,12 zł, natomiast wykonano 
58 186 199,32 zł, co stanowi 96,49 % realizacji planu, w tym wydatki majątkowe 
zrealizowane w kwocie 6 173 068,93 zł, stanowią 97,92 % realizacji planu. 
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Wykres: Struktura wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin 
 

 
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na 31 grudnia 2018 r. 
wynoszą 10 465 062,57 zł. Spłaty rat były zgodne z harmonogramem przewidzianym 
na rok 2018. 
Gmina i Miasto Żuromin spełnia wymagania co do wysokości wskaźnika spłaty 
zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 
 
W 2018 roku w Gminie i Mieście Żuromin zrealizowano następujące projekty 
inwestycyjne: 

• Projekt infrastruktury drogowej na ul. Leszczynowej i ul. A. Kołodziejskiego 
w Żurominie – wydatkowano kwotę 34 993,50 zł. 

• Przebudowa chodnika na ul. Wyzwolenia w Chamsku – wydatkowano kwotę 
38 432,63 zł. 

Struktura wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin

2%

0%

1%
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11%
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33%

5%

36%

Administracja Kultura
Gospodarka komunalna Rodzina , pomoc społeczna
Obsługa długu Oświata i wychowaie
Gospodarka mieszkaniowa Drogi
Pozostałe
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• Projekt chodnika na ul. Brzozowej, ul. Wierzbowej, ul. Osiedlowej, ul. Matejki 
i ul. Kopernika w Żurominie – wydatkowano kwotę 69 987,00 zł. 

• Przebudowa ul. Żeromskiego w Żurominie – wydatkowano kwotę 
350 324,42 zł. 

• Budowa chodnika w Dąbrowie – wydatkowano kwotę 307 000,00 zł. 

• Projekt ul. Morgowej w Będzyminie – wydatkowano kwotę 4 993,80 zł. 

• Budowa chodnika ul. Szkolna w Kliczewie Małym – wydatkowano kwotę 
56 526,42 zł. 

• Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 1 w Żurominie – wydatkowano kwotę 
28 226,03 zł. 

• Przebudowa ul. Licealnej w Żurominie – wydatkowano kwotę 14 5911,54 zł.  

• Budowa parkingu przy Pl. Józefa Piłsudskiego w Żurominie– wydatkowano 
kwotę 30 000,00 zł. 

• Budowa chodnika w Poniatowie (projekt) – wydatkowano kwotę 4 993,80 zł. 

• Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Poniatowie – wydatkowano kwotę 
178 000,00 zł.  

• Modernizacja CO w szkołach podstawowych w Chamsku i Kliczewie Dużym 
(zmiana źródła ogrzewania – ogrzewanie gazowe) – wydatkowano kwotę 
49 118,17 zł.  

• Oświetlenie ul. Ogrodowej w Poniatowie i parkingu przy cmentarzu 
parafialnym w Poniatowie – wydatkowano kwotę 66 792,87 zł. 

• Zakup i montaż trybun na stadionie miejskim wydatkowano kwotę 
134 484,45 zł. 

• Wykonanie instalacji CO w lokalach gminnych przy ul. Wyzwolenia 56, 58, 60 –
wydatkowano kwotę 79 980,33 zł. 

• Rozwój terenów zielonych w mieście (projekt ) etap drugi – wydatkowano 
kwotę 60 000,00 zł. 

• Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ul. Zwycięstwa – 
wydatkowano kwotę 1 942 000,00 zł. 

 
Infrastruktura techniczna  
Na dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg w gminie wynosiła 120,73 km. Drogi 
asfaltowe stanowiły 59 % wszystkich dróg. Długość ścieżek rowerowych na 
31 grudnia 2018 r. wyniosła 13,6 km. 
Długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2018 r. wynosiła 149 000 m. 
W przypadku sieci kanalizacyjnej długość na koniec 2018 roku wynosiła 34 300 m 
(1327 przyłączy). Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 99% mieszkań. 
W przypadku sieci kanalizacyjnej – 66%.  
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Projekty inwestycyjne na które Gmina i Miasto Żuromin otrzymała dofinansowanie: 
 
1. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kwiatowej w Kruszewie: 

– wydatkowano kwotę 416 578,80 zł.  
– dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego 

na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych: 100 000,00 zł 

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Będzyminie:  
– wydatkowano kwotę 479 249,51 zł. 
– dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 
2018: 150 000,00 zł. 

3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad rzeką Wkrą w Brudnicach: 
– wydatkowano kwotę 15 580,54 zł. 
– otrzymane w 2019 r. dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi 

i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014–2020: 
280 506,00 zł 

4. Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa: 
– wydatkowano kwotę 1 901 140,61 zł. 
– dofinansowanie na operację typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty 

budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętego 
PROW na lata 2014–2020: 880 267,00 zł 

5. Budowa otwartej strefy aktywności w parku przy ul. Zielonej w Żurominie 
– wydatkowano kwotę 103 375,46 zł.  
– dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej: 50 000,00 zł 
6. Budowa otwartej strefy aktywności w parku przy ul. Lidzbarskiej w Żurominie 

– wydatkowano kwotę 96 277,02 zł. 
– dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej: 48 100,00 zł 
7. Przebudowa boiska piłkarskiego i budowa bieżni prostej 4–torowej, rzutni do 

pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal i trójskoku przy Szkole nr 2 w Żurominie 
oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej 
w Raczynach 
– wydatkowano kwotę 1 085 000,00 zł. 
– dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej: 499 700,00 zł 
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5. Fundusz sołecki 
 
W gminie zrealizowano następujące zadania w ramach: 

• Sołectwo Chamsk –„Remonty bieżące dróg wiejskich– zakup żwiru” – wykonanie 
wyniosło 7000,00 zł. 

• Sołectwo Rozwozin – „Remonty bieżące dróg – zakup żwiru i kostki – wykonanie 
wyniosło 5000,00 zł. 

• Sołectwo Będzymin – „Remonty bieżące dróg– zakup żwiru” – wykonanie 
wyniosło 3132,81 zł. 

• Sołectwo Dębsk – „Remonty bieżące dróg wiejskich – zakup żwiru” – wykonano 
4620,83 zł. 

• Sołectwo Olszewo –„Remonty bieżące dróg wiejskich – zakup żwiru” – 
wykonanie wyniosło 8008,07 zł. 

• Sołectwo Franciszkowo – „Remonty bieżące dróg wiejskich– zakup żwiru” – 
wykonanie wyniosło 2000,00 zł. 

• Sołectwo Tadajówka –„Remonty bieżące dróg wiejskich– zakup żwiru” – 
wykonanie wyniosło 5008,31 zł. 

• Sołectwo Raczyny –„Remonty bieżące dróg wiejskich– zakup żwiru” – wykonanie 
wyniosło 14599,90 zł. 

• Sołectwo Kliczewo Małe –„Remonty bieżące dróg wiejskich – zakup żwiru” – 
wykonanie wyniosło 2500,00 zł. 

• Sołectwo Cierpigórz –„Remonty bieżące dróg wiejskich” – wykonanie wyniosło 
8647,99 zł. 

• Sołectwo Kosewo –„ Remonty bieżące dróg wiejskich” – wykonanie wyniosło 
8200,00 zł. 

• Sołectwo Kliczewo Małe – „Remonty bieżące dróg wiejskich – równanie terenu” 
– wykonanie wyniosło 2330,85 zł. 

• Sołectwo Będzymin – „Zakup materiału do ocieplenia elewacji w SP. Będzymin” 
– wykonanie wyniosło 4999,99 zł. 

• Sołectwo Kliczewo Duże – „Zakup elementów ogrodzenia przy szkole 
w Kliczewie Dużym” – Realizacja wyniosła 3490,00 zł.  

• Sołectwo Poniatowo – „Remont klasy w Szkole Podstawowej w Poniatowie” – 
wydatkowano kwotę 3726,00 zł. 

• Sołectwo Chamsk – „Zakup kosiarki” – wykonanie wyniosło 1691,94 zł. 

• Sołectwo Chamsk – „Zakup roślin ozdobnych do zagospodarowania terenu 
zielonego w Chamsku” – wykonanie wyniosło 726,00 zł. 

• Sołectwo Kliczewo Duże – „Zakup kosiarki” – wykonanie wyniosło 1459,98 zł. 

• Sołectwo Wólka Kliczewska – „Wykopanie zbiornika wodnego w centrum wsi 
Wólka Kliczewska” – wykonanie wyniosło 717,50 zł. 

• Sołectwo Rozwozin – „Zakup lamp oświetleniowych ” – wykonanie wyniosło 
2000,00 zł. 

• Sołectwo Brudnice – „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brudnicach” – 
wykonanie wyniosło 6753,99 zł. 
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• Sołectwo Dębsk – „Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Dębsku” – wykonanie 
wyniosło 500,01 zł. 

• Sołectwo Dębsk – „Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Dębsku” – 
wykonanie wyniosło 246,18 zł. 

• Sołectwo Będzymin – „Remont świetlicy wiejskiej w Będzyminie – zakup 
materiałów” – wykonanie wyniosło 1066,56 zł. 

• Sołectwo Brudnice – „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brudnicach” – 
wykonanie wyniosło 6736,48 zł. 

• Sołectwo Dąbrowice – „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 
w Dąbrowicach” – wykonanie wyniosło 10150,00 zł. 

• Sołectwo Wiadrowo – „Zakup opału do świetlicy wiejskiej we wsi Wiadrowo” – 
wykonanie wyniosło 6482,70 zł. 

• Sołectwo Wiadrowo – „Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Wiadrowo” 
– wykonanie wyniosło 7449,74 zł. 

• Sołectwo Młudzyn – „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Młudzyn” – 
wykonanie wyniosło 7558,59 zł. 

• Sołectwo Rozwozin – „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rozwozinie” – 
wykonanie wyniosło 8951,70 zł. 

• Sołectwo Dębsk – Opłata za energię elektryczną – wykonanie wyniosło 
1175,92 zł. 

• Sołectwo Dąbrowice  – Opłata za energię elektryczną – wykonanie wyniosło 
1614,09 zł. 

• Sołectwo Olszewo – Opłata za energię elektryczną – wykonanie wyniosło 
1549,00 zł.  

• Sołectwo Chamsk – Opłata za energię elektryczną – wykonanie wyniosło 
1997,39 zł. 

• Sołectwo Olszewo – Remont świetlicy wiejskiej w Olszewie – wykonanie 
wyniosło 5000,00 zł. 

• Sołectwo Rzężawy – Remont świetlicy wiejskiej w Rzężawach – wykonanie 
wyniosło 11280,08 zł. 

• Sołectwo Nadratowo – inwestycja „Budowa świetlicy wiejskiej w Nadratowie” – 
wykonanie wyniosło 10691,14 zł. 

• Sołectwo Dębsk – „Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Dębska” 
– wykonanie wyniosło 1203,71zł. 

• Sołectwo Sadowo – „Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców 
Sadowa” – wykonanie wyniosło 2144,00 zł. 

• Sołectwo Franciszkowo – „Zakup wyposażenia placu zabaw we wsi Franciszkowo 
– siłownia plenerowa” – wykonanie wyniosło 8647,25 zł. 

• Sołectwo Kliczewo Duże – „Zakup wyposażenia placu zabaw we wsi Kliczewo 
Duże – siłownia plenerowa” – wykonanie wyniosło 6500,00 zł. 

• Sołectwo Kliczewo Małe – „Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Kliczewo 
Małe” – wykonanie wyniosło 4574,92 zł. 
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• Sołectwo Wólka Kliczewska – „Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw we wsi 
Wólka Kliczewska” – wykonanie wyniosło 2000,00 zł. 

• Sołectwo Wiadrowo – „Zakup wyposażenia placu zabaw we wsi Wiadrowo” – 
wykonanie wyniosło 4500,00 zł. 

• Sołectwo Kosewo – „Zakup wyposażenia placu zabaw we wsi Kosewo” – 
wykonanie wyniosło 3670,00 zł. 

• Sołectwo Kliczewo Małe – „Remont placu zabaw we wsi Kliczewo Małe” – 
wykonanie wyniosło 1960,00 zł. 
 

Z ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na 
łączną kwotę 194 636,83 zł. 
 
Zadania inwestycyjne na które Gmina i Miasto Żuromin otrzymała dofinansowanie: 
Sołectwo Dębsk – „Remont ogrodzenia boiska w Dębsku”  
– wykonanie z sołeckiego wyniosło 6 570,87 zł. 
– dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”: 
10 000,00 zł 
Dodatkowo w 2018 r. Gmina i Miasto Żuromin otrzymała dofinansowanie 
i zrealizowała zadania: 
1. Remont świetlicy wiejskiej w Chamsku: 

– koszt całkowity: 41 500,00 zł 
– dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego 

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”:  
 10 000,00 zł; 
2. Uzupełnienie nasadzeń poprzez zakup materiału roślinnego– drzew i krzewów do 

nasadzeń: 
– koszt całkowity: 14 600,00 zł 
– dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej: 11 680,00 zł 

3. Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta 
Żuromin: 
– koszt całkowity: 39 423,73 zł 
– dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej: 21 734,62 zł 

4. Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta 
Żuromin: 
– koszt całkowity: 28 147,50 zł 
– dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu 

Sprawiedliwości–Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej: 27 866,03 zł 
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6. Spółka komunalne – Żuromińskie Zakłady Komunalne 
 
W gminie istnieje spółka komunalna – Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. 
w Żurominie. Przedsiębiorstwo składa się z 4 podstawowych zakładów: Zakładu 
Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni, Zakładu Usług Komunalnych, Zakładu 
Energetyki Cieplnej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.  
 
