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II. 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 
2020 r. wyniosła 14 052 osób, w tym 7 240 kobiet i 6 812 mężczyzn. W mieście 
zamieszkiwało 8 635 osób, a na terenach wiejskich 5 417 osób. 
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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III. Mieszkańcy gminy 

 
 
W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców w Gminie 
Żuromin zmniejszyła się o 143 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. 
wynosiła 14 052 osoby, w tym 7 240 kobiety i 6 812 mężczyzn.  
 
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych na dzień 31 grudnia 2020 
roku: 

• liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 
2 087, w tym 1 028 kobiet i 1 059 mężczyzn, 

• liczba kobiet w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 4 324 osób, a liczba 
mężczyzn w wieku produkcyjnym (15-64 lata) wyniosła 4 895 osób, 

• liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1 884 osoby, a liczba 
mężczyzn 862 osoby. 

W 2020 r. w Gminie Żuromin urodziło się 130 dzieci, w tym 68 dziewczynek i 62 
chłopców, a zmarło 190 mieszkańców. Wobec tego przyrost naturalny w 2020 r był 
ujemny i wyniósł około 4,27‰. 
Gęstość zaludnienia na koniec 2020 roku wyniosła 110/km2, przy gęstości 
zaludnienia w Polsce 123 osoby/km2, województwie mazowieckim 151 osób/km2 

i powiecie żuromińskim 49 osób/km2 . 
 

 
Wykaz ludności na dzień 31 grudnia 2020 

 

Nazwa miejscowości 
/liczba mieszkańców 

 

(wg stanu na dzień 
31 grudnia 2019 r.) 

 
(wg stanu na dzień 
31 grudnia 2020 r.) 

 

ŻUROMIN 8707 8635 

SOŁECTWA  

BĘDZYMIN 295 295 

BRUDNICE 257 253 

CIERPIGÓRZ 83 81 

CHAMSK 778 773 

DĄBROWA 186 180 

DĄBROWICE 148 150 

FRANCISZKOWO 169 154 

DĘBSK 259 248 
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KLICZEWO DUŻE 141 139 

KLICZEWO MAŁE 126 122 

KOSEWO 182 178 

KRUSZEWO 125 127 

MŁUDZYN 116 117 

NOWE NADRATOWO 87 85 

STARE NADRATOWO 25 27 

OLSZEWO 247 240 

PONIATOWO 847 831 

RACZYNY 229 229 

ROZWOZIN 261 266 

RZĘŻAWY 225 229 

SADOWO 67 68 

TADAJÓWKA 90 87 

WIADROWO 422 417 

WÓLKA KLICZEWSKA 123 121 

 
Migracja (stan na 31 grudnia 2020) 
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Przyrost naturalny 

 

 2017 2018 2019 2020 

Urodzenia 129 134 133 130 

Zgony 151 161 157 190 

 
 

 
 

Ludność Gminy i Miasta Żuromin stan na 31.12.2020 
 

Rok 
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Struktura zatrudnienia 
 

Zatrudnienie 
 

Stopa bezrobocia 2019 % 2020 % 

Polska 5,2 6,2 

Województwo mazowieckie 4,4 5,2 

Powiat żuromiński 14,4 14,3 

GMINA I MIASTO ŻUROMIN  

% bezrobotnych w Mieście Żuromin do ogólnej 
liczby bezrobotnych w powiecie żuromińskim 

22,38 21,56 

% bezrobotnych w Gminie Żuromin do ogólnej 
liczby bezrobotnych w powiecie żuromińskim 

14,93 14,77 

 
 

Dane o osobach bezrobotnych na terenie Gminy i Miasta Żuromin na 
koniec grudnia 2020 roku. 
 
Gmina Żuromin 

Liczba 
bezrobotnych 

Udział w % 

2019 2020 2019 2020 

Liczba bezrobotnych 359 350 14,93 14,77 

Liczba bezrobotnych kobiet 193 200 53,76 57,14 

Bezrobotni do 30 roku życia 118 123 32,87 35,14 

Bezrobotni powyżej 50 roku życia 91 82 25,99 23,43 

Długotrwale bezrobotni 201 222 55,99 63,43 
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Miasto Żuromin 

Liczba 
bezrobotnych 

Udział w % 

2019 2020 2019 2020 

Liczba bezrobotnych 538 511 22,38 21,56 

Liczba bezrobotnych kobiet 299 288 55,58 56,36 

Bezrobotni do 30 roku życia 104 113 19,33 22,11 

Bezrobotni powyżej 50 roku życia 150 134 27,88 26,22 

Długotrwale bezrobotni 317 319 58,92 62,43 
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IV. Realizacja polityk, programów i strategii 

 
 
W Gminie i Mieście Żuromin w 2020 roku obowiązywały następujące dokumenty 
strategiczne: 
 
1. Strategia Rozwoju Gminy  i Miasta Żuromin na lata 2016 – 2022 przyjęta Uchwałą 

Rady Miejskiej w Żurominie NR 103/XVI/15 z dnia 28 grudnia 2015 r., zmiana 
wprowadzona Uchwałą Rady Miejskiej w Żurominie Nr 227/XXXIII/17 z dnia 
25 maja 2017 r. 

2. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy  i Miasta 
Żuromin na lata 2016 – 2032 przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Żurominie 
Nr 167/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016 r. 

3. Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy  i Miasta 
Żuromin na lata 2019-2023 przyjęty uchwałą nr 85/X/19 Rady Miejskiej 
w Żurominie z dnia 13 września 2019 r.  

4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Żuromin na lata 2015-2020 
przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Żurominie Nr 135/XX/16 z dnia 10 maja 2016r. 

5. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Żuromin na lata 2017 – 2020 
z perspektywą na lata 2021-2024 przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Żurominie 
Nr 295/XL/17 z dnia 22 grudnia 2017r. 

6. Program Rewitalizacji Gminy  i Miasta Żuromin na lata 2018-2023 przyjęty 
Uchwałą nr 348/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 lipca 2018 r. 

7. Program współpracy Gminy  i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok przyjęty Uchwałą 
Rady Miejskiej w Żurominie NR 88/XI/19 z dnia 30 października 2019r. 

8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy  i Miasta Żuromin na 2020 rok przyjęty 
Uchwałą Rady Miejskiej w Żurominie NR 114/XIII/19 z dnia 20 grudnia 2019r. 

9. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy  i Miasta Żuromin w 2020 roku przyjęty Uchwałą Rady 
Miejskiej w Żurominie NR 142/XV/20 z dnia 24 lutego 2020 r. obowiązujący do 
17 czerwca 2020 r. 

10. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2020 roku przejęty Uchwałą Rady 
Miejskiej w Żurominie  Nr 161/XVIII/20 z dnia 28 maja 2020 r. obowiązujący od 
17 czerwca 2020 r. 
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1. Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Żuromin na lata 2016 – 2022 
 

W roku 2020 w ramach Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Żuromin na lata 
2016-2022 realizowane były cele strategiczne w zakresie:  

• pobudzenie rozwoju gospodarczego i wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości, 
w tym cele operacyjne: tworzenie nowych miejsc dla handlujących na 
targowisku gminnym, uzbrojenie specjalnej podstrefy ekonomicznej 
(kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa), budowa infrastruktury 
drogowej i ścieżki pieszo-rowerowej, lokale do wynajęcia dla osób 
rozpoczynających działalność gospodarczą w inkubatorze przedsiębiorczości, 
wspieranie ekonomii społecznej, realizowanie projektów promujących tereny 
inwestycyjne; 

• poprawa jakości życia mieszkańców i stworzenie warunków ich rozwoju, w tym 
cele operacyjne: rozbudowa kanalizacji wodociągowej, sanitarnej 
i deszczowej, rozwój infrastruktury kulturalnej, sportowej i oświatowej, 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej- kąpielisko wraz z infrastrukturą nad 
rzeką Wkrą w Brudnicach, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, modernizacja 
żłobka w celu utworzenie nowych miejsc dla dzieci, rozwijanie działań 
w zakresie profilaktyki AA, przeciw narkotykowej i przeciwdziałania przemocy;  

• integracja wspólnoty lokalnej poprzez budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym cele operacyjne: projekty realizowane dla seniorów 
w klubie seniora, modernizacja świetlic wiejskich, upowszechnianie 
instrumentu budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych i funduszu 
sołeckiego, organizacja imprez sportowych i kulturalnych.  

 
2. Program usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest 

z terenu Gminy  i Miasta Żuromin 
 

W roku 2020 usunięto 102,24 Mg azbestu od 47 właścicieli 
nieruchomości. Gmina i Miasto Żuromin pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizacje programu 
37 542,53 zł. Wyroby zawierające azbest zostały odebrane przez firmę PreZero 
Service Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno. 

 
3. Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy  

i Miasta Żuromin na lata 2019-2023 
 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy  i Miasta 
Żuromin to dokument mający na celu wsparcie w racjonalnym i efektywnym 
gospodarowaniu istniejącym zasobem mieszkaniowym znajdującym się w jej 
posiadaniu. Ustala on formy tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej w zakresie najmu socjalnego lokalu, lokali 
zamiennych oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych 
o niskich dochodach.  

Program zawiera informacje o mieszkaniowym zasobie gminy, strukturze 
mieszkań w zasobie, prognozie dotyczącej wielkości zasobu mieszkaniowego oraz 
analizę potrzeb i remontów. Ponadto zgromadzono w nim dane na temat źródeł 
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finansowania gospodarki mieszkaniowej, sposobu zarządzania lokalami wchodzącymi 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz strukturę wydatków.  

 
4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy  i Miasta Żuromin na lata 

2015-2020 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki 
działań zmierzający do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno - energetycznego; 
- redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
- zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, 
- zmiana postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. 

 
5. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Żuromin na lata 

2017–2020 z perspektywą na lata 2021-2024 
 
W 2020 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 dniu 30.11.2020r podpisano 
umowę na opracowanie nowego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gminy 
Żuromin na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028. 
 

6. Program Rewitalizacji Gminy  i Miasta Żuromin na lata 2018–2023 
 
Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 
obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencję na 
rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane 
terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany. 
Projekty wyznaczone do realizacji w ramach Programu rewitalizacji Gminy i Miasta 
Żuromin są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i wyznaczone cele rewitalizacji. 
Ich wdrożenie jest niezbędne do rozwiązania zdiagnozowanego stanu kryzysowego.  
 

7. Program współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie za 2020 rok. 

 
W ramach otwartego konkursu ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych 
powierzono wykonanie następującego zadania publicznego: 
 
Zadanie 1: wybrano ofertę organizacji Klubu Sportowego „WKRA” w Żurominie na 
realizację zadań własnych Gminy w 2020 roku w zakresie tworzenia warunków 
sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2020 roku. 
Miejski Klub Sportowy „WKRA” Żuromin – na realizację zadania publicznego 
otrzymał 50 000,00 zł – zadanie zostało wykonane.  
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W ramach trybu małych dotacji, wsparto wykonanie następujących zadań: 
 

W roku 2020 do Gminy i Miasta Żuromin z ofertą na małe granty wystąpiło 
6 oferentów. Dotacji w trybie małych grantów udzielono 6 oferentom na kwotę 
14 000 zł. Organizacjom, którym udzielono dotacji to; Stowarzyszenie zwykłe 
LUDUS TEAM w Żurominie, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Żurominie, Stowarzyszenie Społeczno Kulturowe WZU z siedzibą 
w Raczynach, Ochotnicza Straż Pożarna w Żurominie, Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Mławie Zarząd 
Koła w Żurominie, Ochotnicza Straż Pożarna w Poniatowie. 
 
W dniu 03.02.2020 w trybie bezkonkursowym wpłynęła oferta 
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żurominie. Rodzaj zadania 
publicznego „Kultura i sztuka”. Tytuł zadania publicznego „Impreza 
kulturalna. Pałac w Nieborowie i Arkadia. Zwiedzanie.  
Dnia 16.03.2020r. została zawarta umowa Nr 1/OKPSiZ/2020 o wsparcie realizacji 
zadania publicznego pod nazwą „Kultura i sztuka”. Tytuł zadania „Impreza kulturalna. 
Pałac w Nieborowie i Arkadia. Zwiedzanie.  
Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 15.05.2020r. do 15.06.2020r. 
Całkowity koszt zadania publicznego ustalono na kwotę 2 260 zł w tym wnioskowana 
kwota dotacji 2000 zł., środki własne 260 zł. W dniu 02.06.2020r. złożono pismo 
o aneksowanie umowy ze względu na zmianę terminu realizacji zadania na okres od 
16.06.2020r. do 10.09.2020r. z uwagi na epidemię koronawirusa COVID – 19. 
W dniu 08.06.2020r. podpisano Aneks nr 1/2020 do Umowy Nr 1/OKPSiZ/2020 z dnia 
16.03.2020r. Sprawozdanie nie zostało złożone, ponieważ zadanie nie zostało 
zrealizowane przez epidemię. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 2000zł.  
 
W dniu 04.02.2020 roku w trybie bezkonkursowym, wpłynęła oferta 
Stowarzyszenia Społeczno – Kulturowe WZU z siedzibą w Raczynach. 
Rodzaj zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych, tytuł zadania: „Integracyjne Mikołajki – Tradycja 
i współczesność w oczach dziecka” 
 Dnia 16.03.2020r została zawarta Umowa Nr 2/OKPSiZ/2020 o wsparcie realizacji 
zadania publicznego pod nazwą: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych, tytuł zadania: „Integracyjne Mikołajki – Tradycja 
i współczesność w oczach dziecka” 
Termin realizacji zadania ustalono od 20.09.2020r. do 16.12.2020r. Całkowity 
koszt zadania publicznego ustalono na kwotę 4400zł, w tym wnioskowana kwota 
dotacji 2000zł, środki własne 2400zł. W dniu 16 listopada 2020r. wpłynął 
wniosek o zmianę terminu i kosztów realizacji zadania publicznego. 
W dniu 30.11.2020r. aneksowano umowę Aneks Nr 1/2020 do umowy 
Nr 2/OKPSiZ/2020 w zakresie zmiany terminu realizacji zadania od dnia 
16.11.2020r. do 31.12.2020r oraz zmiany sumy wszystkich kosztów 
realizacji zadania. 
Sprawozdanie z wykonania realizacji zadania publicznego złożono dnia 
31.12.2020r.  
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W dniu 04.02.2020 roku w trybie bezkonkursowym, wpłynęła oferta Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Mławie 
Zarząd koła w Żurominie na rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz 
osób w wieku emerytalnym, tytuł zadania publicznego: „Wycieczka Krajoznawczo – 
poznawcza do Wrocławia ”. Termin realizacji zadania ustalono od 20.05.2020r. do 
26.05.2020r. Całkowity koszt zadania publicznego ustalono na kwotę 45 100 zł 
w tym wnioskowana kwota dotacji 2 000zł, środki własne 43 100zł. 
 
Dnia 19.03.2020r została zawarta Umowa Nr 3/OKPSiZ/2020 o wsparcie realizacji 
zadania publicznego pod nazwą: Działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym, tytuł zadania: „Wycieczka Krajoznawczo – poznawcza 
do Wrocławia’’ 
Termin realizacji zadania ustalono od 06.09.2020r. do 12.09.2020r. 
Sprawozdania z realizacji zadania nie złożono, ponieważ zadanie nie 
zostało zrealizowane, a dotacja oddana do Urzędu Gminy i Miasta Żuromin. 
 

W dniu 05.02.2020 roku w trybie bezkonkursowym, wpłynęła oferta 
Stowarzyszenia zwykłego LUDUS TEAM w Żurominie, na rodzaj zadania 
publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, tytuł zadania 
publicznego „ Na aktywność nigdy nie jest za późno”. Okres realizacji zadania 
19.03.2020r. do 30.04.2020r.  
 Dnia 17 marca 2020r. wpłynęło pismo od Stowarzyszenia o zmianę terminu realizacji 
zadania z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne na okres 01.05.2020r. do 
30.06.2020r.  
Dnia 19.03.2020r została zawarta Umowa Nr 4/OKPSiZ/2020 o wsparcie realizacji 
zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej, tytuł zadania: „ Na aktywność nigdy nie jest za późno” Termin 
realizacji zadania ustalono od 01.05.2020r. do 30.06.2020r. Całkowity koszt 
zadania publicznego ustalono na kwotę 2 440 zł w tym wnioskowana kwota dotacji 
2000 zł, środki własne 440zł. 
W dniu 8.04.2020r. wpłynęło pismo o aneksowanie umowy z powodu 
omyłki pisarskiej Stowarzyszenia polegającej na podaniu niepełnego 
numeru konta bankowego. W dniu 09.04.2020r. sporządzono Aneks 
Nr 1/2020 do umowy Nr 4/OKPSiZ/2020 z dnia 19.03.2020r.  
W dniu 30.06.2020r. wpłynęło kolejne pismo Stowarzyszenia o wydłużenie 
terminu okresu realizacji od dnia 01.08.2020 do 30.09.2020r. Dnia 
01.07.2020r. sporządzono Aneks Nr 2/2020 do umowy Nr 4/OKPSiZ/2020. 
Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 01.08.2020r. 
do 30.09.2020r.  
Sprawozdania z realizacji zadania publicznego nie złożono, ponieważ 
zadanie nie zostało zrealizowane. Dotacja została oddana do Urzędu. 
  

W dniu 07.02.2020r roku w trybie bezkonkursowym, wpłynęła oferta 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniatowie na rodzaj zadania publicznego: 
„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, tytuł zadania 
publicznego: „Plenerowa impreza historyczno - kulturalno – integracyjna 
z okazji 500 rocznicy nadania praw miejskich. 
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Dnia 26.03.2020r została zawarta Umowa Nr 5/OKPSiZ/2020 o wsparcie 
realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, tytuł zadania: „Plenerowa impreza historyczno - 
kulturalno – integracyjna z okazji 500 rocznicy nadania praw miejskich”. 
Termin realizacji zadania ustalono od 19.09.2020r. do 19.09.2020r. Całkowity 
koszt zadania publicznego ustalono na kwotę 62 000 zł w tym wnioskowana kwota 
dotacji 4 000zł, środki własne 58 000zł. 
Sprawozdanie z realizacji zadania złożono w dniu 16.10.2020r. 
 

W dniu 06.03.2020 roku w trybie bezkonkursowym, wpłynęła oferta 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurominie na rodzaj zadania publicznego: 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tytuł zadania 
publicznego: V Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę – 
Częstochowa 2020. 

Dnia 26.03.2020r została zawarta Umowa Nr 6/OKPSiZ/2020 o wsparcie realizacji 
zadania publicznego pod nazwą: Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, tytuł zadania: „V Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na 
Jasną Górę – Częstochowa 2020”. Termin realizacji zadania ustalono od 
27.04.2020r. do 01.05.2020r. Całkowity koszt zadania publicznego ustalono na 
kwotę 2 500 zł w tym wnioskowana kwota dotacji 2 000zł, środki własne 500 zł. 

Sprawozdania z realizacji zadania nie złożono, z powodu nie 
zrealizowania zadania. Dokonano zwrotu dotacji.  
  

8. Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania 
Narkomanii na 2020 r. 

 
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2020 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.  

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. 
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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 były działania profilaktyczne oraz szeroko pojęta 
profilaktyka w szkołach oraz pośród młodzieży szkolnej, jednak obostrzenia związane 
z Covid 19 sprawiły, że nie było możliwości zrealizowania większości zadań. 
W roku 2020 wpłynęło 26 wniosków o dofinansowanie działań profilaktycznych, 
jednak tylko 15 zostało zaopiniowanych pozytywnie, ze względu na pandemię Covid-
19. W szczególności były to działania realizowane na terenie szkół. Kwota 
dofinansowania wniosków to 126 162,49 zł. Mimo mniejszego wykonania 
zaplanowanych zadań na 2020 r. kwota dofinansowań była znacznie wyższa.  
W 2019 roku dofinansowano 22 wnioski, na kwotę 79 463,89 zł. W roku 2018 tych 
wniosków było 33, a kwota dofinansowania wyniosła 76 768,76 zł.  
 
 
Wykres: Liczba wniosków o dofinansowanie. 
 

 
 
Kolejnym celem było zwiększenie dostępu do oferty pomocowej służącej 
rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przemocy domowej. Zadanie to było  
realizowane poprzez Grupę Wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 
Grupa AA, Grupa Al–Anon. Zadania w tym zakresie realizował również Punkt 
Informacyjno – Konsultacyjny, w którym w 2020 roku odnotowano 52 spotkania 
z osobami uzależnionymi od alkoholu, 30 spotkań z osobami współuzależnionymi, 
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15 spotkań dotyczących spraw rodzinnych, 10 rozmów telefonicznych z osobami 
współuzależnionymi, 10 spotkań – sprawy różne.  
Na dzień 31 grudnia 2020 r. 59 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych. 
        Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu 
udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2020 r. sfinansowane zostały 
następujące wydatki:  
 - na fundusz alkoholowy tj. na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 
297 450,76 zł, wykorzystano 201 398,87 zł, kwota 96 051,89 zł przeniesiono 
w całości na 2021r. 
 - na zwalczanie narkomanii w 2020 r. przeznaczono 50 000,00 zł wykorzystano 
5 541,00 zł, kwota 44 459,00 zł została przeniesiona na 2021 r. 
 
Z powodu pandemii Covid – 19, nie udało się zrealizować wszystkich programów 
profilaktycznych. Ze względu na liczne obostrzenia związane z zamknięciem szkół, 
z zakazem organizowania imprez zbiorowych, jak i kolonii letnich, środki finansowe 
nie zostały wykorzystane w całości.  
Z funduszu na zwalczanie narkomanii nie udało się zrealizować wszystkich założeń 
programu ze względu na sytuację związaną z pandemią.  
 
Wykres: Dofinansowanie wniosków. 
 

 
 

Do Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
wpłynęło 11 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
W 2020 r. nie odebrano żadnemu podmiotowi zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

W 2020 r. do Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów 
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Alkoholowych wpłynęło 12 wniosków z prośbą o podjęcie działań motywujących do 
podjęcia leczenia odwykowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

 

9. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 

 
W 2020 roku zrealizowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  i Miasta Żuromin. 
Program został przyjęty Uchwałą Nr 142/XV/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 
24 lutego 2020 r.- obowiązujący do 17 czerwca 2020 r. i Uchwałą Nr 161/XVIII/20 
z dnia 28 maja 2020 r. – obowiązujący od 17 czerwca 2020 r. 

  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi realizowany był w celu wypełnienia 
obowiązków – zadań własnych gminy, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2020 r. poz. 638) dot. opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  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 Nr 7/BU/2019/ZP z dnia 18 grudnia 2019 r. 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 Nr 8/BU/2019/ZP  z dnia 18 grudnia 2019 r. na świadczenie 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 2020 r. Gmina zapewniła opiekę 

27 bezdomnym zwierzętom. Wydatki poniesione w związku z realizacja programu za 
2020 rok wyniosły 50 522,33 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia 
dwa zł 33/100). 
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Żuromin. 

 
 
 
 

 2019 r. 2020 r. 

Środki finansowe na realizację  
Programu zabezpieczone w budżecie. 

55 000,00 zł 55 000,00 zł 

Koszt realizacji Programu 41 387,58 zł 50 522,33 zł 

Liczba zwierząt, którym udzielono pomocy 
w ramach realizacji Programu 

20 szt. 27 szt. 
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V. Realizacja Uchwał Rady Miejskiej w Żurominie 

 
 

Lp. 
Numer i data 

uchwały 
Temat uchwały Sposób realizacji 

1.  124/XIV/20 

z 20 stycznia 2020r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji dzieci  
do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych i punktów 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz kandydatów do 
klas pierwszych na uczniów 
publicznych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest 
Gmina i Miasto Żuromin, 
zamieszkałych poza obwodami tych 
szkół, dokumentów niezbędnych do 
ich potwierdzenia oraz przyznania 
określonej liczby punktów. 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  

2.  125/XIV/20 

z 20 stycznia 2020r. 
w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz 
udziału w nieruchomości wspólnej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.  

3.  126/XIV/20 

z 20 stycznia 2020r. 
w sprawie przyjęcia stanowiska  
w sprawie oświaty. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

4.  127/XIV/20 
z 20 stycznia 2020r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska 
dotyczącego trudnej sytuacji  
w gospodarce odpadami w Gminie  
i Mieście Żuromin oraz potrzeby zmian 
ustawowych dot. gospodarki 
odpadami. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

5.  128/XIV/20 

z 20 stycznia 2020r. 
zmieniająca Uchwałę budżetową 
Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020  
Nr 122/XIII/19 Rady Miejskiej  
w Żurominie z dnia 20 grudnia 2019 
roku. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i obowiązuje w roku 
budżetowym 2020. Uchwała 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.  

6.  129/XIV/20 

z 20 stycznia 2020r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Żuromin. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

7.  130/XV/20 
z 24 lutego 2020r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych  
dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków 

Uchwała podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego  
i wchodzi w życie od 1 maja 
2020r. 
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częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od odpłatności, jak również 
trybu ich pobierania. 

8.  131/XV/20 

z 24 lutego 2020r. 
w sprawie zmian w Statucie Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żurominie. 

Uchwała podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego 
i wchodzi w życie od 1 kwietnia 
2020r. 

9.  132/XV/20  

z 24 lutego 2020r. 
zmieniająca Uchwałę Nr 314/XLII/18 
Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 
marca 2018 roku 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 w szkołach 
podstawowych.  