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni zajmuje się dostarczaniem wody oraz 
odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków na terenie miasta i gminy Żuromin. 
W skład zakładu wchodzą dwie stacje ujęcia wody w Żurominie obsługujące Żuromin, 
Brudnice, Wiadrowo, Dąbrowę , Cierpigórz oraz Sadowo i cztery wiejskie 
w Poniatowie (Poniatowo, Kruszewo ), w Dębsku (Dębsk, Kliczewo Duże i Małe, 
Kosewo, Wólka Kliczewska, Nadratowo, Miłotki i Chodubka) w Chamsku (Chamsk, 
Franciszkowo, Olszewo i Młudzyn ) i w Raczynach (Raczyny, Rozwozin, Rzężawy, 
Dąbrowice, Będzymin, Tadajówka i Pietrzyk ).  
Głównym zadaniem zakładu jest zapewnienie dostaw odpowiedniej ilości i jakości 
wody pod względem fizyko–chemicznym i bakteriologicznym. W 2018 roku cen wody 
i ścieków nie uległy zmianie i wynosiły (netto): wody 2,75 zł/ m3 , ścieków 4,05 zł/ m3. 
Oczyszczalnia ścieków w Żurominie, odbiera i oczyszcza ścieki z terenu miasta oraz 
wsi Wiadrowo i Poniatowo. Ponadto obsługuje dwie przepompownie na osiedlu 
Zacisze i na ulicy Rataja i dwie przepompownie wiejskie w Poniatowie i Wiadrowie. 
W 2018 roku przeprowadzono następujące prace:  
 

• Wykonanie nowej obudowy typu Lange studni głębinowych na SUW Żuromin: 
studnie nr 2 i 3 – wartość 51.000,00 zł, 

• Wykonanie wodociągu Kruszewo–Będzymin – wartość 37.349,74 zł, 

• Zakup kosiarki ciągnikowej – wartość 5.470,73 zł, 

• Zakup pompy głębinowej GCA 3.05 – wartość 10.272,09 zł, 

• Zakup 4 szt. chloratorów na SUW – wartość 9.418,00 zł. 
  
W 2018 roku usunięto 58 awarii sieci wodociągowej oraz dokonano 168 udrożnień 
kanalizacji sanitarnej.  
 
Zakład Usług Komunalnych obejmuje swoim zasięgiem działania na terenie gmin: 
Żuromin, Lubowidz, Bieżuń, Lutocin i Kuczbork. Główne zadania wykonywane w tym 
zakładzie to usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych, prac ziemnych 
i transportowych oraz remontów bieżących. Na koniec roku sprawozdawczego ZUK 
odbierał odpady komunalne od 23 394 osób oraz 570 podmiotów gospodarczych. 
W 2018 roku w ZUK dokonano: 
 

• Napraw części załadunkowej i zasypowej w 4 pojazdach specjalistycznych, 

• Naprawy bieżące eksploatacyjne śmieciarek i samochodów ciężarowych.  
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Zakład Energetyki Cieplnej dostarcza ciepłą wodę i ciepło do Spółdzielni 
Mieszkaniowych (Żurominianka, Żurawianka, Wistula), ZGM–u, instytucji 
państwowych i samorządowych, placówek oświatowych, gospodarstw 
indywidualnych i na potrzeby własne. W 2018 roku w Zakładzie Energetyki Cieplnej 
wykonano następujące inwestycje i prace konserwacyjno–remontowe:  
 

• Odtworzenie przewodu komina na kotłowni przy ul. Targowej – wartość 
115.856,29 zł, 

• Modernizacja instalacji technologicznej na kotłowni przy ul. Wyzwolenia – 
wartość 652.636,68 zł, 

• Naprawa nieszczelności komina w kotłowni Kościuszki przy ul. Szpitalnej – 
wartość 26.000 zł, 

• Ekspertyzy techniczne 3 kominów na kotłowni Kościuszki, Wyzwolenia 
i Targowa – wartość 6.000 zł, 

• Zakup falowników kotłownia Kościuszki – wartość 8022,59 zł, 

• Zakup łańcuchów zgrzebłowych na kotłowni Wyzwolenia – wartość 8.836 zł, 

• Zakup łańcuchów zgrzebłowych na kotłowni Targowa – wartość 8.836 zł, 

• Zakup rusztu taśmowego i przenośnika na kotłowni Wyzwolenia – wartość 
4.749,00 zł.  

 
ZGM zajmuje się administrowaniem budynków komunalnych i zarządzaniem 
wspólnotami mieszkaniowymi o łącznej powierzchni 23.141,01 m2 oraz użytkowymi 
o powierzchni 332,70 m2. Obecnie Spółka administruje i zarządza 29 
nieruchomościami z 501 mieszkaniami oraz dwoma lokalami użytkowymi. 
 
 

7. Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania 
Narkomanii 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2018 rok został 
opracowany zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 
roku o przeciwdziałaniu narkomanii. 
Realizatorzy programu to: 

• Wydział organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Żuromin – zespół ds. 
społecznych, 

• Miejsko–Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Żurominie. 

 
Wyznaczone zadania: 
Zad. 1: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz osób zagrożonych uzależnieniami. 
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Zad. 2: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii 
pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą 
w rodzinie. 
 
Zad. 3: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych a także działań na rzecz dożywania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. 
 
Zad. 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. 
 
Zad. 5: Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów art. 13 i art. 15 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 
 
Zad. 6: Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze 
środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu 
socjalnego. 
 
Jednym z głównych celów było zwiększenie działań profilaktycznych w szkołach. 
W 2017 roku 28 wniosków, ściśle powiązanych z w/w celem, otrzymało 
dofinansowanie w kwocie 59 157,82 zł. W roku 2018 tych wniosków było 33 a kwota 
dofinansowania wyniosła 76 768,76 zł. Biorąc jako wskaźnik liczbę dofinansowanych 
wniosków, która wzrosła o 18% w 2018r oraz poniesione nakłady pieniężne, które 
wzrosły o 30% w 2018r, można uznać że podjęte działania były zbieżne 
z wyznaczonym celem oraz były ściśle powiązane z realizacją zadania nr 3. 
 
Wykres: Liczba wniosków złożonych w 2017, 2018 do Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
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Wykres: Nakłady finansowe przeznaczone na działania profilaktyczne 
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Kolejnym celem było zwiększenie dostępu do oferty pomocowej służącej 

rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przemocy domowej. Było to realizowane 
poprzez Grupę Wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych, Grupa AA, 
Grupa Al–Anon. Zadania w tym zakresie realizował również Punkt Informacyjno – 
Konsultacyjny który w 2018 roku odnotowano 25 spotkań z osobami uzależnionymi 
od alkoholu, 17 spotkań z osobami współuzależnionymi, 3 spotkania dotyczące spraw 
rodzinnych, 5 rozmów telefonicznych z osobami współuzależnionymi, 3 spotkania – 
sprawy różne. W 2017 roku odnotował 33 spotkania z osobami uzależnionymi od 
alkoholu, 16 spotkań z osobami współuzależnionymi,11 spotkań dotyczących spraw 
rodzinnych, 2 spotkania z ofiarami przemocy, 1 rozmowa telefoniczna z osobą 
współuzależnioną, 3 spotkania–sprawy różne.  
 
Na dzień 31 grudnia 2018 r. 58 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych. Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez 
gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2018 r. sfinansowane 
zostały następujące wydatki: na zwalczanie narkomani przeznaczono 45 013,96 zł,  
na przeciwdziałanie alkoholizmowi 233 616,86 zł.  

• Łącznie wydano 278 630,82 zł.  
Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 15 zgłoszeń 
przypadków nadużywania alkoholu. W 2018 r. nie odebrano żadnemu podmiotowi 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 

8. Pomoc społeczna świadczenia wychowawcze, Dobry Start, Fundusz 
Alimentacyjny 

 
W Gminie i Mieście Żuromin zadania pomocy społecznej realizowane są przez Miejsko–
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie. Natomiast świadczenie 
wychowawcze 500 + i fundusz alimentacyjny realizuje Urząd Gminy i Miasta Żuromin. 
Na 1 stycznia 2018 r. 568 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 
31 grudnia 2018 r. 496 rodzin, czyli o 72 rodziny mniej. Liczba dzieci, na które 
rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny w  s t y c z n i u  2 0 1 8  roku to 1 117, a na koniec 
roku 765, tj. mniej o 352 dzieci. Kwota świadczeń rodzinnych w 2018 r. wyniosła 
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1 516 569,33 zł, a kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 498 088,00 zł. 
 
Świadczenia wychowawcze 
 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków 
związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego 
potrzeb życiowych. Przysługuje ono na dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia 
w wysokości 500 zł miesięcznie: a) przy spełnieniu kryterium dochodowego 
w przypadku pierwszego lub jedynego dziecka w rodzinie, które wynosi 800 zł netto 
na osobę w rodzinie lub 1 200 zł na osobę, jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko 
niepełnosprawne, b) bez spełnienia kryterium dochodowego w przypadku drugiego 
lub kolejnego dziecka w rodzinie. Uprawnioną osobą do pobierania świadczenia 
wychowawczego jest matka, ojciec, opiekun faktyczny lub opiekun prawny dziecka. 
Faktyczna realizacja świadczenia rozpoczęła się od 1.04.2016 r., tj. od tego momentu 
wydawano i przyjmowano wnioski oraz toczyły się postępowania administracyjne.  
Dużym ułatwieniem dla świadczeniobiorców była możliwość złożenia wniosku on–line 
poprzez: a) bankowość elektroniczną, b) portal empatia, c) platformę ePUAP, 
d) platformę PUE ZUS. W pierwszym okresie realizacji Programu świadczenie było 
przyznawane od 01.04.2016 do 30.09.2017 r. (pod warunkiem złożenia wniosku do 
01.07.2016 r.). W kolejnych latach świadczenie było i jest nadal przyznawane na 
12 miesięcy od 1.10 do 30.09 roku następnego –pod warunkiem terminowego 
złożenia wniosku.  
Na początek 2018 r. 1 115 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), 
a na koniec 2018 roku – 1.033 rodziny. Kwota wypłaconych świadczeń w 2018 roku 
wyniosła 10 147 618,50. W 2018 r. koszty obsługi świadczenia wyniosły 143 764,54 zł.  
Realizując Program Rodzina 500+ w niewielkim stopniu zetknięto się ze 
świadczeniami nienależnie pobranymi, które to były następstwem nieterminowego 
zgłaszania uzyskanych dochodów przez beneficjentów. Nienależnie pobrane 
świadczenia były spłacane na bieżąco w całości lub w oparciu o decyzje rozkładające 
należność na raty. Z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w 2018 r. dłużnicy 
spłacili 1 375 zł. Stąd też kwota tych zaległości nie jest wysoka i na dzień 31.12.2018 r. 
wynosi 8 525 zł. 
 
Świadczenie Dobry Start 
 
Program Dobry Start (tzw. 300+) to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla uczniów 
rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu. 
Przysługuje na uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, w przypadku dzieci 
niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia. Program nie obejmuje dzieci 
realizujących przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w szkole (tzw. zerówki), 
studentów oraz uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych. O świadczenie mogą 
ubiegać się rodzice, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. W przypadku 
dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca 
rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo–wychowawczej, wniosek 
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może złożyć również osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą – 
w powyższych przypadkach organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest 
starosta.  
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start były przyjmowane od 
dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2018 r. W przypadku wniosków składanych drogą 
elektroniczną (przez system teleinformatyczny utworzony przez ministra właściwego 
do spraw rodziny tzw. Emp@tia lub bankowość elektroniczną) od 1 lipca do 30 
listopada 2018 r. Przyznanie świadczenia Dobry Start nie wymaga wydania decyzji 
administracyjnej. Informację o przyznaniu świadczenia wnioskodawcy otrzymywali 
w wiadomości e–mail, na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.  
Realizacja programu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, a koszt realizacji 
programu przez gminę wynosi 10 zł za jedno dziecko, na które ustalane jest prawo do 
świadczenia dobry start. W 2018 roku ze świadczenia dobry star skorzystało 1 764 
osoby w 1 211 rodzinach. Koszt obsługi programu w 2018 r. wyniósł 17 640 zł. 
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do 
ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole 
wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania 
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. W przypadku 
ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów 
prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego 
roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku 
życia.  
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na 
wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. 
Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby uprawnionej w przypadku bezskuteczności egzekucji – oznacza to 
egzekucję, w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano 
pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za 
bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia 
egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: 
 

a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania 
tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, 

b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania 
dłużnika alimentacyjnego za granicą. 