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

10.  133/XV/20 

z 24 lutego 2020r. 
w sprawie średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie i Mieście Żuromin na 
rok szkolny 2019/2020. 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

11.  134/XV/20 
z 24 lutego 2020r. 

w sprawie ustalenia planu 
dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat w 2020r. za kształcenie 
nauczycieli, zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę i Miasto Żuromin. 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

12.  135/XV/20 

z 24 lutego 2020r. 
w sprawie regulaminu siłowni 
miejskiej „Olimp” w Żurominie. 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

13.  136/XV/20 

z 24 lutego 2020r. 
w sprawie wyrażenia zgody na 
obciążenie służebnością przejazdu 
i przechodu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Żuromin, 
położonej w Żurominie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

14.  137/XV/20 
z 24 lutego 2020r. 

w sprawie nadania nazwy drodze 
położonej w miejscowości Żuromin. 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
 

15.  138/XV/20 
z 24 lutego 2020r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości położonej 
w Żurominie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

16.  139/XV/20 

z 24 lutego 2020r. 
w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości położonej 
w Żurominie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 
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17.  140/XV/20 

z 24 lutego 2020r. 
w sprawie przyjęcia regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy  
i Miasta Żuromin. 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

18.  141/XV/20 
z 24 lutego 2020r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku  
na terenie Gminy i Miasta Żuromin.  

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

19.  142/XV/20 

z 24 lutego 2020r. 
w sprawie programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie Gminy i Miasta Żuromin  
w 2020r.  

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

20.  143/XV/20 
z 24 lutego 2020r. 

w sprawie wyborów uzupełniających 
Sołtysa Sołectwa Olszewo. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

21.  144/XV/20 

z 24 lutego 2020r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji 
dotyczącej zmiany przepisów prawa 
miejscowego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

22.  145/XV/20 

z 24 lutego 2020r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działalność Dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Żurominie. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

23.  146/XV/20 
z 24 lutego 2020r. 

w sprawie emisji obligacji. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 
 

24.  147/XV/20 
z 24 lutego 2020r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Żuromin. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

25.  148/XV/20 

z 24 lutego 2020r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i obowiązuje w roku 
budżetowym 2020. Uchwała 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
 

26.  149/XVI/20  
z 5 marca 2020r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Żuromin. 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 

27.  150/XVI/20  

z 5 marca 2020r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie 
zarządzenia poboru podatków: 
rolnego, leśnego, i od nieruchomości 
od osób fizycznych w drodze inkasa, 
określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso.  
 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

28.  151/XVI/20  
z 5 marca 2020r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości położonej 
w Żurominie. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 
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29.  152/XVI/20  

z 5 marca 2020r. 
w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 137/XV/20 Rady Miejskiej 
w Żurominie z dnia 24 lutego 2020 r. 
w sprawie nadania nazwy drodze 
położonej w miejscowości Żuromin.  

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
 

30.  153/XVI/20  

z 5 marca 2020r. 
w sprawie nadania nazwy parkowi 
położonemu w Żurominie.  

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
 

31.  154/XVII/20 

z 29 kwietnia 2020r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Żuromin. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

32.  155/XVII/20 

z 29 kwietnia 2020r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i obowiązuje w roku 
budżetowym 2020. Uchwała 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
 

33.  156/XVII/20 
z 29 kwietnia 2020r. 

w sprawie przeprowadzenia na terenie 
gminy i miasta Żuromin konsultacji 
społecznych w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego. 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
 

34.  157/XVII/20 
z 29 kwietnia 2020r. 

w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości grup przedsiębiorców, 
których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, z mocą 
obowiązującą od dnia 1 kwietnia 
2020 roku.  
 

35.  158/XVII/20 

z 29 kwietnia 2020r. 
w sprawie zajęcia stanowiska 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego Pana Wojciecha 
Rochna. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

36.  159/XVIII/20 
z 28 maja 2020r. 

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów 
Pomocy Społecznej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

37.  160/XVIII/20 

z 28 maja 2020r. 
w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Żuromin. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

38.  161/XVIII/20 
z 28 maja 2020r. 

w sprawie programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy i Miasta Żuromin 
w 2020r. 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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39.  162/XVIII/20 

z 28 maja 2020r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Żuromin. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

40.  163/XVIII/20 

z 28 maja 2020r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i obowiązuje w roku 
budżetowym 2020. Uchwała 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

41.  164/XIX/20  

z 29 czerwca 2020r. 
zmieniająca Uchwałę Nr 114/XIX/08 
Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 
8 kwietnia 2008 roku i zmiany 
Regulaminu stypendium dla 
szczególnie uzdolnionych uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 
uczęszczających do szkół na terenie 
Gminy i Miasta Żuromin. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

42.  165/XIX/20  

z 29 czerwca 2020r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji  
w interesie publicznym w zakresie 
zmiany przepisów prawa miejscowego 
(wprowadzenie lokalnej tarczy 
antykryzysowej). 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

43.  166/XIX/20  
z 29 czerwca 2020r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji  
w interesie publicznym w zakresie 
zmiany przepisów prawa 
miejscowego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

44.  167/XIX/20  
z 29 czerwca 2020r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Żuromin. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

45.  168/XIX/20  
z 29 czerwca 2020r. 

w sprawie udzielenia wotum zaufania  
dla Burmistrza Gminy i Miasta 
Żuromin. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

46.  169/XIX/20  
z 29 czerwca 2020r. 

w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2019 
rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

47.  170/XIX/20  
z 29 czerwca 2020r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Żuromin absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2019r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

48.  171/XX/20  
z 10 lipca 2020r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Żuromin. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

49.  172/XX/20  

z 10 lipca 2020r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i obowiązuje w roku 
budżetowym 2020. Uchwała 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

50.  173/XX/20  

z 10 lipca 2020r. 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 
dróg gminnych. 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
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51.  174/XX/20  

z 10 lipca 2020r. 
w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
części Gminy Żuromin – obszar 
wiejski. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

52.  175/XX/20  

z 10 lipca 2020r. 
w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż niezabudowanej 
nieruchomości położonej w Żurominie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

53.  176/XX/20  

z 10 lipca 2020r. 
w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż niezabudowanej 
nieruchomości położonej we 
Wiadrowie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

54.  177/XXI/20  

z 28 sierpnia 2020r. 
w sprawie przystąpienia do 
opracowania Miejskiego Planu 
Adaptacji do zmian klimatu. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

55.  178/XXI/20  
z 28 sierpnia 2020r. 

w sprawie średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie i Mieście Żuromin na 
rok szkolny 2020/2021. 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 

56.  179/XXI/20  

z 28 sierpnia 2020r. 
zmieniająca Uchwałę Nr 
237/XXVIII/2005 Rady Miejskiej 
w Żurominie z dnia 23 marca 2005 
roku w sprawie Regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym. 
 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

57.  180/XXI/20  
z 28 sierpnia 2020r. 

 w sprawie ustalenia Regulaminu 
określającego kryteria i tryb 
przyznawania nagród dla nauczycieli  
za ich osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktycznej, wychowawczej  
i opiekuńczej. 
 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

58.  181/XXI/20  

z 28 sierpnia 2020r. 
w sprawie przyjęcia stanowiska  
w sprawie zachowania integralności 
Województwa Mazowieckiego. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

59.  182/XXI/20  

z 28 sierpnia 2020r. 
w sprawie utworzenia ośrodka 
wsparcia pod nazwą „Klub Senior +”. 

Uchwała podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego 
i wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia jej ogłoszenia.  
 

60.  183/XXI/20  

z 28 sierpnia 2020r. 
w sprawie zmian w Statucie Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żurominie. 

Uchwała podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego  
i wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
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61.  184/XXI/20  

z 28 sierpnia 2020r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i obowiązuje w roku 
budżetowym 2020. Uchwała 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

62.  185/XXII/20 

z 30 września 
2020r. 

w sprawie uchwalenia rocznego 
programu współpracy Gminy i Miasta 
Żuromin na 2021 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 wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

63.  186/XXII/20 

z 30 września 
2020r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż lokali mieszkalnych oraz 
udziałów w nieruchomościach 
wspólnych. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

64.  187/XXII/20 

z 30 września 
2020r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Żuromin. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

65.  188/XXII/20 

z 30 września 

2020r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i obowiązuje w roku 
budżetowym 2020. Uchwała 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
 

66.  189/XXIII/20 z 27 

października 2020r. 
w sprawie uchwalenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Żuromin. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

67.  190/XXIII/20 z 27 
października 2020r. 

w sprawie emisji obligacji. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 
 

68.  191/XXIII/20 z 27 

października 2020r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Żuromin. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

69.  192/XXIII/20 z 27 

października 2020r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i obowiązuje w roku 
budżetowym 2020. Uchwała 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

70.  193/XXIV/20 

z 19 listopada 
2020r. 

w sprawie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości przedsiębiorców 
tworzących nowe inwestycje i nowe 
miejsca pracy na terenie Gminy 
i Miasta Żuromin w ramach pomocy 
de minimis. 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego 
i obowiązuje do dnia 31 grudnia 
2023r.  
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71.  194/XXIV/20 

z 19 listopada 
2020r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta  
dla celów wymiaru podatku rolnego. 

Uchwała podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego  
i wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2021r. 
 

72.  195/XXIV/20 

z 19 listopada 
2020r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz 
udziału w nieruchomości wspólnej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

73.  196/XXIV/20 

z 19 listopada 
2020r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Żuromin. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

74.  197/XXIV/20 

z 19 listopada 
2020r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i obowiązuje w roku 
budżetowym 2020. Uchwała 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
 

75.  198/XXV/20 
z 4 grudnia 2020r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Żuromin. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

76.  199/XXV/20 

z 4 grudnia 2020r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i obowiązuje w roku 
budżetowym 2020. Uchwała 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
 

77.  200/XXVI/20 
z 22 grudnia 2020r. 

w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy 
i Miasta Żuromin na 2021r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  
1 stycznia 2021 roku.  

78.  201/XXVI/20 

z 22 grudnia 2020r. 
w sprawie wyznaczenia obszaru 
i granic aglomeracji Żuromin. 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 

79.  202/XXVI/20 

z 22 grudnia 2020r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki  
tej opłaty. 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego  
i wchodzi w życie z dniem 
1 lutego 2021r. 
 

80.  203/XXVI/20 

z 22 grudnia 2020r. 
Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta 
Żuromin na rok 2021. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  
1 stycznia 2021 roku i podlega 
publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy.  
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81.  204/XXVI/20 

z 22 grudnia 2020r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy i Miasta Żuromin. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  
1 stycznia 2021r. 

82.  205/XXVII/20  

z 31 grudnia 2020r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Żuromin. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

83.  206/XXVII/20  

z 31 grudnia 2020r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i obowiązuje w roku 
budżetowym 2020. Uchwała 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

84.  207/XXVII/20  
z 31 grudnia 2020r. 

w sprawie wydatków budżetu Gminy  
i Miasta Żuromin, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

 
 
 
 
Ilość posiedzeń w 2020r.  
     

Rodzaj posiedzenia 
ilość spotkań 

w 2020r. 

Sesje Rady Miejskiej w Żurominie 14 

Posiedzenia wspólne komisji 12 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 9 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów oraz Planowania 12 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieszkaniowej, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska 

10 

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

10 

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej 9 

Posiedzenie Komisji Petycji, Skarg i Wniosków 4 

suma 80 
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VI. Finanse Gminy i Miasta Żuromin 

 
 
Analiza dochodów 
 
Najważniejsze źródło dochodów Gminy i Miasta Żuromin stanowią wpływy z tytułu 
dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (świadczenia społeczne, 500 +, 
300 +), oraz z subwencji ogólnej, stanowiące 59,44 % wszystkich dochodów Gminy.  
 

 2020 rok 2019 rok 2018 rok 

Dochody ogółem 65 880 729,93  61 357 923,87  56 631 685,89  

Dochody bieżące, z tego: 63 072 348,13  58 863 161,38  54 358 010,58  

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych wyniósł 38,16% kwoty wpływów 
z podatku PIT 

10 334 103,00  11 324 747,00  9 711 734,00  

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób prawnych czyli udział we wpływach 
z podatku CIT od podatników posiadających siedzibę na obszarze 

jednostki wyniósł 6,71% kwoty wpływów. 

272 896,92  272 389,16  216 726,89  

z subwencji ogólnej 15 041 132,00  14 850 813,00  14 990 390,00  

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 

(świadczenia społeczne, 500 +, 300 +) 
24 120 149,40  21 037 933,69  18 451 084,18  

pozostałe dochody bieżące, w tym: 13 304 066,81  11 377 278,53  10 988 075,51  

 

z podatku od nieruchomości 
 

W związku z uchwałą NR 157/XVII/20 Rady Miejskiej 
w Żurominie z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 
do Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie wpłynęło 25 podań 
o zastosowanie zwolnienia na kwotę 39 100,00 zł.   

 
5 549 159,51 

 
5 129 706,51 

 
5 489 335,79 

Dochody majątkowe, w tym: 2 808 381,80  2 494 762,49  2 273 675,31  

ze sprzedaży majątku 1 450 648,40  374 392,83  236 736,00  

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 

inwestycje 
1 357 733,40  2 084 095,09  2 022 439,31  
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Analiza wydatków 
 
 

 2020 rok 2019 rok 2018 rok 

Wydatki ogółem 64 697 122,58  60 387 648,66  58 186 199,32  

Wydatki bieżące, w tym: 61 640 117,28  56 109 446,58  52 013 130,39  

na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

26 233 306,05  23 286 928,81  21 969 564,40  

wydatki na obsługę długu: spłata 
oprocentowania od kredytów i pożyczek, dyskonta 
i odsetek od wyemitowanych przez JST papierów 
wartościowych 

179 646,99 
0.28% 

Wydatków ogółem  

250 000,00 
0.41% 

Wydatków ogółem  

238 958,92 
0.41% 

Wydatków ogółem  

Wydatki majątkowe, inwestycje 
i zakupy inwestycyjne 

3 057 005,30  4 278 202,08  6 173 068,93  

 
 

16%

1%

24%

38%

9%

12%

Analiza dochodów 2020 r.

1. udział PIT

2. udział CIT

3. subwencja

4. dotacje  (świadczenia
społeczne, 500 +, 300 +)

5. podatek od nieruchomości

6. pozostałe dochody
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Wynik budżetu bieżącego 
 
 

 2020 rok 2019 rok 2018 rok 

Różnica między dochodami bieżącymi 
a wydatkami bieżącymi 

1 432 230,85  2 753 714,80  2 344 880,19  

 
 

 

41%

54%

5%

Analiza wydatków 2020 r.

1. wynagrodzenia i składki od
nich naliczane

2. pozostałe wydatki bieżące

3. inwestycje

1 432 230,85 zł

2 753 714,80 zł

2 344 880,19 zł
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GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKÓW 
 
W 2020 r. najwięcej środków budżetowych przeznaczono na realizację zadań 
z zakresu wsparcia rodziny oraz oświatę. Środki przeznaczone na wsparcie rodziny 
pochodzą z budżetu państwa, a przeważająca ich część wiąże się z rządowym 
programem "Rodzina 500 +" i świadczeniami społecznymi. Udział wydatków 
oświatowych wynosił ponad 36 % wszystkich nakładów w Gminie Żuromin.  
W Budżecie Gminy zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 
380 521,27 zł natomiast wykonano na kwotę 348 587,10 zł. W kwocie wykonania 
kwota 78 483,60 zł to wydatki majątkowe. 
 

 2020 rok 2019 rok 2018 rok 

010 Rolnictwo i łowiectwo 14 73 173,08 
 

W tej kwocie 
14 625,31 zł to wydatki 

inwestycyjne z funduszu 
sołeckiego przeznaczone 

na budowę kanalizacji 
sanitarnej w Dąbrowie  

869 676,33 650 563,98 

600 Transport i łączność  1 981 083,50 
 

W tej kwocie 
34 902,38 zł to wydatki 

inwestycyjne z funduszu 
sołeckiego przeznaczone 
na budowa ścieżki pieszo 

- rowerowej ul. Rot. 
Pileckiego w Poniatowie 

natomiast kwota 
69 016,12 zł, stanowi 

wydatki bieżące  

3 814 832,87 2 637 681,68 

700 Gospodarka mieszkaniowa  305 255,78 348 969,44 383 910,15 

710 Działalność usługowa  320 606,69 1 206 939,46 1 530 127,16 

750 Administracja publiczna  5 386 487,13 4 514 298,31 4 419 657,12 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa  

109 998,56 108 704,00 100 228,73 

752 Obrona narodowa  1500,00 0,00 0,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa  

433 320,42 338 749,32 634 235,89 

757 Obsługa długu publicznego  179 646,99 250 000,00 238 958,92 
 

801 Oświata i wychowanie 23 296 019,33 
 

W tej kwocie 12 597,20 
zł to wydatki bieżące 

z funduszu sołeckiego 
przeznaczone na szkoły 

wiejskie Poniatowo, 
Będzymin, Kliczewo Duże 

20 745 957,46 20 767 113,58 
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851 Ochrona zdrowia  208 085,87 239 030,28 280 219,82 

852 Pomoc społeczna 2 669 520,60 2 545 337,35 2 426 768,20 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej  

1 275,00 8 000,00 27 472,23 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza  374 541,22 445 342,70 299 437,19 

855 Rodzina  21 137 996,04 18 701 229,81 16 536 697,15 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska  

5 315 699,59 
 

W tej kwocie 12 000,00 
zł to wydatki 

inwestycyjne z funduszu 
sołeckiego przeznaczone 
na zakup i montaż lamp 

oświetleniowych 
w Rozwozinie natomiast 

kwota 50 480,43 zł, 
stanowi wydatki bieżące 

3 819 892,03 5 220 013,88 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego  

1 322 873,32 
 

W tej kwocie 
16 955,91 zł to wydatki 

inwestycyjne z funduszu 
sołeckiego przeznaczone 

na budowę garażu 
w Będzyminie 

i Młudzynie natomiast 
kwota 84 273,10 zł, 

stanowi wydatki bieżące 
 

1 417 549,58 1 365 903,99 

926 Kultura fizyczna 180 039,46 
 

W tej kwocie 53 736,65 
zł to wydatki bieżące 

z funduszu sołeckiego  
 

1 013 139,72 667 209,65 

 
 
KONDYCJA FINANSOWA 2020 rok 
 
 

• Dochody ogółem na mieszkańca: 4 688,35 zł. Wartość wskazuje na poziom 
zamożności gminy. 

 
• Dochody majątkowe na mieszkańca: 199,86 zł. Wartość wskazuje na 

skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na 
inwestycje. 

 
• Dochody na inwestycje pozyskane ze środków zewnętrznych na mieszkańca: 

96,62 zł. 
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• Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem: 14,663 %. Wartość wskazuje 
na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.  
 

• Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dochody 
majątkowe oraz dotacje na zadania bieżące (głównie zadania zlecone): 
24,80 % 
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• Wydatki ogółem na mieszkańca: 4 604,12 zł. Wartość wskazuje na poziom 

nakładów na realizację zadań. 
 

• Wydatki majątkowe na mieszkańca (inwestycyjne): 217,55 zł. Wartość 
wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji w zakresie realizacji 
zadań własnych. 

 
• Środki do dyspozycji: 122 769,15 zł. Wartość nadwyżki operacyjnej 

pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji 
bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Nadwyżka operacyjna jednostki 
samorządu terytorialnego to różnica między dochodami bieżącymi, 
a wydatkami bieżącymi oraz odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku 
osiągnięcia ujemnego wyniku bieżącego. Nadwyżka operacyjna to wskaźnik 
obrazujący sytuacje finansową w samorządzie, zdolność do spłaty rat od 
zaciągniętych kredytów, pożyczek czy wyemitowanych obligacji oraz 
możliwości samodzielnego finansowania inwestycji. Czym wyższa jest wartość 
nadwyżki operacyjnej tym większa jest możliwość realizacji przez jednostkę 
samorządu terytorialnego nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno 
bezpośrednio przeznaczając tą kwotę na inwestycje lub pośrednio spłacając 
wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne. 
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WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK – GMINA I MIASTO ŻUROMIN 
Stan na 31.12.2020 rok 
 
Zobowiązania pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020r, z tytułu kredytów wynoszą 
4.894.944,56 zł, z tytułu pożyczek 760.046,01zł, Obligacje 4.005.000,00 zł. Spłaty 
rat były zgodne z harmonogramem przewidzianym na rok 2020. 
 
 

NUMER UMOWY I 
DATA ZAWARCIA 

UMOWY 

NAZWA BANKU 
I KWOTA KREDYTU 

OKRES 
KREDYTOWANIA 

KWOTA 
POZOSTAŁEGO 
ZADŁUŻENIA 

Umowa Nr 15/PN/2014/ZP 
z dn. 03.09.2014r. 

ING Bank Śląski S.A. 
650 000,00 zł 

Od dn. 15.09.2014r. 
do dn. 30.11.2021r. 

 
 200 000,00 zł 

Umowa Nr 14/PN/2014/ZP 
z dn.12.08.2014r. 

ING Bank Śląski S.A. 
1 544 750,00 zł 

Od dn.18.08.2014r. 
do dn.30.11.2023r. 

 
1 200 000,00 zł 

Umowa pożyczki 
Nr 0164/17/OZ/P 
z dn.13.11.2017r. 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie 
358 654,01 zł 

Od dn.27.12.2017r. 
do dn.31.05.2026r. 

 
 328 654,01 zł 

Umowa pożyczki 
Nr 0231/17/OA/P 
z dn.14.12.2017r. 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie 
393 726,00 zł 

Od dn.19.01.2018r. 
do dn.30.11.2024r. 

 
 363 726,00 zł 

Umowa pożyczki 
Nr 0232/17/OA/P 
z dn.14.12.2017r. 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie 
82 738,00 zł 

Od dn.23.01.2018r. 
do dn.30.09.2022r. 

 
 67 738,00 zł 
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Umowa Nr 8/PN/2017/ZP 
z dn.01.08.2017r. 

Bank Spółdzielczy 
w Mszczonowie 
1 975 000,00 zł 

Od dn. 03.08.2017r. 
do dn.30.12.2026r. 

 
1 950 000,00 zł  

Umowa Nr 12/PN/2017/ZP 
z dn.14.09.2017r. 

Bank Spółdzielczy 
w Mszczonowie 
469 249,52 zł 

Od dn. 30,10,2017r. 
do dn.30.12.2022r. 

 
424 249,52 zł 

Umowa Nr 16/PN/2017/ZP 
z dn.26.10.2017r. 

Bank Spółdzielczy 
w Mszczonowie 
1 245 695,04 zł 

Od dn. 18.12,2017r. 
do dn.29.12.2023r. 

 
1 200 695,04 zł 

Emisja obligacji 
komunalnych na kwotę 

  1 750 000,00 zł 
 

Emisja obligacji 
komunalnych na kwotę 

  1 555 000,00 zł 

Emisja obligacji 
komunalnych na kwotę 

  700 000,00 zł 

 
 
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.  
 