 
W 2018 r. ze świadczeń skorzystało 120 osób w 75 rodzinach. Łączna kwota 
wypłaconych świadczeń wniosła 570 181,92 zł. Koszty obsługi wniosły 17 105,46 zł.  
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Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią niewielki 
odsetek w stosunku do wypłaconych świadczeń. Główną przyczyną ich powstania to 
nieterminowe zgłaszanie przez beneficjentów uzyskanego dochodu, nie 
kontynuowanie nauki przez osoby pełnoletnie, a także skuteczność egzekucji 
świadczeń alimentacyjnych. Świadczenia nienależnie pobrane spłacane są regularnie 
na podstawie decyzji rozkładającej zadłużenie na raty lub w całości. 
Urząd Gminy i Miasta Żuromin w ramach realizacji ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów w szerokim spektrum prowadził postępowania wobec 
dłużników alimentacyjnych, jako organ właściwy dłużnika w okresie od 01.01.2016 r. 
do 31.12.2018 r. Postępowanie prowadzono wobec wszystkich dłużników 
alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy, a mających na celu wyjaśnienie 
przyczyn nie wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego wobec osób 
uprawnionych do alimentów oraz zwiększenia skuteczności egzekucji alimentów. 
Skutecznie prowadzone działania wobec dłużników alimentacyjnych na przestrzeni 
ostatnich trzech lat dały przede wszystkim wzrost ściągalności zaległości wobec 
Budżetu Państwa, gdzie 60% wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie 
wyegzekwowanej kwoty jest przekazywanych do Budżetu Państwa, zaś pozostałe 40% 
pozostaje dochodem gminy wypłacającej świadczenia osobom uprawnionym. 
Kluczowymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych, a mającymi szczególny 
wpływ na zwiększenie ściągalności są m.in. wnioski kierowane do Prokuratury z art. 
209 § 3 Kodeksu karnego, jako zawiadomienia o możliwości popełnienia 
przestępstwa, wnioski z art. 209 § 1 Kodeksu karnego o popełnieniu przestępstwa, 
wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową dłużnika, wnioski 
o zatrzymanie prawa jazdy.  
Do dnia 31.12.2018 r. Prokuratura: wszczęła wobec 49 dłużników postępowanie, 
umorzyła postępowanie wobec 18 dłużników alimentacyjnych, odmówiła wszczęcia 
postępowania wobec 3 dłużników, zawiesiła postępowanie wobec 7 dłużników oraz 
przesłała akt oskarżenia do Sądu wobec 10 dłużników. Kierowanie zawiadomień 
o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 § 1 Kodeksu karnego przyczyniło się 
do zwiększonej ściągalności należności od dłużników alimentacyjnych.  
W ramach prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych tutejszy 
Urząd współpracuje z Komornikami Sądowymi, Sądami, Prokuraturą, Policją, 
Powiatowymi Urzędami Pracy, Starostami, innymi gminami będącymi gminą właściwą 
dla dłużnika alimentacyjnego lub wierzyciela, a także z innymi instytucjami 
państwowymi. Wszystkie informacje uzyskane w trakcie prowadzonego 
postępowania wobec dłużników alimentacyjnych są przesyłane do Komornika 
Sądowego, a także do gminy, z której pochodzi wniosek o podjęcie działań.  
W okresie sprawozdawczym obsługą i wypłatą świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz świadczenia Dobry Start 
zajmował się Zespół do Spraw Socjalnych wchodzący w skład Wydziału 
Organizacyjnego UGiM Żuromin. 
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9. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 
 
Na koniec 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 
W budynkach komunalnych i socjalnych 

• przy ul. Wyzwolenia 12 – w budynku znajdują się 2 mieszkania 
o powierzchniach 52m2 każde,  (łączna powierzchnia budynku wynosi 
104,00 m2),  

• przy ul. Wyzwolenia 62 – w budynku znajduje się 16 mieszkań 
o powierzchniach: 51,20 m2 – 4 mieszkania oraz 37,00 m2 – 12 mieszkań  

(łączna powierzchnia budynku wynosi 648,80 m2),  

• przy ul. Warszawskiej 2 – w budynku znajdują się pomieszczenia użytkowe 
i mieszkalne o powierzchniach: 62,09m2

, 74,73m2, 62,14m2
, 74,20m2

, 

62,03m2
, 74,53m2

, 45,61m2
, 37,56m2

, 47,59m2
, 45,88m2

, 36,88m2
, 

47,97m2
, 45,24m2

, 37,22m2
, 47,01m2– część mieszkalna, 355,29m2, 

33,63 m2– część użytkowa (łączna powierzchnia budynku to 1189,60m2),  

• przy ul. Warszawskiej 4 – w budynku znajduje się 10 pomieszczeń użytkowych 
o powierzchniach: 18,51m2

, 13,40m2, 8,20m2
, 101,17m2

, 44,06m2
, 

27,96m2
, 20,40m2, 10,91m2, 12,18 m2, 72,71m2

 (łączna powierzchnia 
budynku to 754,35m2),  

• przy ul. Mickiewicza 12 – w budynku znajduje się 9 mieszkań 
o powierzchniach 48,63m2

, 24,09m2
, 23,79m2 – 2 mieszkania , 16,86m2

, 

48,17m2
, 24,09m2

, 23,78m2 oraz  23,79m2
 (łączna powierzchnia budynku to 

256,99 m2),  

• przy ul. Wierzbowej 4b – w budynku znajduje się 8 mieszkań 
o powierzchniach 49,80m2 – 4 mieszkania oraz 48,90m2 – 3 mieszkania, 
49,90 m2 1 mieszkanie  (łączna powierzchnia budynku to 395,80 m2),  

• przy ul. Zwycięstwa 43 w Poniatowie – w budynku znajdują się 4 mieszkania 
o powierzchniach: 38,17m2

, 28,19m2, 37,87m2 oraz 43,73m2
 (łączna 

powierzchnia budynku to 147,96 m2),  

• przy ul. Szkolnej 6 w Poniatowie – w budynku znajdują się 3 mieszkania 
o powierzchniach: 44,55m2

, 13,72m2 oraz 37,88m2
 (łączna powierzchnia 

budynku to 96,15m2),  

• przy ul. Żeromskiego 84/86B – w budynku znajduje się 12 mieszkań 
o powierzchniach 39,13m2, 28,11m2, 28,09m2, 28,86m2, 27,72m2, 
47,90m2, 40,14m2, 28,55m2, 28,48m2, 28,32m2, 28,22m2 oraz 48,10m2

 

(łączna powierzchnia budynku to 401,62m2),  
W budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 

• przy ul. Przemysłowej 43A – w budynku znajdują się 18 mieszkań, w tym 
4 mieszkania gminne o powierzchniach 46,50m2 – 3 mieszkania oraz  

34,20m2 (łączna powierzchnia mieszkań gminnych w tym budynku to 
173,70m2, powierzchnia budynku wynosi 763,20 m2),  

• przy ul. Przemysłowej 10/18B – w budynku znajduje się 7 mieszkań, w tym 
6 mieszkań gminnych o powierzchniach 46,55m2

, 25,70m2, 44,93m2
, 
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44,75m2
, 42,84m2 oraz 42,10m2 (łączna powierzchnia mieszkań gminnych 

w tym budynku to 246,87m2, powierzchnia budynku wynosi 295,09 m2),  

• przy ul. Sikorskiego 19A – w budynku znajduje się 11 mieszkań, w tym 
3 mieszkania gminne o powierzchniach 27,27m2

, 36,51m2 oraz 27,77m2
 

(łączna powierzchnia mieszkań gminnych w tym budynku to 91,55m2, 
powierzchnia budynku wynosi 475,79 m2),  

• przy ul. Szkolnej 3 – w budynku znajduje się 45 mieszkań, w tym 11 mieszkań 
gminnych o powierzchniach 36,90m2 – 2 mieszkania,  37,90m2, 47,60m2 – 
5 mieszkań,  48,00m2 oraz  37,80m2 – 2 mieszkania (łączna powierzchnia 
mieszkań gminnych w tym budynku to 473,30m2 powierzchnia budynku 
wynosi 1941,61 m2),  

• przy ul. Targowej 50/62B – w budynku znajdują się 32 mieszkania, w tym 
8 mieszkań gminnych o powierzchniach 52,00m2 – 2 mieszkania , 69,50m2 
– 2 mieszkania, 62,80m2 – 3 mieszkania oraz  61,70m2 (łączna 
powierzchnia mieszkań gminnych w tym budynku to 493,10 m2 powierzchnia 
budynku wynosi 1942,00 m2),  

• przy ul. Warszawskiej 30 – w budynku znajdują się 4 mieszkania, w tym 
3 mieszkania gminne o powierzchniach 40,00m2

, 49,80m2 oraz 40,20m2 
(łączna powierzchnia mieszkań gminnych w tym budynku to 130,00 m2 
powierzchnia budynku wynosi 178,70 m2),  

• przy ul. Wetmańskiego 57 – w budynku znajduje się 6 mieszkań, w tym 
2 mieszkania gminne o powierzchniach 47,15m2 oraz 33,98m2 (łączna 
powierzchnia mieszkań gminnych w tym budynku to 81,13m2 powierzchnia 
budynku wynosi 283,17 m2),  

• przy ul. Wierzbowej 4 C i D – w budynku znajduje się 12 mieszkań, w tym 
8 mieszkań gminnych o powierzchniach 43,10m2

, 70,90m2, 41,28m2
, 

42,72m2
, 38,23m2

, 27,69m2
, 20,06m2

 oraz 26,04m2 (łączna powierzchnia 
mieszkań gminnych w tym budynku to 310,02m2 powierzchnia budynku 
wynosi 477,97 m2),  

• przy ul. Wyzwolenia 35/37 – w budynku znajduje się 45 mieszkań, w tym 
12 mieszkań gminnych o powierzchniach 41,74m2 – 6 mieszkań,  36,26m2 – 
4 mieszkania, 51,30m2 – 2 mieszkania (łączna powierzchnia mieszkań 
gminnych w tym budynku to 498,08m2 powierzchnia budynku wynosi 
1939,50 m2),  

• przy ul. Wyzwolenia 39 – w budynku znajduje się 18 mieszkań, w tym 
1 mieszkanie gminne o powierzchni 51,18m2, powierzchnia budynku wynosi 
880,75 m2 

• przy ul. Wyzwolenia 41 – w budynku znajdują się 24 mieszkania, w tym 
4 mieszkania gminne o powierzchniach 38,00m2 – 2 mieszkania , 66,00m2 
oraz 50,00m2

 (łączna powierzchnia mieszkań gminnych w tym budynku to 
192,00m2 powierzchnia budynku wynosi 1232,00 m2),  

• przy ul. Wyzwolenia 43 – w budynku znajduje się 36 mieszkań, w tym 
11 mieszkań gminnych o powierzchniach 68,00m2 – 3 mieszkania, 25,00m2 
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– 3 mieszkania oraz 48,50m2 – 5 mieszkań (łączna powierzchnia mieszkań 
gminnych w tym budynku to 521,50m2 powierzchnia budynku wynosi 
1627,70 m2),  

• przy ul. Wyzwolenia 45 – w budynku znajduje się 18 mieszkań, w tym 
5 mieszkań gminnych o powierzchniach 50,00m2 – 2 mieszkania , 67,00m2 
oraz 38,00m2 – 2 mieszkania (łączna powierzchnia mieszkań gminnych 
w tym budynku to 243,00m2 powierzchnia budynku wynosi 930,00 m2),  

• przy ul. Wyzwolenia 47 – w budynku znajduje się 45 mieszkań, w tym 
17 mieszkań gminnych o powierzchniach 37,10m2 – 3 mieszkania, 44,60m2 
– 2 mieszkania, 44,20m2

, 44,50m2 – 2 mieszkania, 46,50m2 – 
3 mieszkania, 24,50m2 – 3 mieszkania oraz 42,50m2 – 3 mieszkania  

(łączna powierzchnia mieszkań gminnych w tym budynku to 674,20m2 
powierzchnia budynku wynosi 1892,60 m2),  

• przy ul. Wyzwolenia 49 – w budynku znajduje się 18 mieszkań, w tym 
3 mieszkania gminne o powierzchniach 66,00m2 – 2 mieszkania oraz  

50,00m2 (łączna powierzchnia mieszkań gminnych w tym budynku to 
182,00m2 powierzchnia budynku wynosi 924,00 m2),  

• przy ul. Wyzwolenia 56 – w budynku znajduje się 16 mieszkań, w tym 
10 mieszkań gminnych o powierzchniach 37,00m2 – 8 mieszkań oraz  

51,20m2 – 2 mieszkania (łączna powierzchnia mieszkań gminnych w tym 
budynku to 398,40m2 powierzchnia budynku wynosi 648,80 m2),  

• przy ul. Wyzwolenia 58 – w budynku znajduje się 16 mieszkań, w tym 
10 mieszkań gminnych o powierzchniach 37,00m2 – 7 mieszkań oraz  

51,20m2 – 3 mieszkania (łączna powierzchnia mieszkań gminnych w tym 
budynku to 412,60m2 powierzchnia budynku wynosi 648,80 m2),  

• przy ul. Wyzwolenia 60 – w budynku znajduje się 16 mieszkań, w tym 
14 mieszkań gminnych o powierzchniach 37,00m2 – 10 mieszkań oraz  

51,20m2 – 4 mieszkania (łączna powierzchnia mieszkań gminnych w tym 
budynku to 574,80m2 powierzchnia budynku wynosi 648,80 m2),  
 
W 2018 r. oddano do użytkowania jedno mieszkanie, znajdujące się w zasobie 

gminy. Zasady przyznawania mieszkań były następujące: mieszkanie przyznane 
zostało pierwszej osobie z Listy osób zakwalifikowanych do najmu lokali 
z Mieszkaniowego Zasobu Gminy Żuromin. Decyzje w tej sprawie były podejmowane 
przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin na podstawie sprawozdań z posiedzeń 
Komisji Mieszkaniowej. Niewykorzystane było jedno mieszkanie. Przyczyną 
niewykorzystania tego mieszkania był jego zły stan techniczny.  