 2020 rok 2014 rok 

Kwota długu na dzień 31.12.2020 rok, 
którego spłata jest zaplanowana do roku 
2031 w porównaniu z rokiem 2014 

9 660 062,57 zł  10 185 835,14 zł 

 
Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem pomniejszony o dochody majątkowe 
oraz dotacje na zadania bieżące (zadania zlecone) w latach 2017-2019 
 
 

Rok 2017 2018 2019 

Kwota długu 9 794 655,32 8 715 062,57 8 960 062,57 

% 28,49 25,72 25,07 
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VII. Pozyskane środki zewnętrzne 
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Pozyskane środki zewnętrzne 
 

Lp. Nazwa zadania Program 
Całkowity 

koszt realizacji 
inwestycji 

Otrzymane 
dofinansowanie 

Wkład  własny Uwagi 

1 

Zagospodarowanie 
terenu przy świetlicy 
wiejskiej w Dąbrowicach  
- doposażenie placu 
zabaw w zestaw 
zabawowy ze 
zjeżdżalnią oraz w 
huśtawkę 
- ogrodzenie terenu 

 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie 

Mazowiecki Instrument Wsparcia 
Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 

19 990,60 zł 9 995,30 zł 

9 995,30 zł w 
tym  

8 507,00 zł 
środki Funduszu 

Sołeckiego 

zrealizowany 

2 

Zagospodarowanie 
terenu w miejscowości 
Franciszkowo:  
- doposażenie placu 
zabaw w zestaw 
zabawowy ze 
zjeżdżalnią, ławki oraz 
kosz na śmieci 
- zakup kosiarki 
 

 
 
 
 
 
 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie 

Mazowiecki Instrument Wsparcia 
Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 

18 229,00 zł 9 096,00zł 

9 133,00 zł w 
tym 9 114,50 zł 
środki Funduszu 

Sołeckiego 

zrealizowany 
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3 

Ocieplenie stropu 
świetlicy wiejskiej w 
Nadratowie oraz zakup 
wyposażenia 
- zakup krzeseł, 
lodówki, mikrofalówki 
oraz urządzenia 
grzewczego 
- ocieplenie stropu 
  

 
 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie 

Mazowiecki Instrument Wsparcia 
Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 

11 681,79 zł 5 840,89 zł 

5 840,90 w tym 
5 720,51 zł 

środki z 
Funduszu 
Sołeckiego 

zrealizowany 

4 

Zakup wyposażenia do 
świetlicy wiejskiej 
w Rzężawach 
- zakup nagrzewnicy, 
lamp, kinkietów, stołów 
i krzeseł  
 

 
 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie 

Mazowiecki Instrument Wsparcia 
Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 

17 724,48 zł 8 862,24 zł 

8 862,24 zł w 
tym środki 
Funduszu 
Sołeckiego 
8 862,24 zł 

zrealizowany 

5 

 
Dobudowa garażu 
i pomieszczenia 
gospodarczego do 
istniejącego budynku 

świetlicy wiejskiej  
w Będzyminie 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie 

Mazowiecki Instrument Wsparcia 
Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 

68 207,88 zł 10 000,00 zł 

58 207,88 zł w 
tym środki 
Funduszu 
Sołeckiego 

10 000,00 zł 

zrealizowany 

6 

 
Inwentaryzacja 
indywidualnych źródeł 
ciepła na terenie Gminy 
i Miasta Żuromin 
 
 

 
Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie 
Mazowiecki Instrument Wsparcia 

Ochrony Powietrza Mazowsze 2020 

63 741,17 zł 63 741,17 zł 0,00 zł zrealizowany 

7 

 
 
Przebudowa ulicy 
Strzeleckiej w Żurominie 
 
 

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
Fundusz Dróg Samorządowych 

 
1 464 350,50 zł 815 059,35 zł 649 291,15 zł 

wniosek 
złożony 

w 2019 r. , 
zrealizowany 

w 2020 r. 
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8 

 
Przebudowa ulicy 
Strzeleckiej w Żurominie  
 
 

 
Prezes Rady Ministrów za 
pośrednictwem Wojewody 

Mazowieckiego 
(Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych) 
 
 
 

500 000,00 zł 500 000,00 zł - zrealizowany 

9 

„Usuwanie i utylizacja 

materiałów 
zawierających azbest na 
terenie Gminy i Miasta 
Żuromin” 
 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie 

Ogólnopolski program finansowania 
usuwania wyrobów zawierających 

azbest  

37 542,53 zł 37 542,53 zł 0,00 zł zrealizowany 

10 

Wykonanie projektu 
zabezpieczenia dworu 
i otaczającego go parku 
w Kliczewie Małym 
przed dalszą degradacją 
wraz z robotami 
zabezpieczającymi 
i porządkowymi 

 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego 

83 382,36 zł 42 374,91 zł 41 007,45 zł zrealizowany 

11 

Rozwój zielono-
niebieskiej 
infrastruktury w mieście 
Żuromin 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie 

 

3 369 155,00 zł 1 000 000,00 zł 2 369 155,00 zł 

Wniosek 
otrzymał 

dofinansowanie   
 

rezygnacja 
Gminy i Miasta 

Żuromin 
z realizacji 
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12 

 
Zakup komputerów 
przenośnych w ramach 
realizacji projektu 
grantowego pn. Zdalna 
Szkoła + w ramach 
Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej 
 

 
 
 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa  82 313,29 zł 82 313,29 zł 0,00 zł zrealizowany 

13 

Zakup komputerów 
przenośnych w ramach 
realizacji projektu 
grantowego pn. Zdalna 
Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego 
 

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa  55 412,40 zł 55 412,40 zł 0,00 zł zrealizowany 

14 

 

 
 
Gmina otwarta na 
rozwój 
 
 
 
 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014−2020 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER” 

 

56 080,00 zł 35 683,00 zł 20 397,00 zł 
W trakcie 
realizacji 

15 

Budowa przystanku 
autobusowego przy 
ul. Zwycięstwa 
w Żurominie 
 

 
 

Prezes Rady Ministrów za 
pośrednictwem Wojewody 

Mazowieckiego- Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 
 

742 400,00 zł  713 400,00 zł  29 000,00 zł 

Wniosek złożony 
w ramach 
pierwszego 

naboru, 
nie zmieścił 

się na liście do 
realizacji 
w ramach 

zabezpieczonej 
alokacji 
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16 

 
Budowa mini dworca 
autobusowego przy 
ul. Zwycięstwa 
w Żurominie 
 
 

 
Prezes Rady Ministrów za 
pośrednictwem Wojewody 

Mazowieckiego- Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych 

 

829 000,00 zł 400 000,00 zł 429 000,00 zł 
W trakcie 
realizacji 

17 

Przebudowa drogi 
gminnej ul. Kółkowej 
i ul. Pileckiego 
w miejscowości 
Poniatowo 
 

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki -
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

1 786 274,66 zł 1 429 019,72 zł 357 254,94 zł 

Wniosek złożony 
w 2020 r. 

z terminem 
realizacji na  

2021 r. 

18 

 

 
Modernizacja drogi 
gminnej Olszewo-
Sadowo 
 

 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego- dotacja ze środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego 
w zakresie budowy i modernizacji dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych 

227 896,61 zł 60 000,00 zł 167 896,61 zł 

Wniosek 
oceniony 

pozytywnie,  
w trakcie 
realizacji 

19 

 

Przebudowa drogi 
gminnej ulicy 
Lubowidzkiej 
w Brudnicach 
i Wiadrowie 
 

 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego- dotacja ze środków 
budżetu Województwa 

Mazowieckiego w zakresie budowy 
i modernizacji dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych 

343 625,44 171 812,72 zł 171 812,72 zł 

Wniosek 
oceniony 

pozytywnie,  
nie zmieścił 

się na liście do 
realizacji 
w ramach 

zabezpieczonej 
alokacji 

 

20 

 
Świat bez odpadów- 
Recyklomat w Twojej 
gminie 
 

 
 
Organizator konkursu: Ringier Axel 

Springer Polska sp. z o.o. 
 
 
 

188 987,50 zł 188 987,50 zł 0,00 zł 

Wniosek 
nie zmieścił 

się na liście do 
realizacji 
w ramach 

zabezpieczonej 
alokacji 
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21 

 
Moje miejsce na ziemi 
„Rzeka, łąka las zawsze 
blisko nas” 
 
 
 

 
 

Fundacja Orlen 20 000,00 zł 20 000,00 zł 0,00 zł 

Wniosek 
nie zmieścił 

się na liście do 
realizacji 
w ramach 

zabezpieczonej 
alokacji 

 

22 

Remont hali sportowej 
wraz z zapleczem 
w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Żurominie 
 

 
 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie 

Mazowiecki Instrument Wsparcia 
Infrastruktury Sportowej 

MAZOWSZE 2020 
 

271 432,23 zł 200 000,00 zł 71 432,23 zł 

Wniosek 
nie zmieścił 

się na liście do 
realizacji 
w ramach 

zabezpieczonej 
alokacji 

 

23 

 
Remont Sali kinowej 
Żuromińskiego Centrum 
Kultury 

 
 

  
 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych 

 
 
 

420 000,00 zł 420 000,00 zł 0,00 zł 

Wniosek 
nie zmieścił 

się na liście do 
realizacji 
w ramach 

zabezpieczonej 
alokacji 

24 

Remont hali sportowej 
wraz z zapleczem 
w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Żurominie 
 

 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych 

600 000,00 zł 600 000,00 zł 0,00 zł 

Wniosek 
nie zmieścił 

się na liście do 
realizacji 
w ramach 

zabezpieczonej 
alokacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA ŻUROMIN ZA 2020 ROK 

 44 

VIII.  Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku w Gminie i Mieście 
Żuromin   

 
 

Treść Plan na 2020r. 
Wykonanie 
za 2020 r. 

Budowa wodociągu w Wiadrowie – inwestycja 
zrealizowana 

22 000,00 21 578,00 

Budowa etap pierwszy ulicy Popiełuszki w Żurominie 
(projekt) – inwestycja zrealizowana 

40 000,00 27 900,00 

Budowa przystanku autobusowego w Żurominie- 
inwestycja niezrealizowana. Brak projektu. Zadanie 
wpisane do WPF-u do realizacji w 2021 r. 

30 000,00 0,00 

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej ul. Rot. Pileckiego       
w Poniatowie - inwestycja zrealizowana 

35 000,00 34 902,38 

Zakup serwera - inwestycja zrealizowana 
57 500,00 57 500,00 

Budowa instalacji gazowej w budynku Szkoły 
Podstawowej w Chamsku wraz ze zbiornikiem oraz 
przystosowanie kotłowni- inwestycja zrealizowana 

100 000,00 99 974,90 

Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej                 
w Chamsku – inwestycja zrealizowana 

50 000,00 44 768,89 

Zakup koszy do segregacji śmieci (BO) - inwestycja 
zrealizowana 

167 000,00 166 916,84 

Projekt parku przy ul. Parkowej w Poniatowie. 
Inwestycja niezrealizowana. Brak projektu, ze względu 
na pandemię COVID-19, potrzeba uzyskania zgody 
konserwatora (inwentaryzacja drzew) 

15 000,00 0,00 

Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Rozwozinie – 
inwestycja zrealizowana 

12 000,00 12 000,00 

Dobudowa garażu i pomieszczenia gospodarczego do 
istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Będzyminie. 
Dofinansowana z „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” 
W ramach przedmiotowego zadania dobudowany został 
garaż i pomieszczenie gospodarcze do istniejącego 
budynku świetlicy wiejskiej. Budynek jest murowany, 
parterowy, niepodpiwniczony kryty dachem 
jednospadowym pokryty blachodachówką. Pomoc 
finansowa z budżetu Województwa  10 000,00 zł  

65 000,00 65 000,00 

Rozbudowa garażu w Młudzynie (fundusz sołecki  
11 955,91 zł.) – inwestycja zrealizowana 

17 000,00  17 000,00 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2              
w Żurominie – inwestycja zrealizowana (projekt) 

15 000,00 9 480,00  
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Budowa kanalizacji sanitarne w Dąbrowie. Zaplanowana 
inwestycja zrealizowana częściowo. W dniu 
30.12.2020 r. do urzędu wpłynął wniosek ŻZK 
o przesunięcie terminu realizacji powierzonego spółce 
zadania budowy części kanalizacji.  
Dofinansowanie z PROW w kwocie 643 924,00 zł. 
Całkowita wartość zadania 1 230 592,72 zł. 
PB Domex sp. z o.o. zakończyło realizację pierwszej 
części swojego zakresu do dnia 23.11.2020 r. 
Planowane zakończenie inwestycji 31.07.2021 r. 
 

1 200 000,00 615 296,36  

Gmina otwarta na rozwój - Gmina otwarta na rozwój 
Umowa o przyznanie pomocy została podpisana             
z Województwem Mazowieckim w dniu 24 listopada 
2020 r. Procedura wyłonienia wykonawcy zadania uległa 
przedłużeniu z uwagi na konieczność unieważnienia 
pierwszego zapytania ofertowego. Pierwsza umowa 
realizowana w ramach projektu została podpisana         
w dniu 28 grudnia 2020 r. w związku z powyższym 
środki zaplanowane w 2020 r.  nie zostały wydatkowane           
i zaszła konieczność przesunięcia ich na rok 2021.  
W ramach przedsięwzięcia powstanie m.in. 

1. Film promujący gminę i miejskie tereny 
inwestycyjne, obszary Natura 2000, który zostanie 
zamieszczony na nowo utworzonej stronie 
internetowej. Dzięki podjęciu takiego działania 
turyści odwiedzający nasze miasto odwiedzą 
miejsca, o których mogli wcześniej nie wiedzieć. 
Tytuł filmu to  “Żuromin- miejsce dla nas”. 

2. zostanie zakupiony ekran LED, który będzie 
umieszczony na żuromińskim targowisku. 

3. zostaną zakupione materiały promocyjne (m.in. 
torby, długopisy, kubki, parasole, kredki, cukierki, 
plecaki). 

4. zostaną przeprowadzone warsztaty z uczniami       
o tematyce ekologicznej. 

5. powstanie strona internetowa zawierająca m.in. 
informacje na temat żuromińskich terenów 
inwestycyjnych. 
 

Całkowita wartość projektu: 56 080,00 zł, 
dofinansowanie wynosi 35 683,00 zł 
Zakończenie realizacji zadania nastąpi 31.12.2021 r. 
 
 
 

19 000,00 159,90  
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Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Cicha (projekt) 1 000,00 0,00  

Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Żurominie - Budowa 
kanalizacji deszczowej w specjalnej strefie 
ekonomicznej. Inwestycja wykonana. 
Gmina i Miasto Żuromin otrzymała dofinansowanie        
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 
przebudowę ulicy Strzeleckiej w Żurominie wraz z 
budową ścieżki pieszo-rowerowej.  Dofinansowanie 
wynosi 815 059,00 zł. 
Gmina i Miasto Żuromin przystąpiła do Warmińsko-
Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W Żurominie 
znajduje się obszar 4,72 ha gruntów przeznaczonych 
pod inwestycje gospodarcze. Dodatkowo została 
utworzona Żuromińska Strefa Aktywności Gospodarczej, 
której celem jest aktywizacja gospodarcza, podniesienie 
atrakcyjności i konkurencyjności inwestycyjnej Gminy         
i Miasta Żuromin oraz powstanie nowych miejsc pracy. 
Ulica Strzelecka stanowi dojazd do Żuromińskiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej. Niski poziom rozwoju 
infrastruktury drogowej stanowi poważną barierę          
w rozwoju przedsiębiorczości oraz mobilności na rynku 
pracy oraz wpływa negatywnie na poziom życia 
mieszkańców. Przebudowa drogi gminnej wraz z budową 
ścieżki pieszo-rowerowej ułatwiła mieszkańcom nie tylko 
sprawne poruszanie się po regionie, ale może przyczynić 
się także do powstania nowych miejsc pracy. 
 

1 500 000,00 1 481 432,07 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej kąpieliska wraz 
z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice – 
inwestycja zrealizowana 
Dofinansowanie z PROW w kwocie 280 506,00 zł 
Całkowita wartość projektu 611 855,42 zł 

440 840,11 

 
 

401 695,96 
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Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach 
 

 
 
Zagospodarowanie terenu w miejscowości Franciszkowo 
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Ocieplenie stropu świetlicy wiejskiej w Nadratowie oraz zakup wyposażenia 
 
 
 

 
 

„Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta 
Żuromin” 
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Wykonanie projektu zabezpieczenia dworu i otaczającego go parku w Kliczewie 
Małym przed dalszą degradacją wraz z robotami zabezpieczającymi i porządkowymi 
 

 
  
Wykonanie projektu zabezpieczenia dworu i otaczającego go parku w Kliczewie 
Małym przed dalszą degradacją wraz z robotami zabezpieczającymi i porządkowymi 
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Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Żurominie  
 
 
 

 
 
 
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej kąpieliska wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra 
w miejscowości Brudnice 
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Zagospodarowanie przestrzeni publicznej kąpieliska wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra 
w miejscowości Brudnice 
 

 
 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie 
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Zakup koszy do segregacji śmieci (BO) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Chamsku  
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Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Chamsku  
 

 
 
Budowa instalacji gazowej w budynku Szkoły podstawowej w Chamsku wraz ze 
zbiornikiem oraz przystosowanie kotłowni 
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Budowa instalacji gazowej w budynku Szkoły podstawowej w Chamsku wraz ze 
zbiornikiem oraz przystosowanie kotłowni 
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IX. Zamówienia publiczne realizowane w trybie ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

 
 
W 2020 roku Gmina i Miasto Żuromin realizowała następujące zamówienia w trybie 
ustawy Prawo zamówień publicznych: 
 

Lp. Nazwa zamówienia 
Wybrana 

wykonawcy 

Data podpisania 
umowy/unie -

ważnienia 
postępowania 

Wartość 
brutto umowy 

(zł) 

 
1. 
 
 

Odbiór 
i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych z terenu 
Gminy i Miasta Żuromin 

Żuromińskie Zakłady 
Komunalne Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 125              
09-300 Żuromin 
 

28.02.2020 r 
 

2 246 499,63 
 

 
2 
 
 

Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej – 
kąpielisko wraz z 
infrastrukturą, rzeka Wkra 
w miejscowości Brudnice 

Postępowanie 
unieważniono                                                                     
art. 93 ust. 1 pkt 4) 
ustawy PZP  
 

19.02.2020 r  

 
3 

Remonty cząstkowe dróg 
na terenie Gminy i Miasta 
Żuromin 

Przedsiębiorstwo MIK 
Roboty Ziemne 
i Drogowe  
Jan Miklewski 
Kossobudy 7  
09-140 Raciąż 

15.04.2020 r 
 

76 752,00 
 

 
4 
 
 
 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości 
Dąbrowa gmina Żuromin 
 

Przedsiębiorstwo 
Budowlane  
„DOMEX” Sp. z o. o.                        
ul. Targowa 21,                               
09-300 Żuromin  

22.05.2020 r 
 

1 230 592,73 
 

 
5 

Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej – 
kąpielisko wraz z 
infrastrukturą, rzeka Wkra 
w miejscowości Brudnice 
– Etap I 

P.P.H.U.ORION  
Robert Rochoń   
Karniszyn Parcele 10a                            
09-320 Bieżuń 
 

22.07.2020 r 
 

     377 990,00     
 

 
6 
 
 

Przebudowa ulicy 
Strzeleckiej w Żurominie 
 

Przedsiębiorstwo 
Budowlane „DOMEX” 
Sp. z o. o.                        
ul. Targowa 21                               
09-300 Żuromin  

21.07.2020 r 
 

1 441 718,50 
 

 
7 

Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej – 
kąpielisko wraz z 
infrastrukturą, rzeka Wkra 
w miejscowości Brudnice 
– Etap II - schody 
żelbetowe na skarpie 

P.P.H.U.ORION  
Robert Rochoń   
Karniszyn Parcele 10a                            
09-320 Bieżuń 
 

15.09.2020 r 
 

     112 874,00     
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8 

Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej – 
kąpielisko wraz z 
infrastrukturą, rzeka Wkra 
w miejscowości Brudnice 
– Etap III - Oświetlenie 
zewnętrzne 
 

P.P.H.U.ORION  
Robert Rochoń   
Karniszyn Parcele 10a                            
09-320 Bieżuń 
 

16.09.2020 r 
 

       46 953,00     
 

 
9 

Zakup wraz z dostawą 
wyposażenia i pomocy 
dydaktycznych dla 
siedmiu szkół 
podstawowych na terenie 
Gminy i Miasta Żuromin  
w ramach projektu pn. 
„Żuromińska kuźnia 
kompetencji i umiejętności 
 

Gregorjan                     
Paulina Kilian         
ul. Fabryczna 11                
05-500 Łoziska 
 

02.10.2020 r 
 

84 730,00 
 

 
10 

Zakup wraz z dostawą 
sprzętu komputerowego 
oraz multimedialnego dla 
siedmiu szkół 
podstawowych na terenie 
Gminy i Miasta Żuromin 
w ramach projektu pn. 
„Żuromińska kuźnia 
kompetencji i umiejętności 
 

Postępowanie 
unieważniono                                                                     
art. 93 ust. 1 pkt 4) 
ustawy PZP  
 

20.11.2020 r  

 
11 

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej odc. od studni 
S11 do S18  
w ul. Warszawskiej  
w Żurominie 
 

Postępowanie 
unieważniono                                                                     
art. 93 ust. 1 pkt 6) 
ustawy PZP  
 

17.11.2020 r  

 
12 

Odbiór 
i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych z terenu 
Gminy i Miasta Żuromin 
 

Żuromińskie Zakłady 
Komunalne Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 125              
09-300 Żuromin 
 

30.12.2020 r 
 

2 696 578,56 
 

 
13 

 
 

Przebudowa drogi 
gminnej  
– ul. Lubowidzka  
w Wiadrowie i Brudnicach 
 

Postępowanie 
unieważniono                                                                     
art. 93 ust. 1 pkt 4) 
ustawy PZP  

08.01.2021 r  

 
14 

 
 

Zakup wraz z dostawą 
sprzętu komputerowego 
oraz multimedialnego dla 
siedmiu szkół 
podstawowych na terenie 
Gminy i Miasta Żuromin  
w ramach projektu pn. 
„Żuromińska kuźnia 
kompetencji i umiejętności 

More Blue Sp. z o.o. ul. 
Kierbedzia 4     
00-728 Warszawa 
 

09.02.2021 r 
 

236.046,20  
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X. Jednostki organizacyjne gminy  

 
 

W 2020 roku funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne 
w Gminie i Mieście Żuromin. 

 
1. Miejsko Gminny – Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie 
2. Żuromińskie Centrum Kultury 
3. Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie 
4. Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Żurominie 
5. Samorządowe Przedszkole nr 2 w Żurominie 
6. Szkoła Podstawowa w Będzyminie 
7. Szkoła Podstawowa w Chamsku 
8. Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym 
9. Szkoła Podstawowa w Poniatowie  
10.  Szkoła Podstawowa w Raczynach 
11.  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurominie 
12.  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żurominie 
13.  Żuromińskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Żurominie 
14.  Miejsko-Gminny Żłobek w Żurominie 
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XI. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

 
 

1. Gospodarka mieszkaniowa 
 
Gospodarkę mieszkaniową Gminy i Miasta Żuromin regulują dwa akty prawne: 
- Uchwała Nr 85/X/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019 r. 

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy i Miasta Żuromin na lata 2019-2023;  

- Uchwała Nr 26/VI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 marca 2015r. r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego Zasobu Gminy Żuromin. 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta 
Żuromin na lata 2019-2023 określa wielkość i stan techniczny zasobu 
mieszkaniowego Gminy Żuromin, analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji 
wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na lata 2019-2023, 
sposób i zasady zarzadzania lokalami i budynkami, źródła finansowania gospodarki 
mieszkaniowej oraz prognozę wydatków w latach 2019-2023. 
 

Na zasób mieszkaniowy Gminy i Miasta Żuromin składają się lokale mieszkalne 
w budynkach komunalnych i socjalnych oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych 
z udziałem Gminy i Miasta Żuromin. Mieszkaniowy zasób Gminy wg stanu na dzień 
31.12.2020 r. tworzy 27 budynków. Dane liczbowe dotyczące wielkości 
mieszkaniowego zasobu Gminy wg rodzaju własności przedstawia poniższa tabela: 

 
 
 

Rodzaje 
własności 

Ilość 
budynków 

Ilość lokali 
Powierzchnia 

użytkowa (m2) 

mieszkalnych socjalnych 
mieszkalna 

(m2) 
socjalna 

(m2) 

Własność 
Gminy 

W 100% 
(budynki 

komunalne 
i socjalne) 

9 
 

60 
 

9 
 

2595,01 
 

256,99 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

18 121 0 5143,60 0,00 

 
 
Zasady wynajmowana lokali wchodzących w skład mieszkaniowego Zasobu 
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Gminy i Miasta Żuromin określa Uchwała Nr 26/VI/15 Rady Miejskiej w Żurominie 
z dnia 12 marca 2015 r.  

Pod koniec roku 2020 Komisja Mieszkaniowa dokonała aktualizacji wszystkich 
wniosków z listy osób zakwalifikowanych do najmu lokali komunalnych, z listy osób 
zakwalifikowanych do najmu lokali socjalnych oraz z listy osób zakwalifikowanych do 
zamiany lokali. W wyniku aktualizacji danych część osób została usunięta z w/w list 
z uwagi na przekroczenie dochodu określonego w Uchwale Rady Miejskiej 
w Żurominie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego Zasobu Gminy Żuromin, bądź 
z powodu nie złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Komisja 
mieszkaniowa tworzy projekt rocznej listy osób zakwalifikowanych do najmu lokali na 
następny rok kalendarzowy. Lista osób wskazuje konkretne osoby objęte możliwością 
najmu w kolejności punktowej. Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin zatwierdza listę 
w terminie do 31 grudnia każdego roku. Dane liczbowe dotyczące list osób 
zakwalifikowanych na dzień 31 grudnia 2019 r oraz na dzień 31 grudnia 2020 r. 
przedstawia poniższa tabela: 

 
 

Liczba osób zakwalifikowanych do najmu lokali 
z mieszkaniowego zasobu Gminy Żuromin 

 na dzień 31 grudnia 2019 r. na dzień 31 grudnia 2020 r. 

lista osób zakwalifikowanych 
do najmu lokali komunalnych 

20 osób 12 osób 

lista osób zakwalifikowanych 
do najmu lokali socjalnych 

10 osób 7 osób 

lista osób zakwalifikowanych 
do zamiany lokali 

11 osób 8 osób 

 
 
 

2. Gospodarka odpadami komunalnymi 
 

Gmina i Miasto Żuromin w 2020 roku realizowała odbiór odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy  
i Miasta Żuromin zgodnie Uchwałą Nr 94/XI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 
30 października 2019 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 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (okres 
obowiązywania: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.) oraz Uchwałą Nr 119/XIII/19 
Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2019 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 właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi obowiązującą od 01.02.2020 r. 

Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku 
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zgodnie z uchwalą Nr 96/XI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 października 
2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty wynosiła 12 zł miesięcznie od jednego 
mieszkańca i obowiązywała w okresie od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r. Jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób 
selektywny, podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wynosiła 36 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Natomiast zgodnie z uchwałą  
Nr 116/XIII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty wynosiła 22 zł miesięcznie od jednego mieszkańca 
i obowiązywała w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r. Jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, 
podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 
66 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Właścicielom nieruchomości, którzy 
zadeklarowali, że posiadają kompostownik i kompostują w nim bioodpady stanowiące 
odpady komunalne przysługiwało zwolnienie w wysokości 2 zł miesięcznie 
od gospodarstwa domowego. 

Właściciele nieruchomości na mocy Uchwały Nr 93/XI/19 Rady Miejskiej 
w Żurominie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  i Miasta Żuromin (obowiązującej 
od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.) zobowiązani byli do prowadzenia selektywnej 
zbiórki co najmniej następujących frakcji odpadów: 1) papier, 2) metale, 3) tworzywa 
sztuczne, 4) szkło, 5) opakowania wielomateriałowe, 6) bioodpady, 7) popiół,  
8) przeterminowane leki i chemikalia, 9) zużyte baterie i akumulatory, 10) zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, 11) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 12) 
zużyte opony, 13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.  

Na mocy Uchwały Nr 118/XIII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 
20 grudnia 2019 roku oraz Uchwały Nr 141/XV/20 z dnia 24 lutego 2020 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
i Miasta Żuromin właściciele nieruchomości zobowiązani byli do prowadzenia 
selektywnej zbiórki co najmniej następujących frakcji odpadów: 1) papier, 2) metale, 
3) tworzywa sztuczne, 4) szkło, 5) opakowania wielomateriałowe, 6) odpady 
niebezpieczne, 7) bioodpady, 8) popiół, 9) przeterminowane leki i chemikalia, 10) 
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 
i strzykawek, 11) zużyte baterie i akumulatory, 12) zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, 13) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 14) zużyte opony, 15) 
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.  

Od 01.01.2020 roku na terenie Gminy i Miasta Żuromin została wprowadzona 
obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych. 