W 2018 roku na wniosek najemców dokonano sprzedaży 9 mieszkań, 
znajdujących się wówczas w zasobie gminy, na łączną kwotę 236 735,90 zł.  
W 2018 r. wszczęto jedno postępowanie eksmisyjne, dotyczące opuszczenia lokali 
mieszkalnych, będących w zasobach gminy. W tymże roku zakończyło się jedno 
takie postępowanie, w którym rezultacie wyeksmitowano 3 osoby na podstawie 
prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego. 
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Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 13 osób 
zakwalifikowanych do najmu lokali komunalnych oraz 7 osób zakwalifikowanych do 
najmu lokali socjalnych, zaś pod koniec 2018 r. było to 16 osób zakwalifikowanych do 
najmu lokali komunalnych oraz 9 osób zakwalifikowanych do najmu lokali socjalnych 

Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 13 osób 
zakwalifikowanych do najmu lokali komunalnych oraz 7 osób zakwalifikowanych do 
najmu lokali socjalnych, zaś pod koniec 2018 r. było to 16 osób zakwalifikowanych do 
najmu lokali komunalnych oraz 9 osób zakwalifikowanych do najmu lokali socjalnych. 
 
 

10. Gospodarka nieruchomościami 
 
Zasób Nieruchomości Gminy Żuromin przedstawiał się następująco: 
1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy – 392,16 ha w tym 295,90 ha dróg,  
2. Nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Gminy – 0,1945 ha, 
4. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste – 33,3631 ha. 
 
Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na: ewidencjonowaniu 
nieruchomości, ich wycenie, zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem, naliczaniu i windykacji należności za nieruchomości udostępniane 
z zasobu, zbywaniu i nabywaniu nieruchomości oraz ich obciążaniu ograniczonymi 
prawami rzeczowymi.  
Gospodarowanie polega także na podejmowaniu czynności w postępowaniu 
sądowym oraz składaniu wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości 
Gminy Żuromin oraz wpis w księgach wieczystych. 
 
W ramach gospodarki nieruchomościami do Zasobu zostały nabyte nieruchomości: 

– przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod 
gminne drogi publiczne w ilości 12 działek na terenie miasta Żuromin 
w rejonach nowopowstających osiedli budownictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego. Działki przejęto w wyniku prowadzonych postępowań 
podziałowych prowadzonych w trybie przepisów ustawy o gospodarce 
nieruchomościami na wniosek właścicieli nieruchomości, 

– w drodze darowizny od Skarbu Państwa zabudowaną nieruchomość 
w miejscowości Kruszewo przeznaczoną na cel publiczny jakim jest 
prowadzenie działalności kulturalnej– świetlicy wiejskiej, 

– w drodze darowizny od Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu prawo posiadania 
samoistnego do zabudowanej nieruchomości wraz w prawami i roszczeniami 
do budynku, położonej w miejscowości Dębsk. 

Zbycie nieruchomości z Zasobu Gminy Żuromin przedstawia się następująco: 
– dokonano darowizny nieruchomości położonych w Żurominie przy 

ul. Lidzbarskiej na rzecz Powiatu Żuromińskiego… 
– sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomość z przeznaczeniem na 

poprawienie warunków  
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Zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej w Poniatowie 
– sprzedano 9 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 
– przygotowano i zorganizowano 4 procedury przetargowe na zbycie 

nieruchomości położonych w Żurominie w przemysłowej części miasta oraz 
w miejscowości Poniatowo, które zakończą się 2019r. 

Ze sprzedaży majątku Gmina Żuromin uzyskała 236 736,00 zł. 
Ponadto do dochodów Gminy z gospodarki nieruchomościami należą: 

– opłaty z tytułu użytkowania wieczystego z 1.166 nieruchomości 
wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, garażowe, przemysłowe i handlowo 
usługowe w wysokości 115.416,00 zł. 

 – czynsze wynikające z umów dzierżawy nieruchomości położonych na terenie 
miasta i gminy Żuromin zawartych ze 150 podmiotami w wysokości 228.059,00 
zł. Dzierżawione nieruchomości to grunty rolne, działki pod pawilonami 
handlowo – usługowymi, garażami i wykorzystywane na poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanych, 

– opłaty adiacenckie – wydano 14 ostatecznych i prawomocnych decyzji 
ustalających opłatę adiacencką, której konieczność zapłaty wiąże się ze 
wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości 
na łączną kwotę 27 500,00 zł 

Zadania Gminy dot. nieruchomości to: 
– postępowania podziałowe nieruchomości wynikające z przepisów ustawy 

o gospodarce nieruchomościami na wniosek właścicieli oraz z urzędu, gdzie 
wydanych zostało 13 opinii o podziale oraz 21 decyzji w sprawie zatwierdzenia 
podziału, 

– postępowania rozgraniczeniowe wynikające z przepisów ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne, których w 2018r. nie odnotowano, natomiast 
brano czynny udział na skutek 17 zawiadomień w czynnościach geodezyjnych 
związanych z wyznaczaniem i okazaniem granic działek stanowiących własność 
Gminy Żuromin, 

– wydawanie na wniosek właścicieli zawiadomień o nadaniu numeru 
porządkowego na nieruchomości zabudowane i niezabudowane przeznaczone 
pod zabudowę, których wydano w ilości 31 szt. Numeracja porządkowa 
nieruchomości prowadzona jest również w systemie ogólnokrajowym w wersji 
elektronicznej, 

– zarejestrowano i poddano analizie w celu prowadzenia postępowań 
o ustalenie renty planistycznej 269 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży 
nieruchomości. Renta planistyczna związana jest ze wzrostem wartości 
nieruchomości sprzedanej na skutek opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Obok w/w zadań wykonano zadania wynikające z innych ustaw np.:  
– z ustawy Prawo łowieckie – sprawach administrowania łowiectwem, tj. 

ochrony zwierząt łownych i gospodarowania ich zasobami w zgodzie z 
zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, przeprowadzonych 
zostało 14 spraw, a także, na wnioski zainteresowanych kół łowieckich, 
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udzielono dofinansowania w kwocie 1 200,00 zł na dokarmianie zwierzyny. 
– z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w połączeniu Rozporządzeniem Komisji 

UE Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. uznającym niektóre kategoria 
pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich (…..) 
przeprowadzona została akcja dotycząca szacowania upraw w gospodarstwach 
rolnych na terenie gminy i miasta poszkodowanych na skutek klęski suszy w 
terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 20 czerwca 2018r. Wpłynęło 385 
wniosków o poszkodowanych rolników. Prace związane z przyjmowaniem 
wniosków, szacowaniem i przygotowaniem dokumentacji do Wojewody 
Mazowieckiego trwały do października 2018r.  

Powierzchnia zgłoszonych użytków rolnych – 3 122,16 ha  
Powierzchnia zniszczonych upraw wyniosła – 2 601,01 ha 
Średni procent strat w uprawach – 39% 
 
Planowanie przestrzenne 
 

W związku z opracowaniem i uchwaleniem w 2017r. nowych miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących 24 obręby wiejskie gminy 
Żuromin i obowiązującym planem miasta Żuromin, Gmina Żuromin pokryta została 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w 98%.  

Skutkiem opracowania mpzp jest prosty dostęp mieszkańców gminy Żuromin: 
do uzyskania pozwoleń na budowę dla inwestycji, które zostały objęte miejscowymi 
planami. Opracowanie planów pozwoliło na kontrolowany rozwój budownictwa: 
mieszkaniowego, usługowego, zagrodowego oraz stanowcze ograniczenie 
niekontrolowanego rozwoju budownictwa specjalistycznej produkcji rolnej (hodowli 
wielkotowarowej) na terenie gminy Żuromin. Budowane budynki inwentarskie tj. 
kurniki, chlewnie negatywnie wpływały na komfort mieszkańców (uciążliwości 
zapachowe i pyłowe). Niekontrolowana lokalizacja obiektów inwentarskich wpływała 
również niekorzystnie na wartość nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Żuromin.  
Na opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie 
wiejskim zostało złożonych 21 skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie. Prowadzone postępowania skargowe zakończyły się rozstrzygnięciem 
na korzyść Gminy Żuromin. 

Opracowane plany miejscowe pozwoliły na: zmniejszenie liczby wydawanych 
decyzji o warunkach zabudowy z 80 postępowań administracyjnych w 2017r. do 
5 postępowań w 2018r. , zmniejszyły również wydawanie decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego z 5 postępowań w 2017r. do braku postępowań w 2018r.  
Długotrwale postępowanie administracyjne w sprawie wydawania decyzji 
lokalizacyjnych zostało zastąpione automatycznym wydawaniem wypisów i wyrysów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w liczbie 188 szt. w 2018r.). 

Opracowane plany, który uporządkowały gospodarkę przestrzenna, zwiększyły 
również obrót nieruchomościami na terenie Gminy Żuromin, co widoczne jest przez 
wydawaniu zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w mpzp, do kancelarii 
notarialnych w liczbie ok. 230 sztuk oraz wpływającymi do urzędu aktami 
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notarialnymi. 
Od maja 2017r. zgodnie z uchwałą intencyjną Rady Miejskiej w Żurominie 

trwają intensywne prace urbanistyczne nad nowym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin. Nowy plan poprzez 
uwzględnienie licznych wniosków mieszkańców pozwoli na racjonalną zabudowę 
właścicielom nieruchomościami. 

W 2018r. trwały prace nad nowym miejscowy planem zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Żuromin, stanowi to 8,4% powierzchni gminy. 
W 2018 roku wydano 3 szt. decyzji o warunkach zabudowy, wydano: 188 szt. 
wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 227 
szt. zaświadczeń o przeznaczeniu w miejscowym plamie zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

11. Gospodarka odpadami komunalnymi 
 

Gmina i Miasto Żuromin zgodnie z Uchwałą Nr 73/XII/15 Rady Miejskiej 
w Żurominie z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i Uchwałą Nr 267/XXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017 r. 
zmieniającą Uchwałę w spawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
prowadziła odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, 
zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Żuromin. 

Zgodnie z Uchwałą Nr 70/XII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 sierpnia 
2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy i Miasta Żuromin i Uchwałą Nr 266/XXXVIII/17 z dnia 28 września 2017 r. 
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
i Miasta Żuromin w 2018 r. obowiązywał następujący system segregacji odpadów 
komunalnych – 5 podstawowych frakcji odpadów komunalnych: papier, szkło, metale 
i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone. Odpady 
należało zbierać do 5 worków bądź pojemników (na terenie zabudowy 
wielorodzinnej). Zbieranie odbywało się w następujący sposób: 
 

• papier – odpady z papieru w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru 
i tektury (w tym: czasopisma, gazety, ulotki, prospekty, zeszyty, koperty, 
książki, tekturę, kartony, worki i torebki papierowe) – worek koloru 
niebieskiego, 

• szkło – odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła (w tym: butelki 
szklane po napojach, słoiki i inne opakowania szklane, szklane opakowania po 
kosmetykach) – worek koloru zielonego, 
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• metale i tworzywa sztuczne – odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, 
odpady tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych 
oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (w tym: jednorazowe butelki po 
napojach typu PET, folie i torebki z tworzyw sztucznych, butelki po 
detergentach, kosmetykach i środkach czystości, puszki aluminiowe po 
napojach, puszki po konserwach, kartony po sokach, po mleku) – worek koloru 
żółtego, 

• odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 
– odpady kuchenne i spożywcze (w tym: obierki warzyw i owoców, resztki 
jedzenia) – worek koloru brązowego, 

• odpady zielone – (w tym: skoszona trawa, liście, kwiaty, gałęzie drzew 
i krzewów, trociny i korę drzew) – worek koloru bezbarwnego. 

 
Usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych 

w 2018 roku z terenu Gminy i Miasta Żuromin od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych wykonywała firma Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., 
ul. Szpitalna 125, 09–300 Żuromin – zgodnie z zawartą umową w procedurze 
przetargowej. 
W 2018 r. z terenu Gminy i Miasta Żuromin odebrane odpady zostały przekazane do 
następujących instalacji: 
 

• Niesegregowane – zmieszane odpady komunalne: Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Płońsku. Instalacja MBP, Poświętne, gm. 
Płońsk, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu. Instalacja 
MBP, Rachocin, gm. Sierpc. 

• Odpady zielone: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. 
z o.o., Kompostownia, Poświętne, 09–100 Płońsk, Ziemia Polska Sp. z o.o. 
Kompostownia odpadów zielonych, Bielice, gm. Sochaczew. 

• Pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania zostały przekazane do: NOVAGO 
Sp. z o.o. Składowisko odpadów w Kosinach Bartosowych, Kosiny Bartosowe 
57, 06–521 Wiśniewo, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Sierpcu. Składowisko odpadów komunalnych w m. Rachocinie, gm. Sierpc. 

 
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. 
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2016 r. poz. 
2167) Gmina i Miasto Żuromin: 
 

• osiągnęła 23,90 % poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, liczony łącznie dla wszystkich 
podanych frakcji odpadów komunalnych. Wymagany zgodnie z w/w 
rozporządzeniem poziom recyklingu na 2018 r. wynosi 30%, 
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• osiągnęła 58,66 % poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych. Wymagany zgodnie z w/w rozporządzeniem poziom 
recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami na 
2018 r. wynosi 50 %.  

 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 2412), Gminy zostały zobowiązane do ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku 
do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku za 2018 rok do poziomu 40%. 
Poziom ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania dla Gminy i Miasta Żuromin w 2018 roku wyniósł 
15,38 %.  
 
Ilość odpadów komunalnych przypadająca na 1 mieszkańca Gminy Miasta Żuromin za 
rok 2018 roku: 

• niesegregowane zmieszane odpady komunalne 334 kg na 1 mieszkańca na rok, 

• selektywnie zebrane odpady (papier, szkło, metale, opakowania 
wielomateriałowe, tworzywa sztuczne) 17 kg na 1 mieszkańca na rok. 

 
Na terenie Gminy i Miasta Żuromin funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. PSZOK zlokalizowany jest na terenie składowiska odpadów 
komunalnych w miejscowości Brudnice. Zgodnie z Regulaminem PSZOK dostępny jest 
dla mieszkańców zamieszkujących na terenie Gminy i Miasta Żuromin. W PSZOK 
przyjmowane są następujące rodzaje odpadów: papier, tworzywa sztuczne, szkło, 
opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące 
odpady komunalne – z drobnych remontów w gospodarstwach domowych – w ilości 
500 kg na gospodarstwo domowe na rok. 
Osobom, które nie dokonały opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zostały wystawione upomnienia (1177 szt.) Wobec tych osób, które po otrzymaniu 
upomnienia nie wywiązały się z obowiązku uiszczenia opat zostały wszczęte 
postępowania egzekucyjne , poprzez wystawienie tytułów wykonawczych (234 szt.) 
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12. Sprawy obywatelskie – Budżet Obywatelski, współpraca z organizacjami 
pozarządowymi. Spółdzielnia socjalna „SZANSA” 

 
W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok zrealizowana została inwestycja 
dotycząca modernizacji boiska treningowego na Stadionie Miejskim w zakresie 
budowy oświetlenia.  
 
W 2018 roku zgłoszono 12 projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. 
W głosowaniu nad nimi wzięło udział 1 199 osób. Wybrane w toku głosowania 
projekty to: 
 

• Plac street workout – Orlik ul. Żeromskiego , liczba głosów: 34, kwota projektu: 
27 367,50zł, 

• Monitoring w Parku przy ul. Lidzbarskiej , liczba głosów: 21, kwota projektu: 
60 000,00zł, 

• Zakup koszy na psie odchody, liczba głosów: 2, kwota projektu: 11 000,00zł, 

• Festiwal Strażackich Orkiestr Dętych –żuromińskie granie 2019, liczba 
głosów:162, kwota projektu: 40 000,00 zł, 

• Plac zabaw i siłownia plenerowa przy ul. Żeromskiego , liczba głosów: 265, 
kwota projektu: 85 000,00 zł. 

• Budowa sceny plenerowej w parku przy ul. Piłsudskiego, liczba głosów: 37, 
kwota projektu: 100 000,00zł, 

• Budowa chodnika przy ul. Zielonej , liczba głosów:129, kwota projektu: 
120 000,00zł, 

• Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żurominie, 433 głosy, 
kwota projektu: 100 990 zł. 

• Budowa chodnika przy ul. Zamojskiego, liczba głosów: 7, kwota projektu: 
75 000,00zł, 

  
Największa liczbę głosów w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych 
uzyskał projekt dot. Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Żurominie – 433 głosy i Budowa placu zabaw przy ul. Żeromskiego – 265 głosów. 
Dwa w/w projekty będą zrealizowane w roku 2019.  
 
Organizacje pozarządowe  
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, 
powierzono wykonanie następujących zadań publicznych: 
 

• zadanie 1: wybrano ofertę organizacji Miejski Klub Sportowy WKRA, 
opiewającą na kwotę 150 000,00zł – zadanie zostało wykonane, 

• zadanie 2; wybrano ofertę organizacji Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe Województwa Warmińsko – Mazurskiego Zarządu Województwa 
w Olsztynie, opiewającą na kwotę 7 500,00zł – zadanie zostało wykonane 



 33 

 
W ramach trybu małych dotacji, wsparto wykonanie następujących zadań: 
 

• zadanie o nazwie: „Wypoczynek zimowy – Biwak narciarski”, organizacji 
Chorągiew Mazowiecka ZHP w Żurominie, wsparto kwotą 3 500,00 zł, 

• zadanie o nazwie „II Festiwal Strażackich i Amatorskich Orkiestr Dętych – 
Żuromińskie Granie 2018”, organizacji Ochotnicza Straż Pożarna w Żurominie, 
wsparto kwotą 10 000,00 zł, 

• zadanie o nazwie „Integracyjne Mikołajki – Tradycja i współczesność w oczach 
dziecka”, organizacji Stowarzyszenie Społeczno – Kulturowe WZU, wsparto 
kwotą 5 200 zł, 

• zadanie o nazwie „Wycieczka Krajoznawcza”, organizacji Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy Z/S w Mławie koło 
w Żurominie, wsparto kwotą 5 000 zł, 

• zadanie o nazwie „Śladami historii – królewskie miasto Sandomierz”, 
organizacji Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, wsparto kwotą 
5 000,00 zł, 

• zadanie o nazwie: „Harcerska akcja letnia 2018 wypoczynek – obozy 
harcerskie organizowane przez Chorągiew Mazowiecką ZHP i jej podległe 
jednostki – Komendy Hufców”, organizacji Chorągiew Mazowiecka ZHP 
w Żurominie, wsparto kwotą 6 500,00 zł 

 
Na dzień 1 stycznia 2018 r. funkcjonowała w gminie 1 spółdzielnia socjalna. 
Spółdzielnia Socjalna ,,Szansa” została utworzona w 2017r. w partnerstwie Urzędu 
Gminy i Miasta w Żurominie oraz Fundacji ,,Leśne Zacisze” Ośrodek dla Osób 
Bezdomnych w Sokołowym Kącie. W 2018 roku zatrudnionych na umowę o pracę 
było 5 osób. Pracownicy spółdzielni wykonywali w 2018 r. prace zlecone przez 
Okręgowa Spółdzielnię Mleczarską w Sierpcu Oddział w Żurominie, Żuromińskie 
Zakłady Komunalne, a także usługę odśnieżania chodników na terenie Miasta 
Żuromin, utrzymania terenów zielonych, usługę w zakresie doręczania przesyłek 
listowych na terenie miasta Żuromin oraz prace na terenie Fundacji ,,Leśne Zacisze” 
w Sokołowym Kącie. 
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13. Straż miejska  

 
Straż Miejska podjęła w 2018 r. 129 interwencji porządkowych. W ich efekcie nie 
skierowano wniosków o ukaranie oraz nie stosowano postępowania mandatowego. 
W 2018 roku. Straż Miejska odebrała 101 zgłoszeń i zawiadomień. Ponadto, Straż 
Miejska podjęła 35 interwencji prewencyjnych dotyczących utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy. Straż Miejska uczestniczyła także w następujących 
akcjach informacyjnych i edukacyjnych: bezpieczna droga do szkoły oraz bezpieczne 
wakacje. Z przeprowadzonych w 2018 r. badań poczucia bezpieczeństwa mieszkanek 
i mieszkańców wynika, że największym zagrożeniem są osoby spożywające alkohol 
w miejscach zabronionych oraz wałęsające się bezpańskie psy. Podjęte w Gminie 
akcje prewencyjne polegały na zabezpieczeniu porządku publicznego podczas świąt 
państwowych i kościelnych oraz patrolowanie miejsc szczególnie zagrożonych w tym 
targowisk, punktów sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych. Wydatki 
przeznaczone na Straż Miejską w 2018 roku wyniosły: 211 450,91 zł. 
 

14. Edukacja, przedszkola, punkty przedszkolne, żłobek 
 

W Gminie i Mieście Żuromin na dzień 31 grudnia 2018 roku w 2018 r. funkcjonowało 
7 szkół podstawowych. 
W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy 
kształtowały się następująco: 

• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurominie – 5 403 442,47 zł: 591 uczniów – 
9 142,88 zł  
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• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żurominie – 4 791 733,10 zł: 442 uczniów – 
10 841,02 zł 

• Szkoła Podstawowa w Raczynach – 1 171 105,55 zł: 88 uczniów – 13 308,02 zł 

• Szkoła Podstawowa w Poniatowie – 1 195 490,04 zł: 96 uczniów – 12 453,02 zł 

• Szkoła Podstawowa w Będzyminie – 1 106 980,42 zł: 63 uczniów – 17 571,11 zł 

• Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym – 839 975,10 zł: 45 uczniów – 
18 666,11 zł 

• Szkoła Podstawowa w Chamsku – 1 225 384,88 zł: 94 uczniów – 13 036,00 zł 
 
Wykonanie wydatków na Oświatę i wychowanie wyniosło 20 767 113,58 zł. , w tym 
na wynagrodzenia: 15 964 007,46 złotych. Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego wykonana została na poziomie 10 014 111,00 zł. 
W poszczególnych szkołach zatrudniono: 
 

1. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stefana Żeromskiego zatrudnionych jest 
58 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty, to 66,99 etatu z godzinami 
ponadwymiarowymi). Na jednego nauczyciela przypada średnio 10,18 uczniów. 
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 21,11 osób. 

2. Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego zatrudnionych było 
50 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty, to 53,78 etatu z godzinami 
ponadwymiarowymi). Na jednego nauczyciela przypada średnio 8,84 uczniów. 
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 19 osób. 

3. Szkole Podstawowej w Raczynach zatrudnionych było 19 nauczycieli 
(w przeliczeniu na pełne etaty to 15,99 etatu z godzinami ponadwymiarowymi). 
Na jednego nauczyciela przypada średnio 4,63 uczniów. Do jednej klasy 
(oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 10 osób. 

4. Szkole Podstawowej w Będzyminie zatrudnionych było 18 nauczycieli 
(w przeliczeniu na pełne etaty to 14,69 etatu z godzinami ponadwymiarowymi). 
Na jednego nauczyciela przypada średnio 3,5 uczniów. Do jednej klasy 
(oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 7 osób. 

5. Szkole Podstawowej w Poniatowie zatrudnionych było 19 nauczycieli 
(w przeliczeniu na pełne etaty to 6,53 etatu z godzinami ponadwymiarowymi). 
Na jednego nauczyciela przypadka średnio 5,05 uczniów. Do jednej klasy 
(oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 8 osób. 

6. Szkole Podstawowej w Kliczewie Dużym zatrudnionych było 17 nauczycieli 
(w przeliczeniu na pełne etaty to 12,16 etatu z godzinami 
ponadwymiarowymi).  Na jednego nauczyciela przypada średnio 2,65 uczniów. 
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 5 osób. 

7. Szkole Podstawowej w Chamsku zatrudnionych było 19 nauczycieli 
(w przeliczeniu na pełne etaty to 17,01 etatu z godzinami 
ponadwymiarowymi).  Na jednego nauczyciela przypada średnio 4,95 uczniów. 
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 10 osób. 
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W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka [angielskiego, wszystkie 
szkoły – 1406 uczniów, a dodatkowego języka obcego – niemieckiego – uczyło się 
405 uczniów. 
W 2018 r. szkoły ukończyło 171 osób, w tym w odniesieniu do poszczególnych 
szkół:  Gimnazjum Nr 1 – 100 osób, Gimnazjum nr 2 – 71 osób. Z kolei do kolejnej 
klasy nie otrzymało promocji 3 uczniów. 
Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin w 2018 r. przyznał 37 stypendiów za szczególne 
osiągnięcia w nauce (kwota 14 050,00 zł).  
310 uczniów, stanowiących 17,85 % wszystkich uczniów, dojeżdżało do szkoły za 
sprawą organizowanych przez gminę środków transportu publicznego. 
 
Przedszkola 
 
W 2018r. funkcjonowały 2 przedszkola gminne. Do gminnych przedszkoli 
uczęszczało 249 dzieci. Do przedszkoli uczęszczały dzieci z następujących roczników: 
rocznik 2015 – 61 dzieci, rocznik 2014 – 88 dzieci, rocznik 2013 – 50 dzieci, rocznik 
2012 – 50 dzieci. 
 