 
Selektywna zbiórka u źródła podstawowych frakcji odpadów: 

• papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, popiół - na terenach 
zabudowy jednorodzinnej odbywała się za pomocą pojemników oraz worków; 

• papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, popiół - na terenach 
zabudowy wielorodzinnej odbywała się za pomocą pojemników/kontenerów 
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Odpady zbierane były w następujący sposób: 
• papier – odpady z papieru w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru 

i tektury – worek/pojemnik koloru niebieskiego oznaczony napisem „Papier”, 
• szkło – odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła – 

worek/pojemnik koloru zielonego oznaczony napisem „Szkło”, 
• metale i tworzywa sztuczne – odpady metali, odpady opakowaniowe 

z metali, odpady tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe tworzyw 
sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – worek/pojemnik 
koloru żółtego oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

• bioodpady – worek/pojemnik koloru brązowego oznaczony napisem „Bio”, 
• popiół – worek/pojemnik w kolorze nie zastrzeżonym dla innych frakcji 

oznaczony napisem „Popiół” 
 

Pozostałe frakcje odpadów zebrane selektywnie należało dostarczać do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się 
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, metale, tworzywa sztuczne, 
szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady niebezpieczne stanowiące 
odpady komunalne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się 
do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 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. 

 
Usługa odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy  i Miasta Żuromin realizowana była 
w 2020 roku w oparciu o: 

 
 1. Umowę Nr 1/WR/2019/ZP, z dnia 23.12.2019 roku pn. „Odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych z terenu Gminy  i Miasta Żuromin” zawartą z firmą Żuromińskie 
Zakłady Komunalne Sp. z o. o. – ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin na okres od 
1 stycznia 2020 roku do 29 lutego 2020 roku. Wyboru firmy świadczącej usługę 
Gmina i Miasto Żuromin dokonała na podstawie wyboru oferty Wykonawcy 
w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP). W ramach 
wykonania umowy firma zobowiązana była do: 

a) odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów: 
- od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (odbiór zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz odbiór odpadów zebranych selektywnie z worków, 
pojemników/kontenerów), w tym odbiór odpadów w formie mobilnego punktu 
selektywnej zbiórki; 

- z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego 
w miejscowości Brudnice  

b) wyposażenia minimum jednej apteki zlokalizowanej na terenie miasta Żuromin 
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w odpowiedni pojemnik na przeterminowane leki; 
c) dostarczenia na zgłoszenie właściciela nieruchomości (zabudowa 

jednorodzinna/wielorodzinna) pojemnika do zbierania odpadów budowlanych  
i rozbiórkowych. 

 
2. Umowę Nr 2/PN/2020/ZP, z dnia 28.02.2020 roku pn. „Odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin” zawartą z firmą Żuromińskie 
Zakłady Komunalne Sp. z o.o. – ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin na okres od 
1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Wyboru firmy świadczącej usługę 
Gmina i Miasto Żuromin dokonała w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach 
wykonania umowy firma zobowiązana była do: 

a) odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów: 
- od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (odbiór zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz odbiór odpadów zebranych selektywnie z worków, 
pojemników/kontenerów), w tym odbiór odpadów w formie mobilnego punktu 
selektywnej zbiórki; 

- z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego 
w miejscowości Brudnice; 

b) wyposażenia minimum jednej apteki zlokalizowanej na terenie miasta Żuromin 
w odpowiedni pojemnik na przeterminowane leki; 

c) dostarczenia na zgłoszenie właściciela nieruchomości (zabudowa 
jednorodzinna/wielorodzinna) pojemnika do zbierania odpadów budowlanych  
i rozbiórkowych. 

 
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - kod odpadu 20 03 01 
odebrane od właścicieli nieruchomości zostały przekazane zgodnie z wymaganiami 
ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach do następujących Instalacji Komunalnych 
(IK): 

• Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o., Instalacja MBP, 
w miejscowości Rachocin, gm. Sierpc. 

• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., Instalacja MBP 
w miejscowości Poświętne, gm. Płońsk. 
Odpady ulegające biodegradacji (kod odpadu 20 02 01) odebrane od właścicieli 
nieruchomości zostały przekazane zgodnie z wymaganiami ustawy o utrzymaniu 
i czystości w gminach do następujących Instalacji Komunalnych: 

• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., Kompostownia 
w miejscowości Poświętne, gm. Płońsk 

• Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin Sp. z o.o, Puszcza Miejska 
24, 87-500 Rypin 
Pozostałości z sortowania - kod odpadu 19 12 12 - Inne odpady (w tym 
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne 
niż wymienione w 19 12 11 - zostały przekazane do: 

• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., Składowisko 
Odpadów w Dalanówku, Dalanówek 51, 09-100 Płońsk. 
Pozostałości z sortowania - kod odpadu 19 05 99 - Inne nie wymienione 
odpady - zostały przekazane do: 

• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., Składowisko 
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Odpadów w Dalanówku, Dalanówek 51, 09-100 Płońsk. 
• Blackbird Invest Sp. z o.o. Składowisko Odpadów, Sławęcin, 99-120 Grabów. 

 
Kwota wydatków poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
w 2020 r. jakie poniosła Gmina i Miasto Żuromin wynosi 3 195 204,73 zł (słownie: 
trzy miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście cztery złote 73/100). 
 
Kwota wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu 
Gminy i Miasta Żuromin za 2020 rok wynosi 2 789 614,83 zł (słownie: dwa miliony 
siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czternaście złotych 83/100) 
- na podstawie dziennika obrotów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za 2020 r. 
 
Kwota należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 rok (która 
powinna wpłynąć do budżetu Gminy i Miasta Żuromin na podstawie złożonych 
deklaracji) 2 913 767,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzynaście tysięcy 
siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) 
- na podstawie zestawienia zbiorczego księgowań wg. klasyfikacji budżetowej. 
  
Osobom, które nie dokonały opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zostały wystawione upomnienia. Wobec osób, które po otrzymaniu upomnienia nie 
wywiązały się z obowiązku uiszczenia opat zostały wszczęte postępowania 
egzekucyjne, poprzez wystawienie tytułów wykonawczych. 
 

Właściciele nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gmin, wykonując obowiązek 
określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług 
wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do 
rejestru działalności regulowanej o której mowa w art. 9b ust. 2 poprzez okazanie 
takich umów oraz dowód uiszczenia opłat za te usługi. Właściciele nieruchomości 
niezamieszkałych zostali poinformowani o obowiązku okazania się umowami 
i dowodami uiszczenia opłat. Prowadzone są na bieżąco działania mające na celu 
weryfikację zawartych umów na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. 

 
Firmy, które w 2020 roku odbierały odpady z nieruchomości niezamieszkałych: 
- Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin. 
Liczba właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, z których odbierane były odpady  
w 2020 roku - 332. 
 
Na terenie Gminy  i Miasta Żuromin w 2020 roku do rejestru działalności 
regulowanej wpisane były następujące firmy: 
 
• Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin 
• SUEZ PŁOCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 31, 09-

400 Płock 
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• REMONDIS DROBIN Komunalna sp. z o.o., ul. Tupadzka 7, 09-210 Drobin 
• Zielone Miasto JAAR Recykling Sp. z o.o., Sp.k., ul. Mechaników 5, 06-500 Mława 
• Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,EMPEGEK’’ Sp. z o.o., 

ul. Konstytucji 3-go Maja 48, 09-200 Sierpc 
• KOMA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Sikorskiego 19 C, 19-300 Ełk 
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o, ul. Mickiewicza 4,  

09-100 Płońsk 
• KOMA Działdowo Sp. z o. o, ul. Grunwaldzka 25, 13-200 Działdowo 
 
Na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2020 roku działały firmy w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych: 
 
• Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. – 

ul. Konstytucji 3-go maja 48, 09-200 Sierpc 
• CEDROB S.A. – ul. Płocka 5, 06-400 Ciechanów 
• WC SERWIS Sp. z o.o. – Spółka Komandytowa – ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze 
• Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości Płynnych Zdzisław Rzechowski – 

ul. Zygmuntowska 20, Zieluń, 09-304 Lubowidz 
• Usługi Asenizacyjne Joanna Wrzosek – ul. Wilcza 10, 09-304 Lubowidz 
• Wywóz Nieczystości Płynnych Zbigniew Wilkop – ul. Zygmuntowska 40A, Zieluń, 

09-304 Lubowidz 
• Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp z o.o. – ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin 
 
 
Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin  
w 2020 r. 
 
1) Nieruchomości zamieszkałe - łączna masa odpadów 3 413,309 Mg 
w tym: 
- 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 963,800 Mg 
 
Odpady segregowane : 
- 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury – 92,390 Mg 
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych – 272,030 Mg 
- 15 01 07 - opakowania ze szkła – 300,250 Mg 
- 20 01 39 - tworzywa sztuczne - 11,860 Mg 
- 20 01 23* - urządzenia zawierające freony – 9,042 Mg 
- 20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31 – 0,152 Mg 
- 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki – 
12,875 Mg 

- 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 
01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – 5,480 Mg 

- 20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół) -
193,610 Mg 

- 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji – 468,860 Mg 
- 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe – 82,960 Mg 
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Ilości odpadów odebrane z terenu Gminy i Miasta Żuromin w 2019 r. 

i w 2020 r. 
 

nieruchomości zamieszkałe 

L.p. Rodzaj odpadów 

Ilości odpadów (Mg) 

- nieruchomości zamieszkałe 

2019 2020 

1. Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

3 466,180 1 963,800 

2. Papier i tektura 3,595 92,390 

3. Metale, tworzywa sztuczne 

i opakowania wielomateriałowe 

109,770 283,890 

4. Szkło 110,460 300,250 

5. Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne 

18,769 27,397 

6. Przeterminowane leki 0,103 0,152 

7. Popiół 53,180 193,610 

8. Odpady ulegające biodegradacji 28,960 468,860 

9. Odpady wielkogabarytowe 65,955 82,960 

RAZEM 3 856,972 3 413,309 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3856,972
3413,309

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Wszystkie odpady

Ilość wszystkich odpadów komunalnych 
(Mg) - nieruchomości zamieszkałe

2019 2020



 

RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA ŻUROMIN ZA 2020 ROK 

66 

3,595

92,39

109,77

283,89

110,46

300,25

18,769
27,397

0,103

0,152

53,18

193,61

28,96

468,86

65,955 82,96

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2019 2020

Ilość segregowanych odpadów komunalnych (Mg) - nieruchomości 
zamieszkałe

Papier i tektura

Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe

Szkło

Zużyte urządzenia elektryczne

Przeterminowane leki

Popiół

Odpady ulegające biodegradacji

Odpady wielkogabarytowe

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 466,180

1 963,800

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych 

(Mg) - nieruchomości zamieszkałe

2019 2020



 

RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA ŻUROMIN ZA 2020 ROK 

67 

243,99

754,54

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Wszystkie odpady

Ilość wszystkich odpadów komunalnych 
(Mg) - nieruchomości niezamieszkałe

2019 2020

2) Nieruchomości niezamieszkałe - łączna masa odpadów 754,540 Mg 
w tym: 
 
- 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 742,180 Mg 
 
Odpady segregowane : 
 
- 15 01 01- opakowania z papieru i tektury – 3,950 Mg 
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych – 4,090 Mg 
- 15 01 07 – opakowania ze szkła – 3,340 Mg 
- 20 01 39 – tworzywa sztuczne – 0,980 Mg 
 

nieruchomości niezamieszkałe 

L.p. Rodzaj odpadów 

Ilości odpadów (Mg) 

- nieruchomości niezamieszkałe 

2019 2020 

1. 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 
komunalne 

236,480 742,180 

2. Papier i tektura 7,300 3,950 

3. 

Metale, tworzywa sztuczne 

i opakowania 
wielomateriałowe 

0,210 5,070 

4. Szkło 0,000 3,340 

RAZEM 243,990 754,540 
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3) Odpady zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
-  łączna masa odpadów – 30,595 Mg w tym: 
 
- 15 01 07 - opakowania ze szkła – 2,700 Mg 
- 16 01 03 - zużyte opony – 3,240 Mg 
- 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 

3,890 Mg 
- 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 - 1,925 Mg 
- 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe – 18,840 Mg 
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Odpady zebrane w PSZOK w 2019 r. i w 2020 r. 

L.p. Rodzaj odpadów 
Ilości odpadów (Mg) 

2019 2020 

1. Papier i tektura 0,345 0,000 

2. Szkło 6,420 2,700 

3. Zużyte opony 4,120 3,240 

4. 
Odpady budowlane 

i rozbiórkowe 
11,260 3,890 

5. 
Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 
1,845 1,925 

6. Odpady wielkogabarytowe 16,570 18,840 

7. 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
7,910 0,000 

RAZEM 48,470 30,595 

 
 

 
 
Łączna ilość odpadów zebranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Żuromin oraz dostarczonych do PSZOK  
w 2020 roku: 4 198,444 Mg. 
Liczba mieszkańców na terenie Gminy  i Miasta Żuromin na podstawie złożonych 
deklaracji 11 453 (stan na dzień 31.12.2020 r.)  
Średnia ilość odpadów komunalnych przypadająca na 1 mieszkańca Gminy Miasta 
Żuromin w 2020 roku - około 366 kg. 
 
Poziomy recyklingu jakie osiągnęła Gmina i Miasto Żuromin w 2020 r. 
Zgodnie Rozporządzeniem 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): 
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1) wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu przygotowania na ponownego użycia 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, liczony łącznie dla wszystkich podanych 
frakcji odpadów komunalnych wynosi za 2020 rok wynosił 50%  
- poziom jaki osiągnęła Gmina i Miasto Żuromin 55,46% ; 
 
2) wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia  
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych za 2020 
rok wynosił 70 %  
- poziom jaki osiągnęła Gmina i Miasto Żuromin 133,68 %. 
 
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 do dnia 16 lipca 
2020 r. do poziomu nie więcej niż 35% 
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania dla Gminy  i Miasta Żuromin w 2020 roku wyniósł 
3,97 %.  
 
Jeżeli osiągnięty w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania jest równy 
bądź mniejszy niż poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania wynikających z załącznika w/w 
rozporządzenia, poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został 
osiągnięty. 
 
 

3. Spółka komunalna – Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o 
 
Przedsiębiorstwo składa się z 4 podstawowych zakładów: 
 

1. Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni 
2. Zakładu Usług Komunalnych 
3. Zakładu Energetyki Cieplnej 
4. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

 
W omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano przychody netto 

ze sprzedaży w wysokości 12.762 629,86 Zł, co stanowi spadek o 1,65 % do roku 
ubiegłego. Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w 2020 roku wypracowały 
zysk netto w wysokości 622 263,28 zł.  
W 2020 roku średnie zatrudnienie wyniosło 80 pracowników i nie zmieniło się 
w stosunku do roku ubiegłego. Średnia płaca pracownika wzrosła do 4145,48 zł 
(odpowiednio w roku ubiegłym 3768,88) i odnotowała wzrost o 376,60 zł 
w porównaniu z rokiem poprzednim, co stanowi wzrost o 9,99 %. W omawianym 
okresie nastąpił wzrost środków pieniężnych z 6 704 179,85 zł do 8 742 580,55 zł 
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(wzrost o 2 038 400,70 zł), oraz spadek kapitału własnego  
z kwoty 15.965 058,94 zł do 15.843 232,37 zł (spadek o 0,76 %). 
 
SYTUACJA POSZCZEGÓLNYCH ZAKŁADÓW 
 
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni 
 

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 2020 roku Zakład Wodociągów na terenie gminy Żuromin i Lutocin dokonał 
sprzedaży 629 003,00 m3 wody, co stanowi spadek ilościowy w stosunku do roku 
poprzedniego o 17 192,00 m3 (spadek o 2,66 %). 

W 2020 roku ceny wody i ścieków wyglądały następująco: 
 

• do końca stycznia 2020, woda 3,04 zł/m3, ścieki 4,35 zł/m3  
• od 01-02-2020, woda 3,07 zł/m3 (wzrost o 0,99%), ścieki 4,41 zł/m3 (wzrost 

o 1,38%). 
 

Zmiany cen zgodnie z zatwierdzoną taryfą przez Wody Polskie. 
 

Oczyszczalnia ścieków w Żurominie, odbiera i oczyszcza ścieki z terenu miasta 
oraz wsi Wiadrowo i Poniatowo. Ponadto obsługuje dwie przepompownie miejskie 
i przepompownie wiejskie w Poniatowie i Wiadrowie. W 2020 roku przyjęto 
z aglomeracji Żuromin do oczyszczenia 307 474,00 m3 ścieków, o 5 460,00 m3 więcej 
niż w roku poprzednim (wzrost o 1,81%). 
 
W 2020 roku w ZWKiO przeprowadzono następujące prace: 
 

• Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków – 
122 500,00 zł 

• Zakup zadymiarki kanałowej - 3 599,00 zł 
• Wymiana i remont pomp głębinowych i zatapialnych – 26 109,00 zł 

 
W 2020 roku usunięto 50 awarii sieci wodociągowej oraz dokonano 174 naprawy 
i udrożnienia kanalizacji sanitarnej. Poniesione z tego tytułu nakłady wyniosły około 
102 000,00 zł. W ramach konserwacji dokonano również wymiany 12 szt. hydrantów 
o wartości ok 12 000,00 zł 
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Zakład Usług Komunalnych 
 

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 18 853 
mieszkańców oraz 569 podmiotów gospodarczych. 
W 2020 r. zebrano z w/w gmin 3504,12 t niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych oraz 1642,619 t odpadów wysegregowanych. Stanowi to około 47 % 
odpadów niesegregowanych.  
  

W 2020 roku w ZUK dokonano: 
• Ogólnych napraw i modernizacji taboru i infrastruktury pomocniczej na kwotę 

około 39 000,00 zł 
 

  
Zakład Energetyki Cieplnej 
 
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 2020 roku w ZEC uzyskano następujące wyniki: 
• sprzedano 63 687,58 GJ ciepła, co stanowi spadek o 1,63 % w stosunku do roku 

poprzedniego. Uzyskano sprawność na produkcji 73,82 %. 
   
 

W 2020 roku w ZEC wykonano następujące inwestycje i prace 
konserwacyjno-remontowe: 
 
1. Rozbudowa sieci cieplnej Żuromin, ul. Zielony Rynek, Bp. Wetmańskiego, Szkolna 

– 111 985,80 zł 
2. Awaria sieci, ul. Targowa – 24 542,21 zł 
3. Ekspertyzy 3 kominów – 7 500,00 zł 
4. Zakup wymienników ciepła Kotłownia Targowa – 6 840,00 zł 
5. Zakup ciepłomierzy – 8 550,00 zł 
6. Legalizacja ciepłomierzy – 4 010,00 zł 
7. Wymiana zaworów kulowych – 6 676,00 zł 
8. Remont wałów napędowych – 4 850,00 zł 
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Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
 

ZGM zajmuje się administrowaniem budynków komunalnych, socjalnych 
i zarządzaniem Wspólnotami Mieszkaniowymi. 

• Wspólnoty Mieszkaniowe 21 budynków z 429 lokalami mieszkalnymi  
o łącznej powierzchni 20 150,99 m2. 

• Lokale użytkowe 16 lokali użytkowych łącznej powierzchni 1 116,65 m2 
• Budynki komunalne, 8 budynków z 70 lokalami mieszkalnymi o łącznej 

powierzchni 2 607,10 m2 
• Budynek socjalny z 9 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni  

264,38 m2. 
 
 W 2020 roku do ZGM zakupiono: 
 

• Samochód dostawczy, o wartości 44 906,03 zł netto. 
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XII. Pomoc społeczna 

 
 

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

 
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. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce 
albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo 
ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli 
dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo 
opiekunowi prawnemu dziecka, albo dyrektorowi domu pomocy społecznej. 

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 przyznawane na 12 miesięcy 
od 1.10 do 30.09 roku następnego – pod warunkiem terminowego złożenia wniosku. 
Od 01.07.2019 r. świadczenie wychowawcze przyznawane było do 31.05.2021 r. 

Na początek 2019 r. 1620 dzieci pobierało świadczenie wychowawcze 
(tzw. 500+), a na koniec 2019 roku – 2424 dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń 
w 2019 roku wyniosła 12 237 741,22 zł. W 2019 r. koszty obsługi świadczenia 
wyniosły 144 420,00 zł. 

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie 
dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Przed 
1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko było uzależnione 
od dochodu.  

 
W roku 2020 sytuacja wyglądała następująco, plan dotacji na 2020 r. - 

14 699 998 zł, otrzymana dotacja w 2020 r. - 14 699 998 zł, wydatkowane środki 
finansowe w 2020 r. - 14 699 867, 26 zł, niewydatkowane – 130,74 zł, liczba 
wypłaconych świadczeń w 2020 r. - 29 402, liczba złożonych wniosków w 2020 r. - 
139 sztuk, liczba dzieci w 2020 r.- 2 432 dzieci. 
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Wykres: liczba dzieci oraz rodzin otrzymujących świadczenie wychowawcze 
w 2018 r., 2019 r., 2020 r. 
 
 

 
Wykres: Kwoty wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2018 r., 2019 r., 2020 r. 

 
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. Kwota nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 
w 2020 r. wyniosła 9 167 zł. Z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w 2020 r. 
dłużnicy spłacili 3 500 zł. 
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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. Świadczenie dobry start przysługuje 
także w przypadku ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się 
przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub 
osoba ucząca się kończy 20 rok życia, a także w przypadku ukończenia 24 roku życia 
przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia 
w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem 
o niepełnosprawności. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie 
przedszkolne w przedszkolu lub w szkole (tzw. zerówki), studentów. 

W przypadku ubiegania się o świadczenie „Dobry Start” z tytułu rozpoczęcia 
roku szkolnego 2020/2021 na dziecko uczące się w szkole dla dorosłych lub w szkole 
policealnej lub przez osobę uczącą się, która uczy się w szkole dla dorosłych lub 
w szkole policealnej, wniosek należy złożyć bezpośrednio w organie właściwym, 
którym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie „Dobry Start”. 

O świadczenie mogą ubiegać się rodzice, opiekun prawny, rodzina zastępcza, 
osoby prowadzące rodzinny dom dziecka oraz osoba ucząca się (osoba niebędąca 
osobą usamodzielnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny).  

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” były 
przyjmowane od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2020 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 2020 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 na jedno dziecko, na które ustalane jest 
prawo do świadczenia „Dobry Start”. W 2020 roku tzw. 300+ skorzystało 1 683 
osoby w 1 155 rodzinach. Kwota otrzymanej dotacji w 2020 roku wyniosła 
521 730 zł, w tym na świadczenia wydatkowano 504 900 zł, koszty obsługi programu 
wyniosły 16 797,20 zł, środki niewydatkowane 32,80 zł.  
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Liczba dzieci oraz rodzin, które skorzystały z rządowego programu Dobry Start 

na przełomie ostatnich trzech lat. 
 
 

 

 
Kwota wypłaconych świadczeń na przełomie trzech ostatnich okresów 

świadczeniowych. 
 

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 
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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 800 zł (od 01.10.2019 r. do 
30.09.2020r.). 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. 

 
Do 31.05.2020 r. ze świadczeń skorzystały 104 osoby w 66 rodzinach. Łączna 

kwota wypłaconych świadczeń wniosła 204 148, 40 zł. Koszty obsługi wniosły 
6 330,00 zł.  

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 01.01.2020 r. 
do 31.05.2020 r. Postępowanie prowadzono wobec wszystkich dłużników 
alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy, a mające 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 
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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 31.05.2020 r. Prokuratura: wszczęła wobec 40 dłużników 
postępowanie, umorzyła postępowanie wobec 11 dłużników alimentacyjnych, 
odmówiła wszczęcia postępowania wobec 11 dłużników, zawiesiła postępowanie 
wobec 3 dłużników. Kierowanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa 
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.  

Fundusz Alimentacyjny był prowadzony w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin do 
31.05.2020 r., a od 01.06.2020 r. został przeniesiony do Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żurominie. 
 
 

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie 
 
Istotą pomocy społecznej jest wszechstronna pomoc na rzecz osób i rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zgodnie z polskim prawodawstwem 
większość działań pomocowych umiejscowionych jest na poziomie Gminy, a Ośrodki 
Pomocy Społecznej są instytucjami, które stanowią podstawowe źródło wsparcia dla 
rodzin będących w kryzysie oraz odpowiadają za działania z szeroko rozumianej 
polityki społecznej. 

 Obszarem działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Żurominie jest Gmina i Miasto Żuromin obejmująca miasto Żuromin i 23 
sołectwa. 
 Główną zasadą jaką kieruje się Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest 
zasada pomocniczości (subsydiarności), zgodnie z którą Ośrodek wspiera, motywuje 
do aktywności życiowej swoich świadczeniobiorców, a nie wyręcza osoby/ rodziny 
będące w trudnej sytuacji bytowej. 
  
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej  

 
Osoby i/lub rodziny korzystające ze wsparcia charakteryzuje bardzo złożona 

sytuacja życiowa, zdrowotna i społeczna. Są to m.in. osoby i/lub rodziny, które          
z różnych przyczyn znajdują się w trudnej sytuacji, a rozwiązanie lub zniwelowanie 
skutków tych trudności wymaga różnorodnych form wsparcia, od świadczeń 
pieniężnych poprzez pomoc usługową, pogłębioną pracę socjalną czy też wsparcie 
asystenta rodziny.  

Na uwagę zasługuje również fakt, że w wyniku dokonujących się zmian 
polityczno – gospodarczych oraz zmian w przepisach prawnych, zmienia się również 
profil klientów pomocy społecznej, ich oczekiwania i potrzeby, z których często 
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wynika, iż pomoc finansowa chociaż nadal bardzo ważna nie jest jedyną formą 
wsparcia.  

W 2020 r. pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu świadczeń              
z pomocy społecznej objęto 515 rodzin (mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin) 
1 038 osób w tych rodzinach. W porównaniu do 2019 r. (335 rodzin) w roku 2020 
nastąpił wzrost tej liczby o 180 rodzin. Na taką sytuację wpływ miała występująca 
od marca 2020 r. pandemia, w czasie której zaobserwowano wzrost liczby osób, 
które zgłaszały się o pomoc nie tylko finansową.  

Bardzo ważne wsparcie w tym czasie stanowiła praca socjalna (m.in. 
rozmowy wspierające, udzielanie informacji o formach pomocy, pomoc                   
w kompletowaniu dokumentacji uprawniającej do uzyskania świadczeń, wykup 
leków, organizowanie dostarczania zakupów). 

Z tej formy pomocy skorzystało 280 rodzin (w 2019 r. – 64 osoby). 
Głównie po pomoc w tej formie zgłaszały się osoby starsze.  

 
Główne powody udzielania pomocy społecznej 
 

Powody udzielania wsparcia dla mieszkańców z terenu naszej Gminy od kilku 
lat pozostają niezmienne. Głównym powodem ubiegania się o pomoc społeczną jest 
ubóstwo. Wśród przyczyn ubóstwa wymienia się m.in. niskie dochody lub brak 
dochodów, spowodowane brakiem pracy, brakiem zaradności życiowej lub niechęcią 
do jakiejkolwiek aktywności, uzależnienia czy długotrwałe choroby. 
Jak wynika z analizy oraz bezpośredniej obserwacji problem ubóstwa nie występuje 
w odosobnieniu. Istnieje silna zależność miedzy ubóstwem, a zjawiskiem 
bezrobocia. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na poziom bezrobocia jest 
długość okresu pozostawania bez pracy. Wraz z wydłużeniem się tego okresu rośnie 
ryzyko pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych. 

Środowiska korzystające z pomocy tutejszego Ośrodka borykają się często  
z problemami takimi jak niepełnosprawność i długotrwała choroba. Deficyty 
zdrowotne tych rodzin połączone z trudnościami finansowymi często powodują, 
iż rodziny wycofują się z życia społecznego lub nie podejmują próby zmierzenia się ze 
swoimi problemami. 

Wśród innych powodów ubiegania się o pomoc społeczną są również: 
bezdomność, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność, bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz 
narkomania. 
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Powody trudnej sytuacji życiowej 
2020 r. 2019 r. 

Liczba rodzin Liczba rodzin 

Ubóstwo 154 172 

Bezrobocie 130 132 

Niepełnosprawność  61 60 

Długotrwała lub ciężka choroba 30 66 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 

w tym wielodzietność 

28 27 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

1 - 

Trudność w przystosowaniu do życia po 

opuszczeniu zakładu karnego 

1 7 

Bezdomność 4 3 

Narkomania 1 0 

 
Zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Żurominie 

 
Zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Żurominie mają charakter zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie 
przez administrację rządową. Większość zadań jakie wykonuje Ośrodek to zadania 
własne, finansowane w całości z budżetu gminy lub częściowo dotowane z budżetu 
państwa, ale pod względem finansowym to zadania zlecone stanowią większą część 
wydatków. 
 W grupie świadczeń realizowanych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
są zasiłki finansowe, m.in.: 
Zasiłek stały -świadczenie obligatoryjne, przyznawane pełnoletniej osobie samotnie 
gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu 
wieku lub niepełnosprawności, spełniającej kryterium dochodowe, określone 
w ustawie o pomocy społecznej. 
 
Zasiłek celowy -świadczenie przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby 
życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, 
leków i leczenia, opału, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, koniecznych 
i niezbędnych drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także na pokrycie 
kosztów pogrzebu. 
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przy przekroczonym kryterium 
dochodowym osoby lub rodziny mogą ubiegać się o zasiłek celowy specjalny. 
Zasiłek ten może być przyznawany m.in. na pokrycie części lub całości kosztów 
leczenia. 
 
 
Zasiłek okresowy – świadczenie adresowane do osób i rodzin bez dochodów lub 
o dochodach spełniających ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie 
wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze 
względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości 
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nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 
 
Wydatki: 
Zasiłek celowy, w tym celowy specjalny: 
2020 r. – 84 965,00 zł 
2019 r. – 153 156,00 zł 
 
Zasiłek okresowy: 
2020 r. – 102 645,00 zł 
2019 r. – 90 304,00 zł 
 
Zasiłek stały: 
2020 r. – 240 999,15 zł 
2019 r. – 255 653,20 zł 

 
Realizacja Programu Rządowego „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 

M-GOPS w Żurominie realizuje dożywianie w ramach programu rządowego 
„Posiłek w szkole i w domu” poprzez finansowanie dzieciom posiłków w stołówkach 
szkolnych i przedszkolnych oraz poprzez realizację zasiłków celowych na zakup 
żywności- posiłku dla osób dorosłych i ich rodzin. 

W/w program realizowany jest na podstawie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów  
z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 oraz na podstawie prawa miejscowego,  
tj. Uchwał Rady Miejskiej w Żurominie. 

 

Wyszczególnienie 2020 r. 2019 r. 

Wydatki 
w zł 

Ogółem 115 000,00 135 000,00 

- w tym dotacja 83 000,00 80 000,00 

Liczba osób - ogółem , korzystających 
z programu 

274 232 

Liczba osób, która otrzymała pomoc w formie 
zasiłku celowego na zakup żywności -posiłku 

215 
(98 rodzin) 

146 
( 66 rodzin) 

Liczba osób korzystających z gorących 
posiłków 

97 
(96 uczniów 

i 1 osoba 
dorosła) 

123 
(122 uczniów 

i 1 osoba 
dorosła) 

 
 
 
 
 
 



 

RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA ŻUROMIN ZA 2020 ROK 

83 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwalifikuje osoby i rodziny do 
skorzystania z tej formy pomocy i wydaje im skierowania, uprawniające do 
otrzymania paczek z artykułami żywnościowymi na podstawie Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu jest udzielenie 
wsparcia osobom najbardziej potrzebującym w formie pomocy żywnościowej. 

Pomoc w ramach Programu otrzymują osoby/rodziny znajdujące się w trudnej 
sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający obecnie 220% kryterium 
dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj., 

- 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,  
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie. 
Bezpośrednim realizatorem „Programu” na terenie Gminy i Miasta Żuromin jest 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturowe WZU, które za pośrednictwem Banku Żywności  
w Ciechanowie przekazuje produkty żywnościowe osobom uprawnionym. 

W 2020 r. z tej formy pomocy skorzystały 93 rodziny- w tym 153 osoby w tych 
rodzinach (w 2019 r. 70 rodzin- w tym 103 osoby w tych rodzinach). 
 
 
Świadczenie usług opiekuńczych 

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy świadczenie usług 
opiekuńczych. W/w pomoc świadczona jest w celu zaspokajania codziennych, 
podstawowych potrzeb życiowych osób starszych, niepełnosprawnych, długotrwale 
chorych, wymagających wsparcia i pomocy oraz pielęgnacji, a także możliwości 
pozostawania podopiecznego, jak najdłużej w jego miejscu zamieszkania 
i w lokalnym środowisku.  

Usługi świadczone są przez opiekunki środowiskowe i obejmują m. in. Pomoc 
w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez 
lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem 
Dodatkowo, osoby starsze - w wieku 75 lat i więcej – mogą otrzymać wsparcie 
i pomoc w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych 
w ramach Programu "Opieka 75 plus", który jest elementem polityki społecznej 
państwa z zakresu zapewnienia osobom starszym - w wieku 75 lat i więcej - wsparcia 
i pomocy adekwatnej do potrzeb wynikających z wieku i stanu zdrowia w formie 
usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Program wspiera 
zarówno samotnych seniorów, jak i seniorów którzy posiadają rodziny. 

W porównaniu z rokiem 2019r. w roku 2020 zmniejszyła się liczba 
podopiecznych korzystających ogółem z pomocy w formie usług opiekuńczych 
z 32 środowisk do 24 środowisk (zgony podopiecznych, możliwość otrzymywania 
świadczenia pielęgnacyjnego przez członków rodziny).  
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Usługi 

opiekuńcze 
w miejscu 

zamieszkania 
 

Liczba środowisk 

objętych usługami 
opiekuńczymi 

- w tym Program 
75+ 

Kwota wydatkowana na 
świadczenie usług 

- w tym na Program 75+ 

Kwota wpłata 

odprowadzana do 
gminy z realizacji 

usług 

Rok 2020 
24 

w tym -11 

348 763,00 zł 

w tym 74 078,00 zł  
45 548,97 zł 

Rok 2019 
32 

w tym -14 

316 465,00 zł 

W tym 67 905,54 zł 
43 618,00 zł 

 
Kierowanie mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin do Domów Pomocy 
Społecznej 

 
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, 
której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, 
przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. 
W 2020 r., podobnie jak w 2019 r. w domach pomocy społecznej przebywało łącznie  
7 mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin (DPS w Czarnowie, DPS w Czarnowie-
filia Rogożewek, DPS w Obrytem, DPS Gródek-, DPS w Bądzynie – DPS – 
w Przasnyszu). 
Łączny koszt poniesiony przez M-GOPS w 2020 r. wynosił 209 475,57 zł 
(w 2019 r.– 227 320,73 zł). 
 
Udzielanie schronienia 
 

Schronienie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Do 
schronisk kierowane są osoby bezdomne, czyli osoby niezamieszkujące w lokalu 
mieszkalnym  
w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy  
i niezameldowane na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, 
a także osoby niezamieszkujące w lokalu mieszkalnym i zameldowane na pobyt stały 
w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.  

W 2020 r. w schroniskach przebywały łącznie 4 osoby – w Schronisku dla osób 
bezdomnych prowadzonym przez Fundację „Leśne Zacisze” w Sokołowym 
Kącie, gm. Siemiątkowo oraz Fundacja „Żyj od Nowa” w Garnowie Dużym, 
gm. Gołymin-Ośrodek. 

Za osoby przebywające w w/w schroniskach w 2020 r. Ośrodek poniósł koszty 
w łącznej wysokości 3 990,00 zł (w 2019 r. - 3 mieszkańców Gminy i Miasta 
Żuromin, - 3 744,00 zł.). 
 
Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne 
 

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym należącym do zadań 
własnych gminy. Jest to wsparcie dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów 
związanych z utrzymaniem mieszkania. Pomoc ta ma charakter częściowy, co oznacza, 
że osoba, której przyznano dodatek musi ponosić i uiszczać we własnym zakresie 
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(z własnego budżetu) pozostałą, poza dodatkiem mieszkaniowym część opłat 
związanych z utrzymaniem lokalu. 

Osoby ubiegające się o taką formę pomocy muszą spełniać określone 
przesłanki, m. in. posiadanie określonej powierzchni normatywnej, w zależności od 
liczby członków gospodarstwa domowego, tytułu prawnego do zajmowanego lokalu 
mieszkalnego i osiąganie odpowiedniego dochodu. Świadczenie przyznawane jest na 
okres 6 – ciu miesięcy. 

W 2020 r. dodatki mieszkaniowe przyznano 139 rodzinom (w 2019r. -151 
rodzin). Na pomoc w formie dofinansowania do czynszu wydatkowano łącznie 
211 482,64 zł (w 2019 r. – 218 395,75 zł).  

W związku z występującą w 2020 r. pandemią koronawirusa została 
wprowadzona możliwość, iż za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy może zostać 
przyznany z mocą wsteczną. Dodatek z mocą wsteczną przysługuje do momentu 
upływu 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19. Kolejnym rozwiązaniem było 
wprowadzenie dopłaty do czynszu, stanowiącej część dodatku mieszkaniowego 
i będącej instrumentem wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych 
ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, który wnioskujący mogli otrzymać 
w przypadku złożenia wniosku do 31 marca 2021 r. 

 
Dodatek energetyczny jest świadczeniem przysługującym odbiorcy 

wrażliwemu energii elektrycznej, którym zgodnie z ustawą jest osoba, której 
przyznano dodatek mieszkaniowy, posiadająca umowę kompleksową lub umowę 
sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkująca w miejscu dostarczania energii 
elektrycznej. 

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest co roku w terminie do dnia 
30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 miesięcy. Wysokość świadczenia uzależniona 
jest od liczby osób w gospodarstwie domowym. 

W 2020 r. na realizację dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 
3 501,93 zł dla 28 rodzin (w 2019 r. – 4 361,12 zł - dla 36 rodzin). 
 
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 
 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie 
zdolności do wypełniania tych funkcji. 

Jednym z zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej jest prowadzenie pracy z rodziną przez asystenta rodziny. 

Praca z rodziną i dziećmi ukierunkowana jest na działania o charakterze 
wspomagającym i edukacyjnym w zakresie prawidłowego wychowania i opieki nad 
dziećmi. Kluczową przesłanką skierowania asystenta do rodziny jest niewłaściwy 
sposób wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez rodziców dzieci. 
Asystent rodziny jest kierowany do rodziny na wniosek pracownika socjalnego lub 
rodzina może zostać zobowiązana przez Sąd do objęcia wsparciem przez asystenta.  
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W roku 2020 asystent współpracował z 13 rodzinami, w których było 
łącznie 32 dzieci. (W 2019 r. pomocą oraz wsparciem asystenta rodziny było 
10 rodzin z terenu Gminy i Miasta Żuromin, w tym 28 dzieci w tych 
rodzinach). W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną 
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 asystent rodziny w 2020 r. 
pozostawał z podopiecznymi w kontakcie telefonicznym, a w sytuacjach koniecznych 
spotykał się z nimi w siedzibie Ośrodka lub w miejscu zamieszkania przy ścisłym 
przestrzeganiu wytycznych i obostrzeń sanitarnych. 

Od dnia 1 stycznia 2017 r. do działań Asystenta rodziny dołączono również 
zapisy ustawy z dnia r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin ”Za życiem” które 
wprowadziły nowe uprawnienia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, 
a także dla dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie 
albo nieuleczalną chorobą zagrażającą jego życiu. Rolą Asystenta rodziny jest 
koordynacja działań, dotycząca wsparcia w zakresie kompleksowej informacji 
i pomocy w/w- m.in. dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym do diagnostyki 
prenatalnej, poradnictwa psychologicznego, pomocy prawnej oraz dostępu do 
instrumentów polityki na rzecz rodziny. 

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej co trzy 
lata opracowywany jest Program wspierania rodziny w Gminie i Mieście 
Żuromin, który następnie zatwierdza Rada Miejska na podstawie stosownej 
uchwały. Obecnie obowiązujący Program został zatwierdzony Uchwałą 
Nr 221/XXX/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie 
przyjęcia 3 –letniego gminnego programu wspierania rodzin w Gminie i Mieście 
Żuromin na lata 2021-2024. 

Gmina i Miasto Żuromin współfinansuje pobyt dziecka umieszczonego 
w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- 
wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej lub interwencyjnym 
ośrodku preadopcyjnym: 

1. 10% w I roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
2. 30 % w II roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
3. 50 % w III roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

 
 W 2020 r. w pieczy zastępczej przebywało łącznie 21 dzieci (w 2019 r. – 
22 dzieci). Gmina natomiast ponosiła koszty za 16 dzieci przebywających 
w pieczy zastępczej w wysokości 146 898,60 zł (w 2019 r. 120 118,08 zł). 
 
Świadczenia rodzinne 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. 
U. z 2020 r. poz.111.) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie 
realizował zadania z zakresu świadczeń rodzinnych które są zadaniami zleconymi 
z zakresu administracji rządowej. Ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadza 
następujące rodzaje świadczeń: 
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy, 
3) jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia się dziecka, 
4) świadczenie rodzicielskie. 
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W systemie świadczeń rodzinnych znajdują się również inne świadczenia 
realizowane na podstawie innych ustaw m.in. zasiłek dla opiekunów, jednorazowe 
świadczenie „Za życiem”. 

 
ZESTAWIENIE POMOCY W RAMACH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 

Rodzaj świadczenia 

2020 rok 2019 rok 

Kwota wydatkowana 

w zł 

Kwota wydatkowana 

w zł 

Świadczenia rodzinne - ogółem 4 215 411,25 4 191 005,65 

 

 

 

Licz
ba 

rodz
in 

Kwota 
wydatkowana 

w zł 

 

Licz
ba 

rodz
in 

Kwota 
wydatkowana 

w zł 

1.Zasiłki rodzinne 515 1 217 273,63 596 1 341 791,53 

Dodatki do zasiłku rodzinnego 

-urodzenie dziecka 
-1000 zł 

38 37 065,33 45 45 357 ,35 

-opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego  
-400 zł 

22 60 888,40 30 102 409,29 

-samotnego wychowywania dziecka 

-193 zł –nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci 
-273 zł – na dziecko legitymujące się orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub o znacznym stopniu 

niepełnosprawności nie więcej jednak niż 546 zł na 
wszystkie dzieci 

24 63 346,40 26 69 464,62 

 

-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
-90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 r.ż. 

-110 zł na dziecko powyżej 5 r.ż do ukończenia 24 r.ż 

44 41 583,29 44 48 263,24 

-rozpoczęcia roku szkolnego 
-100 zł 

373 62 880,33 418 66 229,94 

-podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania  

-69 zł na dziecko w związku z dojazdem z miejsca 
zamieszkania do miejscowości, gdzie znajduje się siedziba 

szkoły 

143 85 274,96 140 75 070,27 

-wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej  
-95 zł 

128 163 698,09 150 162 859,97 

 

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 
dziecka -1000 zł 

82 83 000,00 100 101 000,00 

3. Świadczenie rodzicielskie 

 -1000 zł 
59 381 664,00 70 401 938,90 
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Świadczenia opiekuńcze 

4. Zasiłek pielęgnacyjny 
-215,84 zł 

287 599 080,32 275 575 471,14 

5. Świadczenie pielęgnacyjne 

- 1583 zł w 2019r. 
- 1830 zł w 2020r. 

48 1 219 719,00 52 949 129,40 

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy 

- 620 zł 
33 140 900,00 25 162 060,00 

Inne świadczenia realizowane w systemie świadczeń rodzinnych 

Zasiłek dla opiekuna 

-620 zł 

 

7 

 

47 037,50 

 

10 
65 960,00 

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 

- 4000 zł 
2 12 000,00 6 24 000,00 

 
Rok 2020, w porównaniu z rokiem poprzednim, wykazuje spadek liczby rodzin 

uprawnionych do zasiłków rodzinnych i pozostałych świadczeń z systemu świadczeń 
rodzinnych (coroczny wzrost płacy minimalnej, który uniemożliwiał ubieganie się 
o świadczenia rodzinne ze względu na przekroczenie kryteriów dochodowych 
uprawniających do otrzymywania świadczeń rodzinnych). Natomiast kwota świadczeń 
rodzinnych w porównaniu z rokiem 2019 wzrosła z uwagi na coroczny wzrost kwot 
świadczenia pielęgnacyjnego (w 2020 r.- 1 830,00 zł, w 2019 r.- 1 583,00 zł).  

Wyższa kwota wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych w 2020 r. 
spowodowana była również realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK), który 
umożliwił skorzystanie z w/w świadczenia opiekunom sprawującym opiekę nad 
dorosłymi osobami niepełnosprawnymi bez względu na wiek powstania 
niepełnosprawności. 

  
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 
 
Od 1 czerwca 2020 r. M-GOPS w Żurominie realizuje nowe zadanie zlecone - Fundusz 
alimentacyjny, które wcześniej realizowane było przez Urząd Gminy i Miasta 
w Żurominie.  
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego stanowią system wspierania osób 
uprawnionych do alimentów w przypadku niemożności wyegzekwowania świadczeń 
alimentacyjnych. 

Świadczenia te przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów. Nie 
mogą być jednak wyższe niż 500 zł. Są one wypłacane w okresach miesięcznych 
i przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty 900 zł. 

Świadczenia przyznawane są na okres świadczeniowy, tj. od 1 października 
do 30 września i przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na 
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli 
egzekucja okazała się bezskuteczna. 
Świadczenia przysługują osobie uprawnionej: 

- do ukończenia przez nią 18 roku życia albo 
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- w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 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 nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 

- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub 
w pieczy zastępczej lub 

- zawarła związek małżeński. 
 W 2020 r. po raz pierwszy w przypadku świadczeń z funduszu obowiązywała tzw. 
zasada „złotówka za złotówkę”, dzięki której świadczenie było wypłacone również 
w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekraczał 
kwoty kryterium dochodowego. Kwota przekroczenia nie mogła być jednak wyższa 
niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego osobie 
uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego 
świadczenia.  

Wysokość świadczenia stanowi różnicę między kwotą świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został 
przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Jeżeli tak ustalona 
wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest niższa niż 100 zł, świadczenie 
nie przysługuje. 

W 2020 r. (dane Urzędu Gminy i Miasta Żuromin oraz M-GOPS w Żurominie) 
z tej formy pomocy skorzystały 82 rodziny (121 osób), natomiast w 2019 r. 
65 rodzin (107 osób). 
 Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła w 2020 r. - 485 771,00 zł 
(w 2019 r. – 513 440,00 zł) z czego 283 135,05 zł wypłacone było przez 
M-GOPS w Żurominie.  

Natomiast stan zadłużenia 142 dłużników alimentacyjnych na dzień 
31.12.2020r. pozostały do spłaty wynosił 4 636 068,00 zł.  

Należy zaznaczyć, że pomimo prowadzonych długofalowych działań wobec 
dłużników alimentacyjnych trudno jest wyegzekwować od nich spłatę należności. Jest 
to spowodowane przede wszystkim trudną sytuacją życiową dłużników, m.in. brak 
pracy czy problemy zdrowotne. Często są to skutki postępowania samych dłużników, 
np:. brak pracy wynika z braku chęci do podejmowania jakiejkolwiek aktywności 
zawodowej przez dłużnika alimentacyjnego, a bezskuteczność innych działań 
podejmowanych wobec dłużników wynika z braku współpracy dłużnika z organem 
prowadzącym postępowanie wobec niego. 
 
ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW 
PUBLICZNYCH 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji, 
potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, w sprawach 
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni i spełniających kryterium dochodowe, 
o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 
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W 2020 r. wydano 9 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do wyżej 
wymienionych świadczeń na kwotę 1 092,00 zł (w 2019 r. 9 decyzji - na kwotę 
936,00zł). 
  
OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 
  

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne M-GOPS opłacał składki na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.  

W 2020 r. wydatkowano na składki społeczne 238 791,18 zł dla 58 
świadczeniobiorców (w 2019 r. 202 634,95 zł dla 60 świadczeniobiorców). 
Zauważalna jest tendencja wzrostowa w ponoszeniu w/w kosztów. Jest to związane 
z corocznym wzrostem kwot świadczeń pielęgnacyjnych.  

Składki zdrowotne w 2020 r. opłacane były za 27 świadczeniobiorców 
na kwotę 24 532,35zł. (w 2019 r. -27 osób- 24 517,44 zł).  

Od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegały 
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacane były składki  
na ubezpieczenie zdrowotne. W 2020 r. składkę zdrowotną opłacono za  
32 świadczeniobiorców na kwotę 18 521,13 zł (w 2019 r. – 40 osób - 
20 121,89 zł). 
 
KARTA DUŻEJ RODZINY- WSPARCIE DLA RODZIN WIELODZIETNYCH 
 

Karta Dużej Rodziny jest wsparciem dla rodzin wielodzietnych, skierowanym 
do rodzin posiadających co najmniej 3 dzieci, w wieku do 18 roku życia lub 
maksymalnie do 25 roku życia – jeżeli dziecko kontynuuje naukę szkolną. Karta 
przysługuje rodzicom (również zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej), 
małżonkom rodzica dożywotnio. Dla osób pełnoletnich niepełnosprawnych 
przysługuje na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Przyznanie Karty Dużej 
Rodziny jest bezpłatne, przysługuje każdemu członkowi rodziny, niezależne od 
dochodów. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać z różnego rodzaju 
zniżek i uprawnień - m.in. oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na 
terenie całego kraju. Zniżki oferowane są przez instytucje publiczne i prywatne. 

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: 
tradycyjnej (plastikowej) i elektronicznej (na urządzeniach mobilnych). Natomiast od 
1 stycznia 2019 r. z Karty Dużej Rodziny korzystają również rodziny, które mają lub 
kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na wiek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 

Liczba rodzin, 
posiadających 

przynajmniej 

jedną kartę 

Liczba 
przyznanych 

Kart Dużej 

Rodziny 

Liczba przyznanych 

Kart Dużej Rodziny 

od początku 
obowiązywania 

ustawy 

2020 r. 435 135 1632 

2019 r. 

 

228 
 

 

601 
 

1 497 

(758-rodzice 
739- dzieci) 
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WSPARCIE DLA STARSZYCH MIESZKAŃCÓW GMINY I MIASTA W FORMIE 
TELEOPIEKI 
 

W 2020 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie 
realizował wsparcie teleopieki na podstawie Programu Osłonowego „Teleopieka 
dla potrzebujących mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin na lata 2020-
2021”, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Żurominie Nr 104/XII/19 z dnia 6 grudnia 
2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Teleopieka dla potrzebujących 
mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin na lata 2020-2021”. 

20 osób w wieku 60 +, zamieszkujących teren Gminy i Miasta Żuromin, 
które uczestniczyły w Programie otrzymało telefony komórkowe z przyciskiem 
alarmowym dzięki któremu mogli korzystać z pomocy poprzez Centrum operacyjno-
alarmowe w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.  

Zadanie zostało częściowo sfinansowane z dotacji celowej w ramach środków 
budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie „Pilotażowego programu 
wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki”. 

W 2020 r. na realizację w/w programu wydatkowano kwotę 12 093,01 zł, 
w tym 3 448,20 zł stanowiła dotacja. Program kontynuowany jest również 
w 2021 r. 

 
KLUB SENIOR+ 
 

Klub Senior umożliwia seniorom nieaktywnym zawodowo powyżej 60 roku 
życia korzystanie z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty 
prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, a także 
oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb 
stwierdzonych w środowisku lokalnym. 