Tabela: Liczba dzieci w poszczególnych rocznikach  
 

Rok urodzenia Liczba dzieci 

2015 61 

2014 88 

2013 50 

2012 50 

 
Ponadto, funkcjonowały 2 punkty przedszkolne gminne, do których uczęszczało 
56 dzieci. Jeden mieści się w Szkole Podstawowej nr 1, a drugi w Szkole Podstawowej 
nr 2. 
Funkcjonowały również dwa niepubliczne punkty przedszkolne, do których 
uczęszczało 25 dzieci zdrowych i 9 dzieci niepełnosprawnych oraz niepubliczne 
przedszkole, do którego uczęszczało 39 dzieci. 
 
W gminie funkcjonował 1 żłobek, w tym 2 oddziały żłobkowe i 1 niepubliczny klub 
dziecięcy. Placówki te obejmowały 40 miejsc na dzień 1 stycznia 2018 r. (z czego 
wykorzystano 40 miejsc) oraz 52 miejsc na dzień 31 grudnia 2018 r. (z czego 
wykorzystanych było 52 miejsc). Opieką w Żłobku na dzień 1 stycznia 2018 r. objętych 
było ogółem 25 dzieci, a na dzień 31 grudnia 2018 już 37 dzieci. 
 
Na utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania 15 miejsc w żłobku Gmina i Miasto 
Żuromin przystąpiła w 2016 roku do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” i otrzymała w 2016 roku – 190 751 złotych 
na utworzenie i funkcjonowanie żłobka, w 2017 roku – 25 200 złotych, w 2018 roku – 
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27 000 złotych, w 2019 roku – 27 000 złotych na funkcjonowanie placówki. Wydatki 
na żłobek w 2018 roku wyniosły 438 553,89 złotych.  
 
Miejsko–Gminy żłobek w Żurominie 
 

 
 
 

15. Kompleks boisk sportowych Orlik w Żurominie 
 
Projekt zakładał szereg imprez profilaktyczno–sportowo–rekreacyjnych z udziałem 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Był promowany poprzez umieszczanie plakatów 
informacyjnych w ogólnodostępnych środkach masowego przekazu oraz 
w poszczególnych sołectwach Gminy i Miasta Żuromin, słupach informacyjnych 
miasta Żuromin oraz instytucjach podległych Urzędowi Gminy i Miasta Żuromin.  
W roku 2018 głównym dofinansowaniem wszystkich imprez przeprowadzonych na 
obiekcie sportowym Orlik 2012 przy ulicy Żeromskiego 5 oraz wszystkich imprez 
wyjazdowych było dofinansowanie ze środków z funduszu alkoholowego pod nazwą 
zadania „Sport–pasja, która wygrywa z nałogiem” w kwocie wnioskowanej do 
Miejsko–Gminnej Komisji rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Żurominie. 
 
Były to sportowe zajęcia dla osób w różnym wieku –dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 
Szereg imprez sportowych o różnym stopniu sprawności sportowej.  
Cel główny: 

• ochrona dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych przed rozpoczęciem zażywania 
środków psychotropowych, alkoholu i nikotyny, 
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• kształtowanie sportowej postawy wśród mieszkańców Gminy i Miasta 
Żuromin– dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
 

Cele dodatkowe: 
o cele wychowawcze, polegające na przyswajaniu określonych zasad 

współżycia i zachowania się 
o cele oświatowe polegające na poszerzaniu wiedzy , zdobywaniu nowych 

doświadczeń, dokształcaniu się, doskonalenia intelektu 
o kontrolowanie negatywnych zachowań i emocji w stosunku do siebie 

i innych. 
 

 
 
Projekt zakładał udział około 300 dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy 
i Miasta Żuromin w organizowanych cyklicznych wydarzeniach profilaktyczno–
sportowo–edukacyjnych. 
 
Wykaz imprez w 2018 rok 
 
Ferie z Orlikiem na sportowo 

1. Wycieczka Płock –kręgle, kino, basen, lodowisko (styczeń– luty) 
2. Wycieczka Rypin basen, kręgle (styczeń–luty) 
3. Biały orlik (lodowisko) naturalne na bieżni stadionu miejskiego (styczeń–luty) 
4. Kulig z pochodniami i kiełbaską na Wersalu (luty) 
5. Umiem pływać–program skierowany do dzieci szkół podstawowych Gminy 

(marzec –czerwiec) 
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6. Turbokozak –konkursów celności strzałów (kwiecień) 
7. Dart –konkurs rzutów do tarczy (kwiecień) 
8. Rodzinne igrzyska sportowe dzieci i rodzice (kwiecień) 
9. Pokazy rowerowe Piotr Bielak gwiazda TVN (maj) 
10. Turniej Samorządowców w piłce nożnej Mazovia Cup w Legionowie (maj) 
11. Turniej szkół ponadgimnazjalnych o puchar ANIMATORA 2018 (maj) 
12. Nocny turniej piłki nożnej (maj) 
13. Dzień skate –impreza dla amatorów jazdy na deskorolce, bmx ,hulajnodze 

(czerwiec) 
14. PGE dzień sportu gry i konkursy sportowe –impreza ogólnopolska z wytycznymi 

MsiT (czerwiec) 
15. Dzień dziecka – konkursy z zabawą rodzice–dzieci (czerwiec) 
16. Mini mistrzostwa świata Rosja 2018 turniej piłkarski dla dzieci Szkół 

Podstawowych (czerwiec) 
17. Turniej sołectw–turniej piłkarski w kategorii open środowiska z terenów 

wiejskich (czerwiec) 
18. Dni Żuromina CUP –imprezy sportowe w różnych dyscyplinach, kategoria Open 

(czerwiec) 
19. II Bieg szlakiem wiatraków ziemi Żuromińskiej impreza ogólnopolska kategoria 

Open (czerwiec) 
 
Wakacje z Orlikiem: 

20. Opieka i dozór nad plażą w Brudnicach (wakacje) 
21. Turniej siatkówki plażowej (wakacje) 
22. Spływ kajakowy Bieżany (wakacje) 
23. Spływ kajakowy Brudnice(wakacje) 
24. Beach Soccer (wakacyjny turniej piłki plażowej). 
25. Rajd rowerowy z ogniskiem w Konopatach (wakacje) 
26. Rajd rowerowy z ogniskiem do Zielunia (wrzesień) 
27. Freestyle football pokaz piłkarski (wrzesień) 
28. Narodowy Dzień Sportu– bój szkół II edycja –konkrsencje sportowe 

(październik) 
29. Piłkarskie zaduszki Turniej ku pamięci piłkarzy żuromina (listopad) 
30. Bieg na stulecie niepodległości dzieci i młodzież ucząca się w szkołach na 

terenie powiatu żuromińskiego (listopad) 
31. Szkółka siatkarska Mini Orlik Voley (I–VI , IX–XII) 
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16. Biblioteka, Żuromińskie Centrum Kultury 
 

W gminie w 2018 r. funkcjonowała jedna Powiatowo–Miejska Biblioteka 
Publiczna w Żurominie. Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 25254 
woluminów, zaś na koniec roku – 26139 woluminów. Zbiory audiowizualne w 2018 r. 
zostały wzbogacone o 84 pozycje. 

Na początku roku zarejestrowano jednego czytelnika, zaś na koniec 2018 roku 
zarejestrowanych było 1226 czytelników. W ciągu roku z usług Biblioteki skorzystało 
7482 czytelników, którzy skorzystali łącznie z 16605 woluminów. W poprzednim roku 
wzbogacono zbiory bibliotek o m.in. następujące pozycje: literatura piękna dla dzieci 
i młodzieży, literatura piękna i popularnonaukowa dla dorosłych. 
Poszczególne biblioteki zatrudniały 8 pracowników. W ciągu roku struktura 
zatrudnienia zmniejszyła się o 1 z powodu przejścia na emeryturę. 
W Bibliotece użytkowano 28 komputerów, w tym 14 komputerów z dostępem do 
Internetu.  

W 2018 r. Biblioteka zorganizowała następujące wydarzenia: 43 imprezy 
(spotkania autorskie, spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki dla młodzieży 
i dorosłych, teatrzyki promujące czytelnictwo, Narodowe Czytanie, akcja Daj drugie 
życie książce), mające na celu promocję czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło 
udział 2 872 mieszkańców. W związku z tymi wydarzeniami wydatki wyniosły 
2 9367 zł. W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa 
gmina wydała 415 000 zł. 
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W gminie w 2018 r funkcjonuje Żuromińskie Centrum Kultury w Żurominie, które 
zorganizowano następujące wydarzenia: wystawy – 10, przeglądy artystyczne – 
2, koncerty – 11, prelekcje – 2, imprezy turystyczne i sportowo–rekreacyjne – 4, 
konkursy – 3, pokazy teatralne – 3, warsztaty – 1. 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział około 13 000 uczestników. 
Przy ŻCK funkcjonują następujące grupy artystyczne / koła / sekcje / kluby: sekcja 
szachowa, nauka śpiewu, klub brydża sportowego, orkiestra dęta, zajęcia rytmiki, 
studio radiowe, zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach klawiszowych, chór. 
W ramach Kina TON działającego przy ŻCK w roku 2018 pozyskano środki 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – tym razem na wyposażenie sali 
widowiskowej w wysokości 35 000 zł oraz 85 0000 zł na wymianę foteli kinowych od 
Gminy i Miasta Żuromin i 100 000 zł na remont podłogi sali kinowej ze środków 
Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. Zmieniony został kąt nachylenia widowni 
w stosunku do ekranu, podłoga została wystopniowana oraz pokryta niepalną 
atestowaną wykładziną przeznaczoną do pomieszczeń użyteczności publicznej. 
Zmieniono kolorystykę sali dostosowując ją do zakupionych foteli, wymienione 
zostały kotary sceniczne oraz zasłony drzwi. Zastosowano podświetlenie LED podłogi 
i sali. Ponadto ze środków MKiDN zakupiono mikser cyfrowy, rampy sceniczne do 
podwieszania dekoracji i oświetlenia oraz oświetlenie LED sceny. Zmieniono kurtynę, 
kotary sceny oraz zasłony drzwi. W ramach posiadanych środków własnych i przy 
wparciu Urzędu Gminy i Miasta Żuromin wyremontowano gruntownie pomieszczenia 
kinooperatorki i przyległej łazienki doprowadzając do wysokiego standardu 
użyteczności. 

W ciągu roku 2018 przez salę przeszło ponad 11 000 widzów kinowych – 
odbyło się 255 seansów kinowych pokazano 36 tytułów filmowych. Największym 
powodzeniem cieszy się film polski w gatunku komedia. Drugim, co do ilości 
gatunkiem chętnie oglądanym są produkcje dla dzieci (baśnie, animacje). 
Największą imprezą rozrywkową są DNI ŻUROMINA. W 2018 roku na naszej scenie 
obchodziła 35– lecie działalności URSZULA 
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Występ URSZULI na DNI MIASTA  
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17. Przedsiębiorcy – PODSTREFA EKONOMICZNA, Strefa Aktywności 
Gospodarczej, Żuromiński Inkubator Przedsiębiorczości  

 

Gmina Żuromin w ramach wspierania rozwoju gospodarczego gminy udostępnia 
przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje grunty o powierzchni ok. 4,50 ha 
położone w Żurominie pomiędzy ul. Komunalną i Strzelecką w ramach Warmińsko 
Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Grunty mogą być zbywane w całości lub 
o mniejszych powierzchniach w zależności od zapotrzebowania inwestora. 
Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje firmom pomoc w formie 
zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) zgodnie z ustawą o wspieraniu 
nowych inwestycji oraz Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Pomoc 
publiczna udzielania przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych przysługuje 
z dwóch tytułów: 

– kosztów nowej inwestycji, 
– zatrudnienia określonej liczby pracowników w związku z nową inwestycją. 

Przedsiębiorca ma pełną swobodę w wyborze tytułu, z którego chce skorzystać. 
W 2018r. Gmina Żuromin utworzyła i wyznaczyła tereny inwestycyjne zlokalizowane 
w Żurominie w ramach Żuromińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Powierzchnia 
gruntów ŻSAG wynosi ok. 9 ha 
Grunty położone są w atrakcyjnej lokalizacji, w rejonie ulic: Komunalna, Strzelecka, 
Towarowa, Działkowa, Jana Pawła II, Wyzwolenia. Na terenach ŻSAG dopuszcza się 
działalność produkcyjną, usługową oraz handel. 
Celem Strefy jest aktywizacja gospodarcza, podniesienie atrakcyjności 
i konkurencyjności inwestycyjnej.  
  

Dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą Gmina Żuromin 
posiada również uruchomiony program wspierania lokalnej mikro, małej i średniej 
przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych poprzez 
udostępnianie w Żuromińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Żurominie przy 
ul. Warszawskiej 4 lokali do najmu w celu prowadzenia działalności gospodarczej. 
Powierzchnia użytkowa lokali w Inkubatorze wynosi ok. 200 m2. 

W 2018r. z programu korzystało 6 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
z siedzibą na terenie Gminy i Miasta Żuromin.  
W 2018 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON 138 nowych 
przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było – 
handel , usługi budowlane. Można wyróżnić: 
 

• 970 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

• 244 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, prowadzących 
działalność gospodarczą. 

 
W 2018 r. wyrejestrowano 193 przedsiębiorców, w tym 70 osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą oraz 123 osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą. Najczęściej przedmiotem 
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działalności wyrejestrowanych podmiotów było usługi remontowe, handel. 
Potencjał gospodarczy w Gminie i Mieście Żuromin tworzą głównie podmioty 
prywatne. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą najczęściej 
deklarowanymi rodzajami działalności są handel, usługi oraz budownictwo. 
 