Klub Senior+ w Żurominie rozpoczął swoją działalność w 2018r. na podstawie 
porozumienia nr 11/MI/2/2018 o dofinansowanie zadania z realizowanego w ramach 
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2018 Moduł I, 
zawartego 7 sierpnia 2018r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą i Miastem 
Żuromin. Siedzibą Klubu Senior+ jest lokal mieszczący się w budynku Urzędu Gminy 
i Miasta Żuromin przy placu Józefa Piłsudskiego 27. Do końca 2019 r. placówka 
działała w strukturach Urzędu Gminy i Miasta Żuromin. Zgodnie z wytycznymi 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które nakazywały wyłączenie ośrodków 
wsparcia ze struktur urzędów miast prowadzenie Klubu od 1 stycznia 2020 roku 
zostało powierzone Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żurominie. 

Placówka funkcjonuje 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku po 4 godziny 
dziennie. Uczestnikami Klubu są osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat 
i są mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin. W 2020 r. aktywnie uczestniczących 
członków w Klubie było 23 osoby (w tym 19 kobiet i 4 mężczyzn). 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 
i obostrzeniami z tego wynikającymi zajęcia w Klubie Senior + w 2020 r. były 
okresowo zawieszane. Uczestnicy byli wówczas wyłącznie objęci wsparciem zdalnym 
w formie rozmów telefonicznych z opiekunem Klubu Senior+.  
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W okresie aktywności Klubu w 2020 roku świadczony był różnorodny zakres 
usług, m.in: 

- Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka,  
- Zorganizowanie wieczorku tanecznego z okazji „Walentynek”,  
- Uroczyste obchody Dnia Kobiet, 
- Zajęcia plastyczne prowadzone przez instruktora Żuromińskiego Centrum 
Kultury,  

- Zajęcia sportowo- rekreacyjne w siłowni plenerowej, 
- Udział seniorów w spotkaniu z Minister Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej Panią Marleną Maląg zorganizowanym przy okazji otwarcia 
obiektów sportowych w Żurominie. 

- Wyprawa do lasu na grzybobranie,  
- Udział seniorów w dziewiątej odsłonie Narodowego Czytania 
w Powiatowo- Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie. 
 Dodatkowo w 2020 r. Klub Senior+ występował o wsparcie finansowe do 

różnych podmiotów wspierających inicjatywy lokalne i otrzymał dofinansowanie tylko 
z Banku Spółdzielczego w Żurominie w kwocie 1000,00 zł , dzięki któremu dla 
seniorów zakupiono paczki świąteczne zawierające artykuły spożywcze. 

 W 2020 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił z wnioskiem  
o dofinansowanie projektu dla członków Klubu Senior + pn. "Wiosna Seniora", 
który złożony został w III edycji konkursu grantowego "Generacja 
6.0",zorganizowanego przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. 
Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie. 

 W ramach w/w konkursu zostało przyznane dofinansowanie, dzięki któremu w 
2021r. M-GOPS w Żurominie jako bezpośredni realizator organizuje dla członków 
"Klubu Senior+" różnego rodzaju inicjatywy, m. in.: zajęcia promujące zdrowy styl 
życia, warsztaty o charakterze edukacyjno-twórczym, zajęcia w zakresie 
nowoczesnych metod komunikacji, obsługa komputera i Internetu oraz wyjazdy 
integracyjne.  

 Funkcjonowanie Klubu Senior + finansowane było ze środków własnych 
budżetu Gminy i Miasta Żuromin i w 2020 r. łączna kwota wydatków wyniosła 
1 994,57 zł, bez kosztów korzystania z pomieszczeń lokalowych. Ponadto M-GOPS 
w Żurominie ponosił koszty związane z zatrudnieniem pracownika, któremu 
przypisane zostały zadania Opiekuna Klubu Senior+. 

 
DZIAŁANIA REALIZOWANE W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM 
COVID-19 

- Wspieraj Seniora 
 W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem 

zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, na rok 2020 został opracowany przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej program wspierający ochronę zdrowia 
i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”.  
W szczególnych przypadkach z programu mogły korzystać też osoby poniżej 70 roku 
życia, które zdecydowały pozostać w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem 
Covid-19.  

 Realizacja usługi wsparcia w postaci m.in. dostarczenia zakupów 
przysługiwała osobie, która nie korzystała z usług opiekuńczych, bądź 
specjalistycznych usług opiekuńczych. Program był realizowany od 
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20 października do 31 grudnia 2020 r. 
W Gminie i Mieście Żuromin realizatorem Programu jest Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku z tym Ośrodek Pomocy Społecznej 
opracował zasady realizacji rządowego programu „Wspieraj Seniora- Solidarnościowy 
Korpus Wsparcia Seniorów” w gminie Żuromin, w którym zawarte zostały 
szczegółowe zasady korzystania z w/w wsparcia. 

Celem Programu było dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi 
wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się 
na pozostanie w domu i polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów, 
zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej 
potrzeby, w tym artykuły spożywcze, czy środki higieny osobistej. Finansowanie 
zakupów odbywało się po stronie Seniora. W ramach programu Seniorzy mogli 
uzyskać również inną pomoc określoną w katalogu wsparcia w/w programu, m.in 
rozmowy wspierające, załatwianie recept, zakup lekówczy załatwianie spraw 
urzędowych.  

W ramach Programu została uruchomiona specjalna infolinia dedykowana 
seniorom - pod nr tel. 22 505 11 11 - działająca od poniedziałku do niedzieli 
w godzinach 08:00-21:00, dzięki której osoby starsze mogły zgłaszać się pomoc 
w realizacji zakupów. Zgłoszenie to przekazywane było do ośrodka pomocy 
społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Osoby 
starsze mogły również wnioskować o w/w pomoc w formie kontaktu telefonicznego 
bezpośrednio do Ośrodka pomocy Społecznej. 

Dostarczanie niezbędnych artykułów do domów seniorów, a także inna pomoc 
oferowana w ramach programu na terenie Gminy i Miasta Żuromin była realizowana 
przez poprzez pracowników ośrodka pomocy społecznej przy zachowaniu wszelkich 
środków ostrożności związanych z zapobieganiem zarażeniem koronawirusem Covid-
19. Dodatkowo pomoc taką mogli świadczyć m.in. wolontariusze, harcerze, żołnierze 
WOT, członkowie ochotniczych straży pożarnych oraz na zlecenie organizacje 
pozarządowe. 

 W 2020 r. z programu „Wspieraj seniora” skorzystało 15 samotnych 
seniorów, którym przez okres od października do grudnia 2020 r. udzielano 
wsparcia m.in. w formie dostarczenia zakupów – artykułów spożywczych 
i higienicznych, zakupu opału, pomocy w załatwieniu recept i zakupie leków, 
załatwianiu spraw urzędowych. 

 W związku z utrzymującym się stanem epidemii Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej podjęło decyzję o kontynuacji Programu „Wspieraj Seniora” w 2021 r.  

 
Pomoc dla osób w kwarantannie 

  
 W sytuacji zgłoszenia się o pomoc do M-GOPS osób będących 
w kwarantannie pracownicy socjalni przeprowadzali rozeznanie telefoniczne z w/w 
osobami i informowali o możliwościach udzielenia pomocy. Osoby, które spełniały 
kryterium dochodowe, określone w ustawie o pomocy społecznej uprawniające do 
otrzymania pomocy żywnościowej mogły uzyskać pomoc w formie paczki 
żywnościowej przygotowywanej przez organizacje pozarządowe. Natomiast osoby, 
które nie spełniały w/w kryterium dochodowego i które nie miały możliwości 
uzyskania pomocy z najbliższego otoczenia mogły otrzymać wsparcie w formie 
dostarczenia zakupów, informując pracowników socjalnych o konieczności uzyskania 
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takiej pomocy. Pracownicy socjalni nie byli uprawnieni do dostarczania zakupów dla 
osób, będących w kwarantannie. Jednak w/w informacje przekazywali m.in. do 
harcerzy, wolontariuszy, żołnierzy WOT czy organizacji pozarządowych, którzy 
bezpośredni zajmowali się dostarczeniem niezbędnych zakupów. 

 W 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 9 rodzin. 
 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO  
 „CZYSTE POWIETRZE” 
 
 Zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rok Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem 
Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania 
wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 
przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego od 1 października 
2020 r. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie wydaje 
zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na 
jednego członka gospodarstwa domowego niezbędne do ubiegania się 
o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE” na wymianę 
przestarzałych źródeł ciepła i termomodernizację domów. Następnie w/w 
zaświadczenie składane jest przez osoby wnioskujące o dofinansowanie do Urzędu 
Gminy i Miasta Żuromin, który na podstawie zawartego z WFOŚiGW porozumienia 
wspomaga mieszkańców w procesie składania wniosków o dofinansowanie.  
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XIII. Sprawy obywatelskie – Budżet Obywatelski. Spółdzielnia socjalna 
„SZANSA” 

 
 
Budżet Obywatelski 

 
W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok zrealizowana została inwestycja 
dotycząca zakupu koszy do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
 
W 2020 roku zgłoszono 9 projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. 
W głosowaniu nad nimi wzięło udział 2828 osób. Wybrane w toku głosowania 
projekty to: 
 

• Rozbudowa sceny Żuromińskiego Centrum Kultury, liczba głosów: 11, kwota 
projektu 60 000,00zł.  

• Wymiana podłóg w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Żurominie, liczba 
głosów: 431, kwota projektu 60 000,00zł.  

• Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chamsku, liczba głosów: 783, kwota 
projektu 60 000,00zł.  

• Sprzęt specjalistyczny dla druhów OSP, liczba głosów: 51, kwota projektu 
57 984,00zł. 

• Rewitalizacja terenu przy ulicy Parkowej w Poniatowie, liczba głosów: 601, 
kwota projektu 60 000,00zł.  

• Ekologiczna komunikacja Miejska w Żurominie, liczba głosów: 85, kwota 
projektu 60 000,00zł. 

• Droga pożarowa przy Szkole Podstawowej Nr 1, Samorządowym Przedszkolu 
Nr 1 i Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie, liczba głosów: 182, kwota 
projektu 60 000,00zł. 

• Budowa chodnika przy ulicy Zielonej w Żurominie, liczba głosów: 27, kwota 
projektu 60 000,00zł. 

• Oświetlenie strefy aktywności i placu zabaw we Wiadrowie, liczba głosów: 
657, kwota projektu 60 000,00zł. 

 
Największą liczbę głosów w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych 
uzyskało 5 projektów dotyczących; placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Chamsku – 783 głosy, oświetlenie strefy aktywności i placu zabaw we Wiadrowie – 
657 głosów, rewitalizacja terenu przy ulicy Parkowej w Poniatowie – 601 głosów, 
wymiana podłóg w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Żurominie – 431 głosów, 
droga pożarowa przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żurominie, Samorządowym 
Przedszkolu Nr 1 w Żurominie i Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie – 182 głosy. 
Projekty zostaną zrealizowane w roku 2021.  
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Udostępnienie informacji publicznej przez Urząd Gminy i Miasta w Żurominie 
 
W 2020 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie wpłynęło 76 wniosków 
o udostępnienie informacji publicznej. Dotyczyły one: 
 

1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej od DINO POLSKA S.A. odnośnie 
podjęcia uchwały w sprawie ograniczeń w zakresie zamykania/otwierania 
placówek handlowych oraz ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - odpowiedzi udzielono 
dnia 26.10.2020r. 

2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25 maja 2020 r. 
o udostępnienie informacji o ilości posiadanych samochodów służbowych, 
jakiej marki, model, w którym roku zostały zakupione, ile kosztowały i kto 
z nich korzysta. Czy są zatrudnieni kierowcy do samochodów służbowych, 
jakie są koszty związane z ubezpieczeniem i eksploatacją tych samochodów 
w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie - odpowiedzi udzielono 2.06.2020 
roku. 

3. Wniosek z dnia 31.01.2020 r. w sprawie bezdomnych zwierząt. Odpowiedzi na 
wniosek udzielono dnia 11.02.2020 r. Wniosek z dnia 25 lutego 2020 r. 
w sprawie bezdomnych zwierząt. W związku z koniecznością uzyskania 
informacji ze schroniska , termin udzielenia odpowiedzi został przesunięty na 
dzień 01.04.2020 r.(art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie informacji publicznej – 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1429.z późn.zm). Odpowiedzi na wniosek udzielono dnia 
17.03.2020 r. 

4. Wniosek z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie bezdomnych zwierząt. 
Odpowiedzi na wniosek udzielono dnia 24.06.2020 r. 

5. Wniosek z dnia 19 października 2020 r. w sprawie gospodarki odpadami 
komunalnymi. Odpowiedzi na wniosek udzielono dnia 22.10.2020 r. 

6. Wniosek z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie gospodarki odpadami 
komunalnymi. Odpowiedzi na wniosek udzielono dnia 26.11.2020 r. 

7. Wniosek z dnia 28.12.2020 r. dot. przeprowadzonej w 2020 r. emisji obligacji  
na kwotę 1,555 mln w zakresie: 
- kiedy została podpisana umowa emisyjna i z jakim podmiotem 
- jakie były warunki umowy tj. wysokość prowizji i marża dla poszczególnych 

serii obligacji 
- czy zostały złożone inne oferty, a jeżeli tak to jakie podmioty je złożyły 

i jakie oferowały prowizje i marże dla poszczególnych serii obligacji. 
8. Wniosek z dnia 28.12.2020 r dot. przeprowadzonej w 2020 r emisji obligacji 

na kwotę 0,7 mln w zakresie: 
- kiedy została podpisana umowa emisyjna i z jakim podmiotem 
- jakie były warunki umowy tj. wysokość prowizji i marża dla poszczególnych 

serii obligacji 
- czy zostały złożone inne oferty, a jeżeli tak to jakie podmioty je złożyły 

i jakie oferowały prowizje i marże dla poszczególnych serii obligacji. 
9. Wniosek z dnia 31.12.2020 r dot. postępowania pn. „Przebudowa drogi 

gminnej ul. Lubowidzkiej w Wiadrowie i Brudnicach” nr sygn. 
GKiZP.271.2.12.2020 z dnia 10 grudnia 2020 r w zakresie udostępnienia kopii 
całych ofert wykonawców.  
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10. Wniosek z dnia 31.12.2020 r dot. postępowania pn. „Przebudowa ulicy 
Strzeleckiej w Żurominie” nr sygn. GKiZP.271.2.26.2020 w zakresie 
udostępnienia kopii całych ofert wykonawców.  

11. Udostepnienie informacji w sprawie wykazu sołtysów gminy Żuromin 
(udostępniono w dniach: 03.06.; 09.06.; 12.08.; 23.12.2020r.) – 4 wnioski 
(osoba fizyczna, firma zajmująca się odnawialnymi źródłami energii, Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów, Katolickie Stowarzyszenie Św. Krzysztofa). 

12. Udostępnienie uchwały Rady Miejskiej w Żurominie – 2 wnioski (udostępniono 
w dniach: 03.06.; 07.12.2020r.) – Prokuratura Rejonowa w Mławie.  

13. Udostępnienie dokumentów dotyczących pracy Rady Miejskiej– 2 wnioski 
(udostępniono dnia: 12.03.; 26.03.2020r.) – lokalna prasa. 

14. Udostępnienie nagrań z posiedzeń Komisji i Sesji Rady Miejskiej  
w Żurominie – (udostępniono w dniach: 05.02.; 18.02.; 25.02.; 30.04.; 
13.05.; 29.05.; 05.06.; 24.06.; 30.06.; 01.07.; 08.07.; 13.07.; 27.08.; 17.09.; 
25.09.; 01.10.; 09.10.; 14.10.; 30.11.; 01.12.; 21.12.; 28.12.2020r.) – lokalna 
prasa (22 wnioski), lokalna firma (1 wniosek), osoba fizyczna (1 wniosek).  

15. Udostepnienie informacji na temat kosztu posiedzeń Rady Miejskiej 
w Żurominie (udostępniono dnia: 03.08.2020r.) – lokalna prasa. 

16. Wniosek o udzielenie informacji publicznej czy Gmina i Miasto Żuromin 
korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie świadczenia usługi IOD, 
oraz w zakresie bezpieczeństwa informacji w latach 2018-2019. Odpowiedzi na 
wniosek udzielono dnia 15.04.2020 r. 

17. Wniosek o udzielenie informacji publicznej czy Gmina i Miasto Żuromin 
korzysta z usług osób fizycznych lub podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą w zakresie świadczenia : obsługi prawnej, IOD, przeprowadzania 
audytu wewnętrznego , przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji, 
oraz pytanie czy w jednostce zostały wdrożone wewnętrzne procedury 
dotyczące schematów podatkowych (MDR) oraz udostępnienia skanów umów 
i dokumentacji z postępowania na zawarcie umów. Odpowiedzi na wniosek 
udzielono 11.08.2020 r. 

18. Wniosek o udzielenie informacji publicznej czy obecnie audyt wewnętrzny 
w Gminie i Mieście Żuromin prowadzi audytor wewnętrzny usługodawca oraz 
do kiedy w/w audytor wewnętrzny ma zawartą umowę cywilnoprawną.  
Odpowiedzi na wniosek udzielono 04.09.2020 r. 

19. Wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie podania nazwy 
podmiotu dostarczającego system informacji prawnej oraz jego wersji, 
podania ilości dostępów, a także wskazanie użytkowników, wartości 
umowy/umów, okresu na jaki dostęp został udzielony.  
Odpowiedzi na wniosek udzielono 12.10.2020 r. 

20. Wniosek o udzielenie informacji publicznej czy jednostka korzysta z usług 
podmiotów zewnętrznych w zakresie świadczenia usług IOD (podanie daty 
zakończenia umowy, wysokości wynagrodzenia, przedłożenia skanu umowy, 
podanie imienia i nazwiska IOD) , a także wskazanie czy jednostka korzysta 
lub korzystała w latach 2019-2020 z usług firm zewnętrznych w zakresie 
bezpieczeństwa informacji, czy funkcjonuje Pion Ochrony Informacji 
Niejawnych, mający w strukturze organizacyjnej Inspektora Bezpieczeństwa 
Teleinformatycznego , czy została opracowana instrukcja dotycząca sposobu 
i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz zakresów i warunków 
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stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony oraz 
dokumentacja w postaci SWB.  
Odpowiedzi na wniosek udzielono 17.11.2020 r. 

21. Wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia skanu 
umowy Spółki Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.  
Odpowiedzi na wniosek udzielono 08.12.2020 r. 

22. Wniosek o udzielenie informacji publicznej czy Burmistrz Gminy i Miasta 
Żuromin oraz Rada Miejska w Żurominie oddają hołd pamięci 
Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Żurominie .  
Odpowiedzi na wniosek udzielono 28.12.2020 r. 

23. Wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący bezpieczeństwa danych 
osobowych w tym RODO. 
W związku z koniecznością uzyskania informacji od Inspektora Ochrony 
Danych , termin udzielenia odpowiedzi został przesunięty na dzień 01.02.2021 
r.(art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie informacji publicznej – Dz. U. z 2010 r. poz. 
2176). Odpowiedzi na wniosek udzielono dnia 14.01.2021 r. 

24. Wniosek z dnia 22.01.2020 r. w sprawie urządzeń badających jakość 
powietrza. Odpowiedzi na wniosek udzielono dnia 31.01.2020 r. 

25. Wniosek z dnia 17.02.2020 r. w sprawie usuwania i unieszkodliwiania azbestu 
w roku 2019. Odpowiedzi na wniosek udzielono dnia 28.02.2020 r. 

26. Wniosek z dnia 03.04.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowań w zakresie odnawialnych źródeł energii. Odpowiedzi na wniosek 
udzielono dnia 14.04.2020 r. 

27. Wniosek z dnia 29.04.2020 r. w sprawie opracowania cyfrowych arkuszy map 
topograficznych w skali 1:10 000 dla wybranych obszarów na podstawie bazy 
BDOT10k.Odpowiedzi na wniosek udzielono dnia 05.05.2020 r. 

28. Wniosek z dnia 20.05.2020 r. w sprawie wykorzystania technologii w rozwoju 
miasta. Odpowiedzi na wniosek udzielono dnia 22.05.2020 r. 

29. Wniosek z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zakupu, dostawy komputerów 
przenośnych w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – 
wsparcie Ogólnopolskiego Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. 
Odpowiedzi na wniosek udzielono dnia 01.07.2020 r. 

30. Wniosek z dnia 08.05.2020 r. w sprawie energii elektrycznej oraz Punktów 
Poboru Energii. Odpowiedzi na wniosek udzielono dnia 05.06.2020 r. 

31. Wniosek z dnia 08.09.2020 r. w sprawie dofinansowania do instalacji 
fotowoltaicznej w jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkach 
organizacyjnych oraz o zasadach jej przyznawania i wartości brutto 
dofinansowania. Odpowiedzi na wniosek udzielono dnia 10.09.2020 r. 

32. Wniosek z dnia 22.09.2020 r. w sprawie funkcjonowania Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego ,,TBS’’ na terenie Gminy i Miasta Żuromin. 
Odpowiedzi na wniosek udzielono dnia 23.09.2020 r. 

33. Wniosek z dnia 08.12.2020 r. w sprawie listy firm asenizacyjnych 
posiadających aktualne, na dzień otrzymania wniosku, pozwolenie na odbiór 
nieczystości płynnych na terenie Gminy Żuromin. Odpowiedzi na wniosek 
udzielono dnia 15.12.2020 r. 

34. Wniosek z dnia 10.12.2020 r. w sprawie funkcjonowania Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego ,,TBS’’ na terenie Gminy i Miasta Żuromin. 
Odpowiedzi na wniosek udzielono dnia 14.12.2020 r. 
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35. Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. transakcji nabycia od 
podmiotów niepublicznych nieruchomości, które w momencie ich nabywania 
były zajęte pod drogi publiczne .  
Odpowiedzi na wniosek udzielono 28.04.2020 r. 

36. Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. farm fotowoltaicznych na 
terenie Gminy Żuromin. Odpowiedzi na wniosek udzielono 06.07.2020 r. 

37. Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. zarządzania lokalami 
mieszkalnymi i użytkowymi. Odpowiedzi na wniosek udzielono 27.08.2020 r. 

38. Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. posiadania wierzytelności z tyt. 
dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, których 
nieściągalność została uprawdopodobniona. Odpowiedzi na wniosek udzielono 
27.08.2020 r. 

39. Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie rejestru umów urzędu. 
Odpowiedzi na wniosek udzielono 22.01.2020 r. 

40. Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie wypełnienia ankiety 
w zakresie elektromobilności na terenie Gminy i Miasta Żuromin. Odpowiedzi 
na wniosek udzielono 15.06.2020 r. 

41. Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie systemów 
komputerowych, sprzętu i oprogramowania z którego korzysta Urząd Gminy 
i Miasta Żuromin. 
Odpowiedzi na wniosek udzielono 30.07.2020 r. 

42.  Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie systemu dla sygnalistów 
w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.  
Odpowiedzi na wniosek udzielono 07.08.2020 r. 

43. Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. wypełnienia ankiety 
(funkcjonowanie urzędu, praca zdalna). Odpowiedzi na wniosek udzielono 
26.11.2020 r. 

44. Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. budżetu obywatelskiego 
Odpowiedzi na wniosek udzielono 25.05.2020 r. 

45. Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie załączników 4a do 
wniosku JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 
2020 z 0,4 % rezerwy oświatowej. 
Odpowiedzi na wniosek udzielono 04.08.2020 r. 

46. Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie załączników 4a do 
wniosku JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 
2020 z 0,4 % rezerwy oświatowej. 
Odpowiedzi na wniosek udzielono 06.08.2020 r. 

47. Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. Rady Przedsiębiorców 
Odpowiedzi na wniosek udzielono 24.08.2020 r. 

48. Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. udzielenia informacji które 
szkoły z terenu Gminy i Miasta Żuromin otrzymały środki finansowe z 0,4% 
rezerwy oświatowej w roku 2020 na zakup pomocy dydaktycznych z tytułu 
dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.  
Odpowiedzi udzielono dnia 06.11.2020r.  
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W przypadku wniosków o udzielenie informacji publicznej (100% wszystkich 
wniosków, które wpłynęły) informacja została udostępniona wnioskodawcy. Nie 
zostały wydane decyzje o odmowie udostępnienia informacji publicznej.  
W 2020 r. wnioskodawcy nie złożyli skarg do sądów administracyjnych, dotyczących 
dostępu do informacji publicznej. 
 
Udostępnienie informacji publicznej w jednostkach organizacyjnych Gminy 
i Miasta Żuromin 
 
Miejsko Gminny – Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie 
Do Miejsko Gminnego – Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie nie wpłynęły 
w 2020 roku wnioski o udostępnienie informacji publicznej. 
 
Żuromińskie Centrum Kultury 
Do Żuromińskie Centrum Kultury nie wpłynęły w 2020 roku wnioski o udostępnienie 
informacji publicznej. 
 
Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie 
Do Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie nie wpłynęły w 2020 roku 
wnioski o udostępnienie informacji publicznej. 
 
Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Żurominie 
Do Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie nie wpłynęły w 2020 roku wnioski 
o udostępnienie informacji publicznej. 
 
Samorządowe Przedszkole nr 2 w Żurominie 
Do Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Żurominie nie wpłynęły w 2020 roku wnioski 
o udostępnienie informacji publicznej. 
  
Szkoła Podstawowa w Będzyminie 
Do Szkoły Podstawowej w Będzyminie nie wpłynęły w 2020 roku wnioski 
o udostępnienie informacji publicznej. 
 
Szkoła Podstawowa w Chamsku 
Do Szkoły Podstawowej w Chamsku nie wpłynęły w 2020 roku wnioski 
o udostępnienie informacji publicznej. 
 
Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym 
Do Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym nie wpłynęły w 2020 roku wnioski 
o udostępnienie informacji publicznej. 
 
Szkoła Podstawowa w Poniatowie  
Do Szkoły Podstawowej w Poniatowie nie wpłynęły w 2020 roku wnioski 
o udostępnienie informacji publicznej. 
 
Szkoła Podstawowa w Raczynach 
Do Szkoły Podstawowej w Raczynach nie wpłynęły w 2020 roku wnioski 
o udostępnienie informacji publicznej. 
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Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurominie 
Do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie nie wpłynęły w 2020 roku wnioski 
o udostępnienie informacji publicznej. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żurominie 
Do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żurominie w 2020 roku wpłynął 1 wniosek 
o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28.12.2020 r. w sprawie udostępnienia 
wykazu stanowisk oraz kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żurominie . 
 
Miejsko-Gminny Żłobek w Żurominie 
Do Miejsko-Gminnego Żłobka w Żurominie nie wpłynęły w 2020 roku wnioski 
o udostępnienie informacji publicznej. 
 
SKARGI 
 
W 2020 roku została złożona skarga przez Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP 
w Żurominie z dnia 6 lutego 2020r. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej 
Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie w zakresie nieudzielenia odpowiedzi 
na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Skarga została uznana przez Radę 
Miejską w Żurominie za zasadną (Uchwała Nr 145/XV/20 Rady Miejskiej w Żurominie 
z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie).  
 
PETYCJE  
 
W 2020 roku wpłynęły 3 petycje w rozumieniu Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach w następujących sprawach: 
 
1) Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego,  
     a w szczególności wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”: 

• umorzenie połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości, 

• niepobieranie podatków targowych, 

• niepobieranie podatków od osób, które mają występy na ulicach, 

• umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, 

• niepobieranie opłat za parkingi. 

2) Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego: 

• dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe rodziców w zakresie edukacji ich dzieci 

w okresie pandemii, 

• utworzenie miejsc, pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz 

żywność dla osób potrzebujących.  

3) Petycja w interesie publicznym dotycząca szczepień przeciwko wirusowi SARS-   
    CoV-2. 
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Spółdzielnia socjalna „SZANSA” 
 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. funkcjonowała w gminie 1 spółdzielnia socjalna. 
Spółdzielnia Socjalna ,,Szansa” z siedzibą w Żurominie, ul. Warszawska 2, została 
utworzona w 2017 r. w partnerstwie Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie oraz 
Fundacji ,,Leśne Zacisze” Ośrodek dla Osób Bezdomnych w Sokołowym Kącie. 
Obecnie partnerem Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie w realizacji działań oraz 
w reprezentowaniu spółdzielni socjalnej jest Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu. 

Spółdzielnia socjalna to podmiot gospodarczy, łączący w sobie cechy 
przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Głównym celem spółdzielni jest 
zapewnienie pracy swoim członkom. Spółdzielnie socjalne istnieją, aby pomagać 
osobom z grup defaworyzowanych, które z różnych powodów nie radzą sobie na 
rynku pracy. Praca w spółdzielni daje im nie tylko możliwość podjęcia zatrudnienia, 
lecz jest również szansą na zdobycie doświadczenia i pewności siebie.  

W Spółdzielni Socjalnej „Szansa” na koniec 2020 r. zatrudnionych na umowę 
o pracę było 5 osób. Osoby zatrudnione w spółdzielni zamieszkiwały i pracowały 
na terenie gminy Żuromin. 

Spółdzielnia Socjalna ,,Szansa” wykonywała dla UGiM Żuromin usługę 
kurierską (roznoszenie listów), której koszt w 2020 r. wyniósł 29 018 zł oraz usługę 
polegająca na sprzątaniu terenów zielonych w parkach: przy ulicy Lidzbarskiej, Placu 
Wolności oraz w Otwartych Strefach Aktywności przy ulicy Lidzbarskiej i Zielonej - 
koszt usługi wyniósł 51 000 zł. Spółdzielnia Socjalna ,,Szansa” wykonała, także dla 
UGiM Żuromin usługę kurierską niezwiązaną z roznoszeniem listów (roznoszenie 
maseczek) - kwota 1 662 zł, prace porządkowe na stadionie miejskim w Żurominie 
(koszenie trawy) - koszt usługi 924 zł oraz strzyżenie żywopłotu – koszt usługi 850 zł. 

W roku 2020 Spółdzielnia Socjalna ,,Szansa” wykonała prace porządkowe 
w parku otaczającym budynek dworu w Kliczewie Małym - koszt wykonanej usługi 
wyniósł 25 000 zł. Spółdzielnia złożyła najniższą ofertę spośród oferentów. 

 

 
 
Spółdzielnia Socjalna „Szansa” składa systematycznie oferty do różnych firm 

w celu poszukiwania nowych zleceń.  
W roku 2020 Spółdzielnia Socjalna „Szansa” otrzymała wsparcie w ramach 

Covid-19 w formie zwolnienia z obowiązku opłacenia składek ZUS za marzec-maj 
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2020 r. Otrzymała także, dzięki MOWES z Fundacji Fundusz Współpracy z Warszawy, 
środki ochrony osobistej tj.: rękawiczki 600 szt., płyn do dezynfekcji 5 l, maseczki 50 
sztuk, przyłbice oraz gogle ochronne. Spółdzielnia otrzymała, również z PUP 
w Żurominie, w ramach walki ze skutkami Covid-19, pożyczkę na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 

Spółdzielnia Socjalna ,,Szansa” ma podpisaną umowę w ramach Projektu 
,,Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” 
finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez 
Fundację ,,Fundusz Współpracy” na podstawie Umowy zawartej z Mazowiecką 
Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Przedmiotem niniejszej Umowy jest 
udzielenie spółdzielni socjalnej specjalistycznego wsparcia dotyczącego zagadnień 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wsparcie doradcze polega na 
nieodpłatnych usługach specjalistycznych, doradztwie, szkoleniach oraz warsztatach. 
W ramach tejże umowy pracownicy Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w Ciechanowie przeprowadzili szereg warsztatów, czy też szkoleń na 
potrzeby m.in. spółdzielni socjalnej. 
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XIV. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 

 
 

1. Straż miejska  
 

Straż Miejska w 2020 roku podjęła 132 interwencje porządkowe. W ich efekcie 
nie skierowano wniosków o ukaranie do sądu oraz nie stosowano postępowania 
mandatowego. W 2020 roku Straż Miejska odebrała 86 zgłoszeń i zawiadomień od 
mieszkańców. Ponadto Straż Miejska podjęła 42 interwencje prewencyjne 
dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Straż Miejska 
uczestniczyła także w następujących akcjach: bezpieczna droga do szkoły oraz 
bezpieczne wakacje. Z przeprowadzonych w 2020 roku badań poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców i mieszkanek wynika, że największym zagrożeniem są 
osoby spożywające alkohol w miejscach zabronionych, wałęsające się psy oraz dzikie 
wysypiska śmieci. Podjęte w Gminie akcje prewencyjne polegały na zabezpieczeniu 
porządku publicznego podczas świąt kościelnych i państwowych oraz patrolowanie 
miejsc szczególnie zagrożonych w tym targowisk, punktów sprzedaży alkoholu. 
 

2. Ochrona przeciwpożarowa 
 
1) Dane organizacyjne jednostek OSP: 

Na terenie Miasta i Gminy Żuromin funkcjonuje 9 jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych (w tym osiem wyposażonych w samochody), które łącznie zrzeszają 
241 członków czynnych, 17 wspierających i 11 honorowych.  
Najwięcej czynnych strażaków jest w przedziale wiekowym od 25 - 50 lat tj, około 
90 % ogółu.  

OSP Poniatowo została wyposażona w samochód gaśniczy MAN, pompę 
szlamową WT 40X HONDA, piłę spalinową do drewna, wentylator oddymiający, 
zestaw średni ratownictwa drogowego Lukas, ubrania ochronne typu Nomex, ubrania 
koszarowe, agregat prądotwórczy z najaśnicami, piła spalinowa do drewna, piła 
spalinowa do betonu i stali, zestaw ratownictwa medycznego OSP R-1 a także 
w 4 aparaty powietrzne AUER. Ponadto jednostka jest wyposażona w łódź wiosłową 
z silnikiem zaburtowym.  OSP posiada pełną armaturę  pożarniczą tj. komplet węży 
tłocznych W-52 i W-75, węże ssawne – Ws-110, prądownice, rozdzielacze oraz sprzęt 
łączności radiostacje przewoźna i radiostacje przenośne motorola. W celu 
usprawnienia alarmowania strażaków w tej jednostce zainstalowano selektywne 
alarmowanie z powiadamianiem strażaków SMS-em.  

OSP Poniatowo z dniem 30 grudnia 2010 roku jest w strukturze Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.  

OSP Chamsk jest wyposażona w dwa samochody pożarnicze tj. samochód 
ratowniczo-gaśniczy średni VOLVO FL6  oraz samochód lekki GLM-8 LUBLIN III. 
Posiada na wyposażeniu pompę szlamową WT 30X Honda, piłę spalinowa do drewna 
HUSQVARNA, zestaw ratownictwa medycznego OSP – R1, zestaw średni ratownictwa 
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drogowego LUKAS, motopompę TOHATSU, urania ochronne NOMEX, ubrania 
koszarowe . OSP posiada pełną armaturę pożarniczą tj. komplet węży tłocznych W-
52 i W-75, węże ssawne – Ws-110, prądownice, rozdzielacze oraz sprzęt łączności 
radiostacje przewoźna i radiostacje przenośne motorola. W celu usprawnienia 
alarmowania strażaków w tej jednostce zainstalowano selektywne alarmowanie 
z powiadamianiem strażaków SMS-em.  

W roku 2020 OSP Chamsk została wyłączona w struktury KSRG z uwagi na 
brak certyfikatu CNBOP dla samochodu VOLVO. 

OSP Dębsk posiada samochód pożarniczy lekki Volkswagen T-4, pełną 
armaturę pożarniczą tj. komplet węży tłocznych W-52 i W-75, węże ssawne – Ws-
110, prądownice, rozdzielacze oraz ubrania koszarowe. Posiada również motopompę 
pożarniczą PO-5 M8/8. 

OSP Olszewo posiada samochód pożarniczy lekki Volkswagen T-4, 
motopompę szlamową WT 20X HONDA, pełną armaturę pożarniczą tj. komplet węży 
tłocznych W-52 i W-75, węże ssawne – Ws-110, prądownice, rozdzielacze oraz 
ubrania koszarowe. Posiada również motopompę pożarniczą PO-5 M8/8. 

OSP Kliczewo Duże posiada samochód pożarniczy lekki Volkswagen T-4, 
pompę pływającą ŻABKA, piłę spalinową do drewna STIHL, pełną armaturę 
pożarniczą tj. komplet węży tłocznych W-52 i W-75, węże ssawne – Ws-110, 
prądownice, rozdzielacze oraz ubrania koszarowe. Posiada również motopompę 
pożarniczą PO-3 M8/8. 

OSP Młudzyn posiada samochód pożarniczy RENAULT G-270, pompę 
pływającą NIAGARA, piłę spalinową do drewna HUSQVARNA, pełną armaturę 
pożarniczą tj. komplet węży tłocznych W-52 i W-75, węże ssawne – Ws-110, 
prądownice, rozdzielacze oraz ubrania koszarowe. Posiada również motopompę 
pożarniczą PO-5 M8/8. 

Jednostka nie może uczestniczyć w działaniach gaśniczych z powodu braku 
certyfikatu CNBOP dla samochodu pożarniczego. 

OSP Rzężawy posiada piłę spalinową do drewna STIHL, pełną armaturę 
pożarniczą tj. komplet węży tłocznych W-52 i W-75, węże ssawne – Ws-110, 
prądownice, rozdzielacze oraz ubrania koszarowe. Posiada również motopompę 
pożarniczą PO-5 M8/8. 

OSP Będzymin posiada pełną armaturę pożarniczą tj. komplet węży 
tłocznych W-52 i W-75, węże ssawne – Ws-110, prądownice, rozdzielacze oraz 
ubrania koszarowe. Posiada również motopompę pożarniczą PO-5 M8/8. 

 
Na terenie naszej Gminy jest 8 remiz strażackich.  
 

2) Zadania OSP działających na terenie gminy i miasta Żuromin 
Jednostki OSP jako organizacje pozarządowe, funkcjonujące w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 
Do głównych zadań realizowanych przez jednostki OSP, w tym w ramach KSRG 
należy: 

• gaszenie pożarów; 
• ratownictwo techniczne, w szczególności na drogach; 
• ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt oraz 

zagrożonego mienia; 
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• oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań ratowniczych, 
• prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych, w tym podczas 

powodzi, 
• usuwanie skutków zdarzeń w szczególności po przejściu anomalii 

pogodowych i udzielanie pomocy socjalnej poszkodowanym. 
• Poszukiwania osób zaginionych 

Ochotnicze straże pożarne ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi 
Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta i gminy lub wspomagają 
sąsiednie obszary w ramach odwodów operacyjnych lub uzgodnień o pomocy 
wzajemnej. 
 
3) Udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych 
Jednostki OSP biorą udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych na podstawie 
dysponowania przez Państwową Straż Pożarną i możliwościami operacyjnymi. 
Najwięcej wyjazdów do zdarzeń oraz zabezpieczenia operacyjnego powiatu 
żuromińskie notuje OSP w Poniatowie (ponad 100 wyjazdów rocznie) oraz OSP 
Chamsk (około 30 wyjazdów rocznie). Pozostałe jednostki OSP są dysponowane do 
zdarzeń zgodnie z zapotrzebowaniem PSP podczas danej akcji ratowniczo – 
gaśniczej.  
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XV. Edukacja 

 
 

1. Szkoły, przedszkola, punkty przedszkolne, żłobek 
 
W Gminie i Mieście Żuromin na dzień 31 grudnia 2020 roku funkcjonowało 7 szkół 
podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i 2 przedszkola. 
 
Wydatki na poszczególne placówki z budżetu gminy kształtowały się 
następująco: 
 
 
• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurominie  – 5 167 253,01 zł  
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żurominie  – 5 758 278,98 zł 
• Szkoła Podstawowa w Raczynach   – 1 433 626,20 zł 

• Szkoła Podstawowa w Poniatowie   – 1 696 005,13 zł 
• Szkoła Podstawowa w Będzyminie   – 1 462 660,03 zł 
• Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym  – 1 096 559,38 zł 
• Szkoła Podstawowa w Chamsku   – 1 563 378,21 zł 
• Samorządowe Przedszkole Nr 1   – 1 425 546,53 zł 

• Przedszkole Samorządowe Nr 2   – 1 655 545,08 zł 
 

 
 
 
 

5 167 253,01

5 758 278,98
1 433 626,201 696 005,13

1 462 660,03

1 096 559,38

1 563 378,21

1 425 546,53

1 655 545,08

Wydatki na poszczególne placówki

Szkoła Podstwawowa Nr 1 w Żurominie

Szkoła Podstwawowa Nr 2 w Żurominie

Szkoła Podstwawowa w Raczynach

Szkoła Podstwawowa w Poniatowie

Szkoła Podstwawowa w Będzyminie

Szkoła Podstwawowa w Kliczewie Dużym

Szkoła Podstwawowa w Chamsku

Samorządowe Przedszkole Nr 1

Przedszkole Samorządowe Nr 2
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W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na poszczególne placówki z budżetu 
gminy to; 

 
• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurominie – 5 167 253,01 zł: 516 uczniów – 

10 014,05 zł  
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żurominie – 5 758 278,98 zł: 462 uczniów – 

12 463,81 zł 
• Szkoła Podstawowa w Raczynach – 1 433 626,20 zł: 80 uczniów – 17 920,33 zł 
• Szkoła Podstawowa w Poniatowie – 1 696 005,13 zł: 85 uczniów – 19 953,00 zł 
• Szkoła Podstawowa w Będzyminie – 1 462 660,03 zł: 68 uczniów – 21 509,71 zł 
• Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym – 1 096 559,38 zł: 34 uczniów – 

32 251,75 zł 
• Szkoła Podstawowa w Chamsku – 1 563 378,21 zł: 79 uczniów – 19 789,59 zł 
• Samorządowe Przedszkole Nr 1 – 1 425 546,53 zł: 124 dzieci – 11 496,34 zł 

• Przedszkole Samorządowe Nr 2 – 1 655 545,08 zł: 125 dzieci – 13 244,36 zł 
 

 
 
Wykonanie wydatków na oświatę i wychowanie wyniosło 21 258 852,55 zł.,  
w tym na wynagrodzenia i pochodne: 16 840 226,45 złotych. Część oświatowa 
subwencji ogólnej wykonana została na poziomie 9 912 122 zł. Od 2018 roku do 
2020 roku poziom subwencji był malejący ze względu na zmniejszającą się liczbę 
uczniów i przedstawiał się następująco; 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 014,05

12 463,81

17 920,33

19 953,00

21 509,71
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19 789,59

11 496,34

13 244,36

Wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia

Szkoła Podstwawowa Nr 1 w Żurominie

Szkoła Podstwawowa Nr 2 w Żurominie

Szkoła Podstwawowa w Raczynach

Szkoła Podstwawowa w Poniatowie

Szkoła Podstwawowa w Będzyminie

Szkoła Podstwawowa w Kliczewie Dużym

Szkoła Podstwawowa w Chamsku

Samorządowe Przedszkole Nr 1

Przedszkole Samorządowe Nr 2
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Liczba uczniów 

 
Subwencje 

 
 

 
W poszczególnych szkołach zatrudniono: 
 

1. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stefana Żeromskiego zatrudnionych jest 
56 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty, to 55,26 etatu z godzinami 
ponadwymiarowymi). Na jednego nauczyciela przypada średnio 9,21 uczniów. 
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2020 r. średnio 21 osób. 

2. Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego zatrudnionych było 
51 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty, to 51,83 etatu z godzinami 
ponadwymiarowymi). Na jednego nauczyciela przypada średnio 9,06 uczniów. 
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2020 r. średnio 19 osób. 

3. Szkole Podstawowej w Raczynach zatrudnionych było 18 nauczycieli 
(w przeliczeniu na pełne etaty to 14,39 etatu z godzinami 
ponadwymiarowymi). Na jednego nauczyciela przypada średnio 4,44 uczniów. 
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2020 r. średnio 9 osób. 

4. Szkole Podstawowej w Będzyminie zatrudnionych było 18 nauczycieli 
(w przeliczeniu na pełne etaty to 15,45 etatu z godzinami 
ponadwymiarowymi). Na jednego nauczyciela przypada średnio 4 uczniów. Do 
jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2020 r. średnio 7 osób. 

5. Szkole Podstawowej w Poniatowie zatrudnionych było 19 nauczycieli 
(w przeliczeniu na pełne etaty to 16,91 etatu z godzinami 
ponadwymiarowymi). Na jednego nauczyciela przypada średnio 4,47 uczniów. 
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2020 r. średnio 9 osób. 

6. Szkole Podstawowej w Kliczewie Dużym zatrudnionych było 18 nauczycieli 
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(w przeliczeniu na pełne etaty to 11,8 etatu z godzinami ponadwymiarowymi).  
Na jednego nauczyciela przypada średnio 1,89 uczniów. Do jednej klasy 
(oddziału) uczęszczało w 2020 r. średnio 4 osoby. 

7. Szkole Podstawowej w Chamsku zatrudnionych było 18 nauczycieli 
(w przeliczeniu na pełne etaty to 16,09 etatu z godzinami 
ponadwymiarowymi).  Na jednego nauczyciela przypada średnio 4,33 uczniów. 
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2020 r. średnio 9 osób. 

8. Samorządowym Przedszkolu Nr 1 zatrudnionych było 14 nauczycieli 
(w przeliczeniu na pełne etaty to 12,24 etatu z godzinami 
ponadwymiarowymi).  Na jednego nauczyciela przypada średnio 8,86 dziecka. 
Do jednego oddziału uczęszczało w 2020 r. 25 dzieci. 

9. Przedszkolu Samorządowym Nr 2 zatrudnionych było 13 nauczycieli 
(w przeliczeniu na pełne etaty to 11,74 etatu z godzinami 
ponadwymiarowymi).  Na jednego nauczyciela przypada średnio 9,62 dziecka. 
Do jednego oddziału uczęszczało w 2020 r. 25 dzieci. 

 
 

 
 

W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, wszystkie 
szkoły – 1733 uczniów, a dodatkowego języka obcego – niemieckiego – uczyło się 
194 uczniów. 
Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin w 2020r. przyznał 38 uczniom szkół 
podstawowych stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce na kwotę 13 680 
złotych. 
W 2020 roku gmina organizowała dowożenie uczniów w różnych formach, 
187 uczniów, stanowiących 14,12 % wszystkich uczniów, dojeżdżało do szkoły za 
sprawą organizowanych przez gminę środków transportu publicznego. 
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Przedszkola 
 
W 2020r. funkcjonowały 2 przedszkola miejskie, 5 oddziałów przedszkolnych przy 
Szkole Podstawowej Nr 2 i 1 oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 
w Żurominie, 5 oddziałów przedszkolnych i jeden punkt przedszkolny przy szkołach 
wiejskich. 
 
Funkcjonowały również dwa niepubliczne punkty przedszkolne w Żurominie oraz 
niepubliczne przedszkole  
  
Liczba dzieci w poszczególnych placówkach publicznych i placówkach 
niepublicznych w 2020 roku od stycznia do sierpnia 2020 roku 

 

Lp. 
Nazwa 

szkoły/placówki 

6-latki 
Rocznik 

2013 

5-latki 
Rocznik 

2014 

4-latki 
Rocznik 

2015 

3–latki 
Rocznik 

2016 

1. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 2 im. Kornela 
Makuszyńskiego 
w Żurominie  

16 9   

2. 
Szkoła Podstawowa 
w Raczynach  

4 6 3 1 

3. 
 Szkoła Podstawowa 
w Będzyminie 

6 2 2 2 

4. 
Szkoła Podstawowa 
w Poniatowie 

6 6 8 6 

5. 
Szkoła Podstawowa 
w Kliczewie Dużym 

3 1 2  

6. 
Szkoła Podstawowa 
w Chamsku 

5 5 1  

7. 
Samorządowe 
Przedszkole  
Nr 1 w Żurominie  

25 49 26 25 

8. 
Przedszkole 
Samorządowe 
Nr 2 w Żurominie  

25 40 35 23 

9. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 1 im. Stefana 
Żeromskiego w 
Żurominie 

14 5   

 
 

Ogółem 
w placówkach 
publicznych 

104 123 77 57 

10. 
Niepubliczny Punkt 
Przedszkolny „Jaś 
i Małgosia” 

7 17  1 
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11. 
Niepubliczne 
Przedszkole „Bajkowa 
Kraina” 

12 12 6 10 

12. 
Niepubliczny Punkt 
Przedszkolny 
„Logosensuś” 

4 3   

 
Ogółem w 
placówkach 
niepublicznych 

23 32 6 11 

 
 
 
 
 
Liczba dzieci w poszczególnych placówkach publicznych i placówkach 
niepublicznych w 2020 roku od września do grudnia 2020 roku 

 

Lp. 
Nazwa 

szkoły/placówki 

6-latki 
Rocznik 

2014 

5-latki 
Rocznik 

2015 

4-latki 
Rocznik 

2016 

3–latki 
Rocznik 

2017 

1. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 2 im. Kornela 
Makuszyńskiego 
w Żurominie  

20 19 45 23 

2. 
Szkoła Podstawowa 
w Raczynach  

7 7 1 0 

3. 
 Szkoła Podstawowa 
w Będzyminie 

3 2 3 1 

4. 
Szkoła Podstawowa 
w Poniatowie 

5 10 6 3 

5. 
Szkoła Podstawowa 
w Kliczewie Dużym 

- 4 1 0 

6. 
Szkoła Podstawowa 
w Chamsku 

5 3 1 0 

7. 
Samorządowe 
Przedszkole  
Nr 1 w Żurominie  

46 25 25 22 

8. 
Przedszkole 
Samorządowe 
Nr 2 w Żurominie  

37 35 21 24 

9. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 1 im. Stefana 
Żeromskiego w 
Żurominie 

8 6 0 0 

 
 

Ogółem w 
placówkach 
publicznych 

131 111 103 73 
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10. 
Niepubliczny Punkt 
Przedszkolny „Jaś 
i Małgosia” 

21 3 1 0 

11. 
Niepubliczne 
Przedszkole „Bajkowa 
Kraina” 

10 6 9 15 

12. 
Niepubliczny Punkt 
Przedszkolny 
„Logosensuś” 

3  3  

 
Ogółem w 
placówkach 
niepublicznych 

34 9 13 15 

 
 
Z zakresu oświaty i innych zadań publicznych w 2020 roku wpłynęło sześć wniosków 
o udzielenie informacji publicznej na które udzielono odpowiedzi. 
  
W gminie funkcjonował 1 żłobek, w tym 4 oddziały żłobkowe i 1 niepubliczny klub 
dziecięcy. Placówki te obejmowały 55 miejsc na dzień 1 stycznia 2020r. (z czego 
wykorzystano 55 miejsc) oraz 50 miejsc na dzień 31 grudnia 2020r. (z czego 
wykorzystanych było 50 miejsc). Opieką w Żłobku na dzień 1 stycznia 2020 r. 
objętych było ogółem 50 dzieci i na dzień 31 grudnia 2020 r. 50 dzieci. 
 
Żłobek 
 

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 – 27 000 złotych, w 2019 roku – 27 000 złotych, w 2020 roku – 
24 300 złotych na funkcjonowanie placówki. 
Wydatki na żłobek w 2020 roku wyniosły 623 294,51 złotych w tym na 
wynagrodzenia 512 727,35 złotych. 
 

Żłobek sprawuje zadania opiekuńcze, wychowawcze z elementami edukacji. 
Dzieci z Miejsko- Gminnego Żłobka uczestniczyły w zajęciach muzycznych, 
ruchowych, plastycznych oraz logopedycznych. Opieka w placówce jest sprawowana 
przez 10 godzin dziennie (od 6.30-16.30) z możliwością przedłużenia pobytu za 
dodatkową opłatą. W Żłobku mogą przebywać dzieci w wieku od 20 tygodnia życia 
do 3 lat. Wyżywienie jest przygotowywane przez kuchnię znajdującą się w Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Żurominie. Jest to dieta zbilansowana i dostosowana do wieku 
dzieci.  
Koszty wyżywienia wynoszą dziennie 9,00 zł., a opłata stała 260,00 zł. 