 
Liczba podmiotów gospodarczych osób fizycznych w Gminie i Mieście Żuromin 
 

Lp. Branża  2018 rok 

1. Usługi  152 

2. Produkcja 94 

3. Budownictwo 132 

4. Transport 35 

5. Handel 343 

6. Gastronomia 16 

7. Pozostałe 169 

RAZEM 941 

 
Źródło: Dane UGIM Żuromin – wygenerowane z CEIDG na dzień 01.04.2019 
 
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON (dane GUS) na terenie Gminy 
i Miasta Żuromin to: 

• 1083 – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 
2007 

• 244 – osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej 
wg PKD 2007 

 
 

18. Klub seniora  
  

Klub Seniora Senior+ w Żurominie funkcjonuje od lipca 2018 roku. Został 
założony dzięki dofinansowaniu z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015–
2020 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”. W ramach programu 
Gmina i Miasto Żuromin otrzymała 20 000 zł dofinansowania. Pieniądze zostały 
przeznaczone na wyposażenie Klubu. Zostały zakupione m.in. meble, wyposażenie 
kuchni, sprzęt RTV i AGD. Utworzenie Klubu miało na celu, m.in. aktywizację 
i integrację osób starszych, tworzenie nowych więzi społecznych, organizowanie dla 
członków Klubu życia towarzyskiego, w tym spotkań, odczytów, imprez kulturalnych, 
itp., nawiązywanie kontaktów z innymi Klubami Seniora i placówkami kulturalnymi, 
wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu społecznym, 
tworzenie warunków ułatwiających integracje z dziećmi i młodzieżą, urządzanie 
wieczorków związanych z obchodami świąt okolicznościowych. Członkiem Klubu 
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może zostać każdy zainteresowany mieszkaniec Gminy i Miasta Żuromin, który 
ukończył 60 rok życia i jest nieaktywny zawodowo. Klub czynny jest od poniedziałku 
do piątku (w dni robocze) po cztery godziny dziennie. Obecnie do klubu zapisanych 
jest 37 osób. Uczestnictwo w klubie jest bezpłatne. Klub posiada koordynatora, który 
jest pracownikiem Urzędu Gminy i Miasta, a do jego zadań należy m.in.: dbanie 
o rozwój Klubu, poradnictwo i doradztwo, sporządzanie sprawozdań z działalności 
klubu, reprezentowanie go poza siedzibą. Podczas codziennych spotkań odbywają się 
zajęcia kulinarne (seniorzy przygotowują różne potrawy: gofry, naleśniki, placki 
ziemniaczane, swojski smalec itp), odbywają się zajęcia ruchowe, grają w gry 
planszowe. Odbyły się zajęcia m.in. z dietetykiem, pokaz makijażu, spotkanie ze strażą 
pożarną (strażacy uczyli Seniorów udzielania pierwszej pomocy). Brali także udział w 
jarmarkach organizowanych w Żurominie, podczas których prezentowali swoje 
rękodzieło m.in. ozdoby choinkowe, stroiki i ozdoby wielkanocne. Biorą udział 
w różnych festynach np. w Mazowieckim Festynie "Zdrowy i Aktywny Senior", który 
odbył się 18 maja w Soczewce.  
W ubiegłym roku Seniorzy wzięli udział w XXIII Przeglądzie Amatorskiej Twórczości 
Klubów Seniora Północnego Mazowsza "Być i czuć się potrzebnym". Za występ na 
scenie otrzymali statuetkę. Członkowie Klubu zorganizowali również ogniska 
integracyjne. Biorą udział w obchodach „Dni Żuromina”, podczas których śpiewają na 
scenie. 
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19. Realizacja uchwał Rady Gminy w 2018 roku 
 

31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, która wprowadziła 
do samorządowych ustaw ustrojowych szereg nowych rozwiązań prawnych. Jedną 
z istotniejszych nowości wprowadzonych styczniową nowelizacją jest instytucja 
raportu o stanie JST.  
Wśród licznych zmian wprowadzonych tzw. styczniową nowelizacją ustaw 
samorządowych nałożony został na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania 
i udostępniania nagrań obrad rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa. 
Nowododany przepis art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, 
że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo 
przyjęty.  
Urząd Gminy i Miasta w Żurominie również wykonał w odpowiednim czasie 
ustawowy obowiązek. Dostosował salę konferencyjną do przeprowadzania posiedzeń 
i wyposażył Radnych Rady Miejskiej w Żurominie w odpowiedni sprzęt do głosowania 
(tablety) wraz z systemem.  
Dane dotyczące usługi: 
Usługa realizowana jest przy pomocy firmy: GK PRO Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Sobótce, ul. Poprzeczna 8, 55–050 Sobótka, która 
została wybrana na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku. Miesięczny 
abonament za system do elektronicznego głosowania w wysokości 29 zł netto na 
radnego miesięcznie, tj. 35,67 zł brutto na radnego miesięcznie. W Radzie Miejskiej 
w Żurominie zasiada 15 radnych, w związku, z czym miesięczna cena abonamentu 
za korzystanie z systemu elektronicznych głosowań wyniesie 435,00 zł netto, tj. 
535,05 zł brutto. 
Dane dotyczące sprzętu: 

Rodzaj Sprzętu i opis: 1. Kamera FULL HD – 1 sztuka 
2. Tablet 10” – 20 sztuk 
3. Mikrofon pojemnościowy z mikserem – 1 komplet 
4. Projektor – 1 sztuka 
5. Ekran do projektora – 1 sztuka 
6. Uchwyt do projektora wraz z przewodem HDMI 20 
m – 1 sztuka 

Cena Sprzętu: Ad Sprzęt 1: 1,00 zł netto + VAT, 
Ad Sprzęt 2: 291,89 zł netto + VAT / sztukę, 
Ad Sprzęt 3: 554,29 zł netto + VAT 
Ad Sprzęt 4: 1707,32 zł netto + VAT 
Ad Sprzęt 5: 284,55 zł netto + VAT 
Ad Sprzęt 6: 146,34 zł netto + VAT 
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Dane dotyczące transmisji: 
Bezpośrednią transmisję można oglądać: 
https://www.youtube.com/embed/live_stream?autoplay=1&channel=UCfpJ5DciDz9j
ZqBv8Eth7lw 
oraz w zakładce: Sesje Rady Miejskiej w Żurominie 2018–2023 – posiedzenia.pl – 
Transmisja, Kalendarz, Radni, Głosowania, Posiedzenia. Pod adresem internetowym: 
http://portal.posiedzenia.pl/gminazuromin 
Archiwalne nagrania można oglądać na stronie: 
Sesje Rady Miejskiej w Żurominie 2018–2023 – youtube.com 
https://www.youtube.com/channel/UCfpJ5DciDz9jZqBv8Eth7lw 
transmisje sesji można oglądać: 
https://www.youtube.com/embed/live_stream?autoplay=1&channel=UCfpJ5DciDz9j
ZqBv8Eth7lw 
Idea zwiększania jawności działalności organów jednostek samorządu terytorialnego 
poprzez upublicznienie nagrań z obrad samorządowych organów stanowiących służy 
lepszej realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej oraz może 
przysłużyć się wzmocnieniu narzędzi obywatelskiej kontroli nad działalnością 
jednostek samorządu terytorialnego. 
 
W 2018r. Rada Miejska w Żurominie podjęła następujące uchwały: 

 
Sesja nr IV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2018r. 

• Uchwała Nr 21.IV.18 z 8–12–2018r. – w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2019r.  

• Uchwała Nr 22.IV.18 z 8–12–2018r. – uchwała zmieniająca uchwałę 
w sprawie nadania Statutu Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej.  

• Uchwała Nr 23.IV.18 z 8–12–2018r. – w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.  

• Uchwała Nr 24.IV.18 z 8–12–2018r. – w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.  

• Uchwała Nr 25.IV.18 z 8–12–2018r. – Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta 
Żuromin na rok 2019.  

• Uchwała Nr 26.IV.18 z 8–12–2018r. – w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.  

 
Sesja nadzwyczajna nr III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 

2018r. 

• Uchwała Nr 15.III.18 z 05–12–2018r. – w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy 
w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.  
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• Uchwała Nr 16.III.18 z 05–12–2018r. – w sprawie określenia zasad zwrotu 
wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku 
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 
osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019 – 2023.  

• Uchwała Nr 17.III.18 z 05–12–2018r. – w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do udzielania pomocy w zakresie 
dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.  

• Uchwała Nr 18.III.18 z 05–12–2018r. – zmieniająca uchwałę w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.  

• Uchwała Nr 19.III.18 z 05–12–2018r. – zmieniająca uchwałę w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  

• Uchwała Nr 20.III.18 z 05–12–2018r. – w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.  

 
Sesja Nr II/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2018r. 

• Uchwała Nr 3.II.18 z 30–11–2018r. – w sprawie powołania stałych Komisji 
Rady Miejskiej w Żurominie i ustalenia ich składu liczbowego.  

• Uchwała Nr 4.II.18 z 30–11–2018r. – w sprawie ustalenia składów 
osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Żurominie.  

• Uchwała Nr 5.II.18 z 30–11–2018r. – w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.  

• Uchwała Nr 6.II.18 z 30–11–2018r. – w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.  

• Uchwała Nr 7.II.18 z 30–11–2018r. – w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu uchwały Rady Miejskiej w Żurominie w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

• Uchwała Nr 8.II.18 z 30–11–2018r. – w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty.  

• Uchwała Nr 9.II.18 z 30–11–2018r. – w sprawie zwolnienia z opłaty 
targowej sprzedaży dokonywanej na targowisku gminnym przy ulicy 
Zwycięstwa w Żurominie.  

• Uchwała Nr 10.II.18 z 30–11–2018r. – w sprawie obniżenia ceny skupu 
żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.  
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• Uchwała Nr 11.II.18 z 30–11–2018r. – w sprawie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych.  

• Uchwała Nr 12.II.18 z 30–11–2018r. – w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości.  

• Uchwała Nr 13.II.18 z 30–11–2018r. – w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.  

• Uchwała Nr 14.II.18 z 30–11–2018r. – w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.  

 
Sesja Nr I/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 19 listopada 2018r. 

• Uchwała Nr 1.I.18 z 19–11–2018r – w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Żurominie.  

• Uchwała Nr 2.I.18 z 19–11–2018r – w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żurominie.  

 
Sesja nadzwyczajna Nr L/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 

17 października 2018r. 

• Uchwała Nr 358.L.18 z 17–10–2018r – Uchwała Nr 358/L/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 17 października 2018r. w sprawie uchwalenia 
rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin na 2019 rok 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.  

• Uchwała Nr 359.L.18 z 17–10–2018r. – Uchwała Nr 359/L/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 17 października 2018r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie Statutu Gminy i Miasta Żuromin.  

• Uchwała Nr 360.L.18 z 17–10–2018r – Uchwała Nr 360/L/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 17 października 2018r. w sprawie obciążenia 
nieruchomości służebnością przesyłu.  

• Uchwała Nr 361.L.18 z 17–10–2018r – Uchwała Nr 361/L/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 17 października 2018r. w sprawie sprzedaży 
nieruchomości położonej w Żurominie.  

• Uchwała Nr 362.L.18 z 17–10–2018r – Uchwała Nr 362/L/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 17 października 2018r. w sprawie zmian 
uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.  

 
Sesja nadzwyczajna Nr XLIX/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 

września 2018r. 

• Stanowisko Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 września 2018r. – 
w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu 
Lotniczego Warszawa – Modlin.  
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• Uchwała Nr 355.XLIX.18 z 04–09–2018r. – Uchwała Nr 355/XLIX/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 4 września 2018r. w sprawie utworzenia 
odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym 
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach do 
organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz 
w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.  

• Uchwała Nr 356.XLIX.18 z 04–09–2018r. – Uchwała Nr 356/XLIX/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 4 września 2018r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.  

• Uchwała Nr 357.XLIX.18 z 04–09–2018r. – Uchwała Nr 357/XLIX/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 4 września 2018r. w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.  

 
Sesja Nr XLVIII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 lipca 2018r. 

• Uchwała Nr 348.XLVIII.18 z 30–07–2018r. – Uchwała Nr 348/XLVIII/18 
Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie przyjęcia 
Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2018 – 2023.  

• Uchwała Nr 349.XLVIII.18 z 30–07–2018r. – Uchwała Nr 349/XLVIII/18 
Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie przyjęcia 
projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz 
przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.  

• Uchwała Nr 350.XLVIII.18 z 30–07–2018r. – Uchwała Nr 350/XLVIII/18 
Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 lipca 2018r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Zespole Szkół Nr 2 
w Żurominie.  

• Uchwała Nr 351.XLVIII.18 z 30–07–2018r. – Uchwała Nr 351/XLVIII/18 
Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie nadania 
nazwy rondu położonemu w Żurominie na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II, 
Lidzbarskiej, Komunalnej i Mazurskiej.  

• Uchwała Nr 352.XLVIII.18 z 30–07–2018r. – Uchwała Nr 352/XLVIII/18 
Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie emisji 
obligacji.  

• Uchwała Nr 353.XLVIII.18 z 30–07–2018r. – Uchwała Nr 353/XLVIII/18 
Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.  

• Uchwała Nr 354.XLVIII.18 z 30–07–2018r. – Uchwała Nr 354/XLVIII/18 
Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie zmian 
uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018. 

  
Sesja Nr XLVII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 czerwca 2018r. 

• Uchwała Nr 341.XLVII.18 z 28–06–2018r. – Uchwała Nr 341/XLVII/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.  
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• Uchwała Nr 342.XLVII.18 z 28–06–2018r. – Uchwała Nr 342/XLVII/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody 
na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Żuromin na rzecz Powiatu Żuromińskiego.  

• Uchwała Nr 343.XLVII.18 z 28–06–2018r. – Uchwała Nr 343/XLVII/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie sprzedaży lokali 
mieszkalnych na rzecz najemców i przekazania w użytkowanie wieczyste 
ułamkowych części gruntu.  

• Uchwała Nr 344.XLVII.18 z 28–06–2018r. – Uchwała Nr 344/XLVII/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie sprzedaży 
działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej.  

• Uchwała Nr 345.XLVII.18 z 28–06–2018r. – Uchwała Nr 345/XLVII/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 28 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
innych form wychowania przedszkolnego oraz dla niepublicznych 
przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby 
fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.  

• Uchwała Nr 346.XLVII.18 z 28–06–2018r. – Uchwała Nr 346/XLVII/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.  

• Uchwała Nr 347.XLVII.18 z 28–06–2018r. – Uchwała Nr 347/XLVII/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Gminy i Miasta Żuromin.  

 
Sesja Nr XLVI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018r. 

• Uchwała Nr 333.XLVI.18 z 07–06–2018r. – Uchwała Nr 333/XLVI/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany 
Regulaminu stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych uczęszczających do szkół na terenie Gminy 
i Miasta Żuromin.  

• Uchwała Nr 334.XLVI.18 z 07–06–2018r. – Uchwała Nr 334/XLVI/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie Młodzieżowej Rady Miasta Żuromin.  

• Uchwała Nr 335.XLVI.18 z 07–06–2018r. – Uchwała Nr 335/XLVI/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie maksymalnej 
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 
i Miasta Żuromin.  

• Uchwała Nr 336.XLVI.18 z 07–06–2018r. – Uchwała Nr 336/XLVI/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zasad 
usytuowania na terenie Gminy i Miasta Żuromin miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych.  
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• Uchwała Nr 337.XLVI.18 z 07–06–2018r. – Uchwała Nr 337/XLVI/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.  

• Uchwała Nr 338.XLVI.18 z 07–06–2018r. – Uchwała Nr 338/XLVI/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 
2018.  

• Uchwała Nr 339.XLVI.18 z 07–06–2018r. – Uchwała Nr 339/XLVI/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 
2018.  

• Uchwała Nr 340.XLVI.18 z 07–06–2018r. – Uchwała Nr 340/XLVI/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.  

 
Sesja Nr XLV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 11 maja 2018r. 

• Uchwała Nr 329.XLV.18 z 11–05–2018r. – Uchwała Nr 329/XLV/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 11 maja 2018r. w sprawie przyjęcia Oceny 
Zasobów Pomocy Społecznej.  

• Uchwała Nr 330.XLV.18 z 11–05–2018r. – Uchwała Nr 330/XLV/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 11 maja 2018r. zmieniająca Uchwałę 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin oraz inne 
organy prowadzące.  

• Uchwała nr 331.XLV.18 z 11–05–2018r. – Uchwała Nr 331/XLV/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 11 maja 2018r. w sprawie określenia wykazu 
kąpielisk na 2018 rok na terenie Gminy i Miasta Żuromin oraz określenia 
sezonu kąpielowego.  

• Uchwała Nr 332.XLV.18 z 11–05–2018r. – Uchwała Nr 332/XLV/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 11 maja 2018r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Żuromińskiemu.  

 
Sesja nadzwyczajna Nr XLIV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 

kwietnia 2018r. 

• Uchwała Nr 325.XLIV.18 z 25–04–2018r. – Uchwała Nr 325/XLIV/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży 
nieruchomości położonej we wsi Poniatowo.  

• Uchwała Nr 326.XLIV.18 z 25–04–2018r. – Uchwała Nr 326/XLIV/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku budżetowym 2018.  
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• Uchwała Nr 327.XLIV.18 z 25–04–2018r. – Uchwała Nr 327/XLIV/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.  

• Uchwała Nr 328.XLIV.18 z 25–04–2018r. – Uchwała Nr 328/XLIII/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.  

 
Sesja nadzwyczajna Nr XLIII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 11 

kwietnia 2018r. 

• Uchwała Nr 323.XLIII.18 z 11–04–2018r. – Uchwała Nr 323/XLIII/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.  

• Uchwała Nr 324.XLIII.18 11–04–2018r. – Uchwała Nr 324/XLIII/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.  

 
Sesja Nr XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. 

• Uchwała Nr 311.XLII.18 z 26–03–2018r. – Uchwała Nr 311/XLII/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zatwierdzenia do 
realizacji projektu konkursowego: „Zasługujesz na więcej. Aktywizacja 
społeczno–zawodowa w gminie Żuromin i Kuczbork–Osada” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014–2020 (RPO WM 2014–2020) współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

• Uchwała Nr 312.XLII.18 z 26–03–2018r. – Uchwała Nr 312/XLII/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie: przyjęcia 3 – 
letniego gminnego programu wspierania rodziny w Gminie i Mieście 
Żuromin na lata 2018–2021.  

• Uchwała Nr 313.XLII.18 z 26–03–2018r. – Uchwała Nr 313/XLII/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2018 r.  

• Uchwała Nr 314.XLII.18 z 26–03–2018r. – Uchwała Nr 314/XLII/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz 
warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę i Miasto 
Żuromin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych.  

• Uchwała Nr 315.XLII.18 z 26–03–2018r. – Uchwała Nr 315/XLII/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zasad udzielania i 
rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
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niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 
Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin.  

• Uchwała Nr 316.XLII.18 z 26–03–2018r. – Uchwała Nr 316/XLII/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy 
i Miasta Żuromin na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.  

• Uchwała Nr 317.XLII.18 z 26–03–2018r. – Uchwała Nr 317/XLII/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy 
i Miasta Żuromin na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, 
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

• Uchwała Nr 318.XLII.18 z 26–03–2018r. – Uchwała Nr 318/XLII/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie przeprowadzenia 
na terenie miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego na 2019 r.  

• Uchwała Nr 319.XLII.18 z 26–03–2018r. – Uchwała Nr 319/XLII/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie sprzedaży 
nieruchomości położonych w Żurominie.  

• Uchwała Nr 320.XLII.18 z 26–03–2018r. – Uchwała Nr 320/XLII/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie sprzedaży lokalu 
mieszkalnego na rzecz najemcy i przekazania w użytkowanie wieczyste 
ułamkowej części gruntu.  

• Uchwała Nr 321.XLII.18 z 26–03–2018r. – Uchwała Nr 321/XLII/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.  

• Uchwała Nr 322.XLII.18 z 26–03–2018r. – Uchwała Nr 322/XLII/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.  

 
Sesja Nr XLI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 lutego 2018r. 

• Uchwała Nr 303.XLI.18 z 07–02–2018r. – Uchwała Nr 303/XLI/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia Programu 
Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017–2023.  

• Uchwała Nr 304.XLI.18 z 07–02–2018r. – Uchwała Nr 304/XLI/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania 
przedszkolnego oraz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na 
terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż 
jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.  

• Uchwała Nr 305.XLI.18 z 07–02–2018r. – Uchwała Nr 305/XLI/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na 
przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Żurominie.  
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• Uchwała Nr 306.XLI.18 z 07–02–2018r. – Uchwała Nr 306/XLI/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie sprzedaży lokalu 
mieszkalnego na rzecz najemcy i przekazania w użytkowanie wieczyste 
ułamkowej części gruntu.  

• Uchwała Nr 307.XLI.18 z 07–02–2018r. – Uchwała Nr 307/XLI/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie utworzenia 
Żuromińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.  

• Uchwała Nr 308.XLI.18 z 07–02–2018r. – Uchwała Nr 308/XLI/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie poboru opłaty 
skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia 
za inkaso.  

• Uchwała Nr 309.XLI.18 z 07–02–2018r. – Uchwała Nr 309/XLI/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 7 lutego 2018r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej 
w Żurominie.  

• Uchwała Nr 310.XLI.18 z 07–02–2018r. – Uchwała Nr 310/XLI/18 Rady 
Miejskiej w Żurominie z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.  

 
Ilość posiedzeń w 2018r. 
      

Rodzaj posiedzenia   ilość 
spotkań 
w 2018r. 

Sesje Rady Miejskiej w Żurominie 14 

Posiedzenia komisji wspólnych 8 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej  6 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów oraz Planowania 10 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieszkaniowej, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

6 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw 
Socjalnych 

12 

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej 12 

Posiedzenie Komisji Petycji, Skarg i Wniosków (od 30.11.2018r.) 1 

suma 69 
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20. Podsumowanie  
 
W roku 2018 w Gminie i Mieście Żuromin wykonaliśmy inwestycje na kwotę 
6 303 932 zł. Pozyskaliśmy około 2,5 mln zł. środków zewnętrznych, m.in. 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego 
i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Aktywność społeczna mieszkańców przejawia się między innymi poprzez działania 
ponad 20 organizacji pozarządowych, w tym Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Instrumentami inicjatyw obywatelskich są konsultacje społeczne, inicjatywa 
uchwałodawcza, budżet obywatelski oraz fundusz sołecki. Realizujemy co roku 
kolejne projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego, co stanowi zachętę do tworzenia 
i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.  

W roku 2018 do BO, zgłoszono aż 12 projektów, w drodze konsultacji 
społecznych mieszkańcy wskazali do realizacji zadania dotyczące Rozbudowy placu 
zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żurominie i Budowę placu zabaw przy 
ul. Żeromskiego.  

Poza dużymi inwestycjami (budowa boisk szkolnych, dróg, termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej i inne) prowadzimy także remonty cząstkowe dróg, 
budujemy i naprawiamy chodniki w mieście i na terenach wiejskich, modernizujemy 
świetlice wiejskie, budujemy parkingi, rozbudowujemy sieć wodociągową 
i kanalizacyjną, budujemy oświetlenie, zajmujemy się remontami w podległych nam 
jednostkach organizacyjnych oraz szkołach, przedszkolach, żłobku przy pomocy grupy 
remontowo–budowlanej urzędu gminy.  

Ważnym zadaniem była inwestycja w zieleń miejską, wykonaliśmy nowe 
nasadzenia drzew przy ul. Licealnej, ul. Wetmańskiego, ul. Lidzbarskiej oraz na 
stadionie miejskim. Budujemy place zabaw, siłownie plenerowe, m.in. w parku przy 
ul. Zielonej, w parku przy ul. Lidzbarskiej, a także w miejscowościach wiejskich. 
Podejmujemy szereg przedsięwzięć związanych z edukacją, ekologią, ochroną 
środowiska, rozwojem przedsiębiorczości. W ciągu roku organizujemy wiele imprez 
kulturalno–sportowych i edukacyjnych dla dzieci i dorosłych, są one głównie 
przygotowywane przez pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury, Powiatowo – 
Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz stadionu miejskiego Orlik (wykłady, prelekcje, 
teatry, kabarety, imprezy z okazji różnych świąt okolicznościowych, organizacja DNI 
MIASTA, Bieg z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości, Narodowe czytanie, 
organizacja świąt państwowych – Święto Konstytucji 3 maja i inne).  

Samorząd w swoich działaniach stara się też nie zapominać o przedsiębiorcach, 
wprowadziliśmy ulgi podatkowe dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, 
przygotowujemy specjalną podstrefę ekonomiczną – uzbrajamy ją w niezbędna 
infrastrukturę techniczną, aby mogła być w pełni ciekawą ofertą dla potencjalnych 
przedsiębiorców. Utworzyliśmy Żuromiński Inkubator Przedsiębiorczości, Żuromińską 
Strefę Aktywności Gospodarczej w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego 
i wzmocnienia lokalnej przedsiębiorczości.  
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Wspieramy też aktywnie ekonomię społeczną. W gminie funkcjonuje jedna 
spółdzielnia socjalna ,,Szansa”, która została utworzona w partnerstwie Urzędu 
Gminy i Miasta w Żurominie oraz Fundacji ,,Leśne Zacisze” Ośrodek dla Osób 
Bezdomnych w Sokołowym Kącie. W 2018 roku zatrudnionych na umowę o pracę 
było 5 osób, w tym osoby niepełnosprawne. Natomiast w formie „małych grantów” 
udzielamy pomocy finansowej organizacjom pozarządowym w realizacji ich zadań 
statutowych. 

 Priorytetem jest rozwój Gminy i Miasta Żuromin poprzez pobudzenie rozwoju 
gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i stworzenie warunków ich 
rozwoju oraz integrację wspólnoty lokalnej poprzez budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego.  
 