W 2020r. w Miejsko – Gminnym Żłobku ogółem było zatrudnionych 12 osób. 
W tym dyrektor, główna księgowa, 10 pracowników obsługi, 9 opiekunek żłobka, 
woźna. 

W 2020 roku w Żłobku odbyły się następujące uroczystości : Dzień Bałwana, 
Dzień Babci i Dziadka, Teatrzyk przygotowany i przedstawiony przez opiekunki, 
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Walentynki, Bal Karnawałowy, Dzień Dentysty, Dzień Kobiet, Malowanie w plenerze, 
Dzień Bociana, Dzień Dziecka, Dzień Zwierzaka, Dzień Chłopaka, Pasowanie na 
Żłobkowicza, Dzień warzyw i owoców, Powitanie Jesieni, Czwarte Urodziny Żłobka, 
Dzień Jeża, Dzień Pluszowego Misia, Mikołajki. 
Uroczystości obrazują poniższe zdjęcia; 
 

 
Powitanie Jesieni 
 

 
Pasowanie na żłobkowicza  
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Bal Karnawałowy 
 

Obecnie do Żłobka uczęszcza 50 dzieci. Grupy dzieci nazwano odpowiednio - 
"Żabki", "Pszczółki", “Biedronki” i “Motylki”. Dla maluchów pierwszy raz 
przychodzących do placówki organizowany jest Dzień otwarty. Ze względu na 
panującą w naszym kraju pandemię obecność i udział w różnego rodzaju 
uroczystościach, które miały miejsce w Miejsko-Gminnym Żłobku osób trzecich 
została ograniczona do minimum. Oprócz wspomnianych wydarzeń w Żłobku działo 
się dużo innych rzeczy. Odbywały się konkursy, w których wspólnie z rodzicami dzieci 
przygotowywały swoję prace.  

W 2020 roku pierwszy raz zorganizowano Kiermasz Bożonarodzeniowy, dzięki 
czemu pozyskano środki na zakup potrzebnych materiałów do pracy z dziećmi. 
Opiekunki upiekły i ozdobiły pierniki, które rodzice mogli zakupić przed świętami 
Bożego Narodzenia. Ponadto pozyskano sponsorów, zakupili oni zabawki, ozdoby 
świąteczne, materiały plastyczne, dmuchany zamek z piłeczkami oraz słodkości dla 
Miejsko-Gminnego Żłobka. Wraz z Rodzicami placówka włączała się w akcje 
charytatywne na rzecz chorych dzieci i wspólnie zbierano nakrętki dla 
potrzebujących.  

W Miejsko - Gminnym Żłobku są 4 sale do zabaw i spania, dodatkowa 
oddzielna sala do spania dla najmłodszej grupy, 2 sanitariaty dla dzieci i 1 dla 
personelu, pomieszczenie socjalne i gospodarcze, szatnia, gabinet dyrektora oraz 
plac zabaw dostosowany do wieku dzieci.  

Placówka jest wspaniałym miejscem, które ciągle się rozwija. Wśród 
podopiecznych i ich rodziców widać uśmiech i zadowolenie. Dzieci bardzo chętnie 
przychodzą do żłobka. Dotychczasowe kontrole przeprowadzone nie wykazały 
żadnych uchybień. Żłobek cieszy się dużym zainteresowaniem. Rodzice chętnie 
zapisują swoje dzieci, o czym świadczy brak wolnych miejsc.  
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Urodziny żłobka 
 

 
zabawy na świeżym powietrzu 
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2. Kompleks boisk sportowych Orlik w Żurominie 
 
 
W roku 2020 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 zdrowym nałogiem” w kwocie 80 000,00 zł wnioskowanej do Miejsko 
- Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Żurominie. 
Kompleks Boisk Sportowych „Orlik” jest idealnym miejscem do realizacji wielu form 
sportu oraz spędzania wolnego czasu osób w różnym przedziale wiekowym.  
 

 
 
Sport przez rywalizacje wywołuje wiele procesów w organiźmie a także kształtuje 
osobowość. Częste uprawianie sportu korzystnie wpływa na kondycje fizyczną i stan 
psychiczny organizmu poprawiając ogólne samopoczucie organizmu. Dzisiejsze 
tempo życia oraz pandemia narażają młode osoby na wszelkie obciążenia psychiczne, 
które objawiają się negatywnym postępowaniem młodych osób. Wysiłek fizyczny jest 
dobrym sposobem na wyładowanie negatywnych zachowań poprzez porządne 
zmęczenie. Dlatego należy stwarzać warunki do zainteresowań sportowych u dzieci 
i młodzieży. 
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Projekt zakładał szereg imprez profilaktyczno-sportowo-rekreacyjnych 

z udziałem dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Projekty profilaktyczne miały za 
zadanie odciągać dzieci i młodzież od uzależnień narkotykowych i alkoholowych.  
Na kompleksie boisk były to sportowe zajęcia o charakterze rywalizacji sportowej 
w różnych dyscyplinach skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 
 
Zakładane cele: 
 
Cel główny: 
- zmniejszenie okazji do wszelkich form zażywania środków uzależniających, 
- kształtowanie sportowego trybu życia,  
- promowanie zdrowia poprzez sport wśród lokalnej społeczności. 
 
Cele dodatkowe: 
- wzmacnianie odporności na urazy, 
- poprawianie kondycji fizycznej i zdrowotnej, 
- wyładowanie negatywnych emocji, 
- rozwijanie koordynacji ruchowych organizmu, 
- spędzanie wolnego czasu służące rekreacji i zrelaksowaniu. 
 
Projekt zakładał udział około 1200 osób w różnym wieku z terenu Gminy i Miasta 
Żuromin w organizowanych imprezach profilaktyczno-sportowo-edukacyjnych. 
Miejscami realizacji zadań były: Kompleks Boisk Sportowych Orlik 2012, hala 
sportowa Szkół Podstawowych Nr 1 lub 2 oraz cała Polska – wyjazdy na spławy 
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kajakowe, rajdy rowerowe, mecze siatkarskie, mecze piłki nożnej, pokazy 
kulturystyczne, siłownia. 
 
Wykaz imprez w 2020 rok 
 
1. Szkółka piłki siatkowej Orlik Mini Volley – I -XII 
2. Siłownia Miejska – I-XII 
3. Beach soccer - IV 
4. II mistrzostwa Żuromina w FIFA 2020 - III 
5. Turbokozak – gry i zabawy dla dzieci i młodzieży na obiekcie - IV 
6. Turnieje i zabawy z okazji Dnia Dziecka – konkursy zręcznościowe - VI 
7. II rowerowy wyścig australijski na stadionie miejskim - VI 
8. Wakacyjny turniej piłki plażowej - VII 
9. Turniej w Badminton - V 
10. Turniej tenisa ziemnego o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin - VII 
11. Turniej tenisa stołowego - VII 
12. Spływ kajakowy w Bieżanach rzeką Wkrą - VII 
13. Spływ kajakowy Konopaty - Brudnice rzeką Wkrą - VIII 
14. Nocny turniej piłki nożnej o puchar Animatora - VI 
15. Turniej piłki plażowej - VIII 
16. Rajd rowerowy Konopaty - VII 
17. Wyjazd nad jezioro do Górzna połączony z posiłkiem - VI 
18. Rajd rowerowy dla młodzieży i dorosłych nad jezioro w Górznie - VII 
19. Wyjazd na ranczo w Boguszewcu (kąpiele i korzystanie z obiektu) - VIII 
20. Mini Turniej koszykówki dla dzieci - IX 
21. Wakacyjny turniej piłki nożnej plażowej - VIII 
22. Wyjazd na kąpielisko w Lidzbarku - VII 
23. Zakup sprzętu sportowego I-XII 
24. Otwarty Turniej tenisa ziemnego dla dorosłych – X 
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XVI. Instytucje kultury 

 
 

1. Biblioteka 
 
W gminie w 2020 r. funkcjonowała jedna 
Powiatowo–Miejska Biblioteka Publiczna 
w Żurominie. Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2020 
r. wynosił 26 892 woluminów, zaś na koniec roku – 
26 138 woluminów. Ubytkowano 2036 woluminów 
książek. 

 Zbiory audiowizualne w 2020 r. zostały 
wzbogacone o 228 pozycje. Na koniec 2020 r. 
audioteka biblioteki liczy 523 CD. Odnotowano 60 
czytelników, którzy wypożyczyli 411 audiobooków 
(w porównaniu z rokiem ubiegłym o 99 wypożyczeń 
więcej).  

Na początku roku zarejestrowano jednego 
czytelnika, zaś na koniec 2020 roku 
zarejestrowanych było 1047 czytelników. Liczba 
wypożyczonych książek wyniosła 12 692. W ciągu 
roku z usług Biblioteki skorzystało 1083 
użytkowników, którzy odwiedzili ją 5650 razy. 

Biblioteka przedłużyła współpracę podpisując porozumienie 
o współfinansowaniu i współużytkowaniu usługi dostępu do publikacji elektronicznych 
na platformie Legimi w ramach pakietu zakupionego przez Wojewódzką i Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. Biblioteka w Żurominie na koniec 2020 r. 
dysponowała 15 kodami bezpłatnego dla czytelników dostępu do ponad 25.000 
e-booków (książek w formie cyfrowej), tj. o 8 kodów więcej w porównaniu z rokiem 
ubiegłym, ponieważ wzrosło zainteresowanie ta formą czytelniczą. Zakupiono 
również dodatkowo 3 szt. czytników (łącznie biblioteka dysponuje 7 szt.), które 
pozwalają korzystać z platformy wykorzystując udostępnione kody.  

 W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o m.in. następujące pozycje: 
literatura piękna dla dzieci i młodzieży, literatura piękna i popularnonaukowa dla 
dorosłych. 

W 2020 roku oddział dla dzieci wzbogacił się o japońskie komiksy, które cieszą 
się dużą popularnością wśród młodych czytelników. W ciągu roku biblioteka zakupiła 
38 egzemplarzy. 
  Na dzień 1 stycznia 2020 r. biblioteka zatrudniała 7 pracowników. W ciągu 
roku struktura zatrudnienia zmniejszyła się o 2 z powodu zakończenia umów 
zawartych na czas określony.  
W Bibliotece użytkowano 15 komputerów, w tym 10 komputerów z dostępem do 
Internetu.  
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 Biblioteka jako instytucja kultury oferuje różnorodne zajęcia dodatkowe 
mające na celu propagowanie książki, czytelnictwa, biblioteki oraz edukacji. Jednak 
ze względu na sytuację epidemiczną realizacja zada dodatkowych musiała ulec 
zmianie. Udało się jednak zorganizować stacjonarnie 20 imprez - zajęć, w których 
uczestniczyło 461 osób. Biblioteka szukała innych form i możliwości dotarcia do 
użytkowników (np. facebook, strona internetowa, prasa, radio) promując swoje 
działania on-line(np. Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, Tydzień Bibliotek, 
Ogólnopolska Akcja Czytania Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz, czytanie bajek, 
udostępnianie okolicznościowych wystaw). 
 

Pandemia Covid-19 w znaczny sposób wpłynęła na liczbę wypożyczeń książki 
tradycyjnej i obniżyła liczbę czytelników. Największy spadek czytelnictwa 
odnotowaliśmy wśród młodzieży uczącej się. Natomiast analizując statystyki z 2019 
roku i 2020 roku można zauważyć, że spadek czytelnictwa rozłożył się równomiernie 
wśród grup wiekowych. Cieszy wzrost zainteresowania audiobookami i e-bookami. 
Książki z biblioteki wypożyczano przy wyznaczonych dwóch punktach na korytarzu 
biblioteki. Zwrot książek odbywał się w wyznaczonym miejscu na korytarzu, skąd 
książki przenoszone są na kwarantannę. Systematycznie zachęcamy czytelników do 
korzystania z audiobooków i e-booków, jak również do korzystania z katalogu 
biblioteki, co w bardzo znacznym stopniu ułatwia pracę bibliotekarzowi 
w wyszukiwaniu potrzebnej literatury. 
 W 2020 roku biblioteka przeprowadziła remont oddziału dla dzieci i zakupiła 
nowe regały na książki oraz dokonała remontu pomieszczenia biurowego, które 
zostało przeznaczone na zbiory i magazyn. Odnowienie pomieszczeń poprawiło nie 
tylko estetykę, ale przede wszystkim bezpieczeństwo i funkcjonalność.  
 
W 2020 roku biblioteka przystępowała do projektów partnerskich i występowała 
z własnymi : 

• projekt czytelniczy - „ Kinder Mleczna kanapka przerwa na wspólne czytanie” 
• projektu- Małego Festiwalu „Ty i Ja” z Koszalińskim Towarzystwem Społeczno -

Kulturalnym (kontynuacja)  
• NCK w ramach programu Kultura -Interwencje 2020 projekt edukacyjny 

„Biblioteka -nie omijaj! 
• projektu czytelniczego - Z książką na Start „Mała książka -wielki człowiek” – 

w ramach projektu otrzymaliśmy wyprawki czytelnicze dla dzieci i inne 
materiały projektowe . 

• Programu Wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 
1 –Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (biblioteka 
otrzymała 7 000 PL dotacji celowej). 

• NCK w ramach programu Kultura w Sieci -projekt edukacyjny  
• Projekt „Sieć na kulturę podregion ciechanowskim”-rozwijanie kompetencji 

cyfrowych 
• Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”-”Pakiety edukacyjne 

dla mazowieckich seniorów. 
• Projekt edukacyjno -kulturalny „Na dobry początek XII edycja. „Do biblioteki 

najbliżej” w partnerstwie z Centrum Edukacji i Rozwoju „Logos” - Fundacja 
BGK. 

• Dodatkowo biblioteka przystąpiła jako partner Radia 7,Fundacji Ananke 
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w złożonym przez nich projekcie ministerialnym promującym czytelnictwo 
i edukację.  
W 2020 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina 

wydała 395 837,17 zł. 
Cele przyszłe: upowszechnianie czytelnictwa ,promocja instytucji, w miarę 

posiadanych środków kolejne remonty pomieszczeń bibliotecznych. 
 
 

2. Żuromińskie Centrum Kultury 
 

W granicach Gminy i Miasta 
Żuromin działa kolejna instytucja kultury – 
w oparciu o ustawę z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej – jest to 
Żuromińskie Centrum Kultury. Zgonie z 
art. 2 w/w ustawy przyjętą formą 
działalności jest dom kultury. Żuromińskie 
Centrum Kultury jako samorządowa 
instytucja kultury stanowi jednostkę 
organizacyjną Gminy posiadającą 
osobowość prawną, zaliczaną do jednostek sektora finansów publicznych 
w świetle art. 9 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 
z późn. zm.). 
Jednostka kultury w swej strukturze zawiera wiele sekcji i kół zainteresowań takich 
jak: 
orkiestra dęta, chór nauczycielski, sekcję szachową, 
sekcję brydżową, zespoły muzyczne, szkołę tańca, 
zajęcia rekreacyjne dla pań, zajęcia plastyczne, 
naukę śpiewu, naukę gry na instrumentach 
klawiszowych, naukę gry na gitarze, harmonijce 
ustnej.  

W ramach prowadzonej działalności 
funkcjonuje również kino cyfrowe z 159 miejscami 
dla widzów. Sala znajduje również zastosowanie 
jako sala widowiskowa, na scenie odbywają się 
występy wokalne, teatralne oraz kabaretowe. 
Funkcjonuje Lokalne Centrum Kompetencji, gdzie 
osoby zainteresowane mogą powielać dokumenty 
na xero, dokonywać wydruków, przesyłać pocztę 
elektroniczną, drukować dokumenty np. z telefonu. 
LCK jest wyposażone w 5 stanowisk 
z komputerami, skaner, drukarki laserowe oraz 
drukarkę 3D.  

Od października 2020 roku ŻCK dzięki dofinansowaniu z Fundacji PZU posiada 
studio telewizyjne wyposażone w 3 kamery, oświetlenie studyjne, umeblowanie, 
mikser video, nagrywarkę, nowy komputer, system mikrofonów i odpowiednie 
oprogramowanie. 
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W studio dźwiękowym dzięki dofinansowaniom 
z Narodowego Centrum Kultury umieszczono nowy 
cyfrowy mikser oraz profesjonalne oprogramowanie 
do nagrań dźwiękowych.  
Żuromińskie Centrum Kultury zatrudnia 8 osób, jest 
czynne przez 7 dni w tygodniu w związku 
z funkcjonowaniem kina. W roku 2020 z powodu 
pandemii nie odbywają się seanse kinowe, zostaje 
zmniejszona ilość widzów do 50 %. 
W roku 2020 zorganizowano 3 koncerty, 
2 spektakle kabaretowe, 2 spotkania 
z wykonawcami stand up- co bezpośrednio wiąże 
się z zakazem organizowania wydarzeń z udziałem 
publiczności. 

W roku 2020 kino odwiedziło jedynie 6612 
widzów, w czym bierze się pod uwagę styczeń i luty 
kiedy epidemia nie miała wpływu na liczbę widzów 
oraz kolejne miesiące z ograniczeniami. Zauważalny jest wyraźny spadek liczby 
widzów spowodowany zamknięciem kina, co odbija się niekorzystnie na przychodach 
ŻCK. 
Również inne dziedziny pozyskiwania środków finansowych poprzez pandemię odbiły 
się niekorzystnie na finansach ŻCK- zmniejszyły się wpływy z okazjonalnych 
wynajmów sali widowiskowej na spektakle i występy kabaretowe. 
Także pod względem ilości seansów kinowych odnotowuje się spadek liczebny.  
W roku 2020 pozyskano 30 000 zł z Fundacji Orlen w związku z projektem 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki "Muzyka Otwiera Duszę"- jednakże z powodu 
pandemii nie doszło do organizacji koncertu.  
Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o współfinansowaniu „Dni 
Żuromina” kwotą 30 000 zł, jednakże również z powodu zakazu organizacji imprez 
nie doszło do realizacji wydarzenia. 

Działalność centrum 
przeniesiona została częściowo do 
sieci internetowej i audycji 
radiowych, zrealizowano liczne 
koncerty sekcji wokalnej, 
dokonano nagrań radiowych baśni 
polskich emitowanych na falach 
Radia 7 oraz na naszym kanale na 
Youtube. 
Rok 2020 był bardzo efektowny 
pod względem organizacji WOŚP- 
finał miał miejsce na scenie ŻCK w 
wyniku zbiórek pieniężnych 
i licytacji przekroczona została 
kwota 100 000 zł, która zasiliła konto fundacji. 
Dokonano licznych nagrań wokalistów, występów wokalnych, nagrano film „Żuromin 
zimą” ponadto zrealizowano kilka wywiadów telewizyjnych dostępnych na naszym 
kanale. Dotacja dla ŻCK w 2020 roku wynosiła 605 000,00 zł.  
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XVII. Działania promocyjne Urzędu Gminy  i Miasta Żuromin 

 
 

Ze względu na pandemię koronawirusa w 2020 roku, działania promocyjne 
zostały znacznie ograniczone. Nie odbywały się spotkania, konferencje, imprezy 
cykliczne.  
Do podstawowych działań promujących gminę Żuromin niezmiennie należy 
prowadzenie strony internetowej zuromin.info i inwestujwzurominie.pl oraz strony na 
portalu społecznościowym facebook. Tam na bieżąco zamieszczane są informacje na 
temat działań prowadzonych przez samorząd, pozyskanych funduszy, inwestycji itp. 
Źródłem informacji dla mieszkańców jest także wydawany 4 razy w roku informator 
samorządowy zuromin.info. 

Duże znaczenie dla promocji miasta a zwłaszcza miejskich terenów 
inwestycyjnych, ma udział w projekcie „Wdrażanie jednolitych standardów obsługi 
inwestora w JST województwa mazowieckiego” który realizuje Agencja Rozwoju 
Mazowsza w Partnerstwie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Celem projektu jest 
kompleksowe przygotowanie oferty skierowanej do potencjalnych inwestorów. 
W ramach projektu odbyły się szkolenia. Projekt jeszcze trwa. W efekcie w Urzędzie 
powstanie punkt obsługi inwestora a oferta terenów inwestycyjnych znajdzie się 
w generatorze ofert Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.  

Promujemy również 
ekologiczne zachowania. 
W październiku odbyły się 
warsztaty w ramach realizacji 
projektu pn. „Zwiększenie 
udziału mieszkańców Żuromina 
w procesie zarządzania, 
monitoringu środowiskowego 
oraz kreowania wizji rozwoju 
miasta poprzez pobudzenie 
geopartycypacji społecznej” 
realizowane w ramach 

konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez 
mieszkańców. Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna. W Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 1 w Żurominie 
zostały zorganizowane szkolenia dotyczące gospodarowania odpadami. Uczniowie 
z klas I-III tworzyły postacie super bohaterów, które miały im pomóc w realizacji 
ECO Misji. Dzieci identyfikowały problemy występujące w naszym mieście, uczyły się 
jak w sposób prawidłowy segregować śmieci, wskazywano rozwiązania co zrobić aby 
ich było mniej- drugie życie odpadu- nie wyrzucaj wykorzystaj. Dodatkowo podjęta 
została dyskusja na temat tego co zrobić aby żyło nam się lepiej, zdrowiej 
i w zgodzie ze środowiskiem. W ramach realizacji naszego projektu tworzone są gry 
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edukacyjne przeznaczone dla graczy w zróżnicowanym wieku. Traktujemy gry jako 
metodę ułatwiającą zdobywanie wiedzy, umiejętności. Gra przygotowana przez 
zespół z Politechniki Warszawskiej w rodzaju serious games, służy, tak jak i inne tego 
rodzaju, rozwijaniu oraz utrwalaniu przez graczy umiejętności, a także rozwiązywaniu 
problemów. 

 

W ramach wizyty naukowców z Politechniki Warszawskiej były zorganizowane także 
warsztaty edukacyjne wraz z elementami prototypowania. W ramach 
przeprowadzonego spotkania udało się zbudować trzy czujniki zapachu. Urządzenia 
zostaną wykorzystane do pomiaru zapachu na terenie miasta Żuromin. 
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XVIII. Przedsiębiorcy, działalność gospodarcza 

 
 

1. 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. 4,70 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. 
Gmina Żuromin posiada tereny inwestycyjne zlokalizowane w Żurominie w ramach 
Żuromińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Powierzchnia gruntów ŻSAG 
wynosi ok. 8 ha 
Grunty położone są w atrakcyjnej lokalizacji, w rejonie ulic: Komunalna, Strzelecka, 
Towarowa, Działkowa. 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 2020r. z programu korzystało 5 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
z siedzibą na terenie Gminy i Miasta Żuromin.  
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2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

 
Według danych dla obszaru gminy Żuromin w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej w 2019 r. przyjęto 694 wnioski, a w 2020r. 
w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie zostało przyjętych i wprowadzonych do 
systemu CEIDG 606 wniosków, które dotyczyły: 
 
 

 

 Ilość wniosków 

2019 rok 2020 rok 

założenia działalności gospodarczej 121 79 

zmiany wpisu w CEIDG 326 358 

zawieszenie działalności gospodarczej 95 72 

wznowienie działalności gospodarczej 65 47 

zakończenie działalności gospodarczej 87 49 

 
 
Najczęściej przedmiotem działalności nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych 
podmiotów były usługi i handel. 
Potencjał gospodarczy w Gminie i Mieście Żuromin tworzą głównie podmioty 
prywatne, wśród których, przeważającym rodzajem działalności jest handel a także 
działalność usługowa i budownictwo.  
Poniższa tabela przedstawia liczbę istniejących podmiotów gospodarczych 
z podziałem na branże. 
 
Liczba podmiotów gospodarczych osób fizycznych w Gminie i Mieście Żuromin 

Lp. Branża 2019 rok 2020 rok 

1. Usługi 149 139 

2. Produkcja 91 71 

3. Budownictwo 132 122 

4. Transport 33 33 

5. Handel 335 325 

6. Gastronomia 15 15 

7. Pozostałe 193 187 

Razem 948 892 

Źródło: Dane UGIM Żuromin- wygenerowane z CEIDG na dzień 05.05.2021r. 
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W 2020 r. znajdowało się 892 wpisów osób fizycznych zarejestrowanych 
w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. 
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wpisane do 
rejestru REGON (dane GUS) na terenie Gminy i Miasta Żuromin ogółem to 243. 
 
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne 
rodzaje napojów alkoholowych wydanych w gminie i mieście Żuromin: 
1) Do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości do 4,5% oraz piwo - 43 szt. 

Limit 60 zezwoleń uchwalonych uchwałą 
2) Do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości od 4,5% do 18% - 33 szt. 

Limit 50 zezwoleń uchwalonych uchwałą 
3) Do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości pow. 18% - 32 szt. Limit 

40 zezwoleń uchwalonych uchwałą 
4) Do spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości do 4,5% oraz piwo - 15 szt. limit 

20 zezwoleń uchwalonych uchwałą 
5) Do spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości od 4,5% do 18% - 6 szt. Limit 

10 zezwoleń uchwalonych uchwałą 
6) Do spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości pow. 18 % - 5 szt. Limit 10 

zezwoleń uchwalonych uchwałą 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usługi
15%

Produkcja
10%

Budownictwo
13%

Transport
4%

Handel
36%

Gastronomia
2%

Pozostałe
20%

LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH OSÓB 
FIZYCZNYCH W GMINIE I MIEŚCIE ŻUROMIN
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XIX. Ochrona środowiska 

 
 
W 2020 r. nie odnotowano dni, w których przekroczone zostały 24-godzinny poziom 
dopuszczalny dla pyłu PM10 oraz PM 2,5. 
 
W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina 
podjęła następujące działania:  
- zorganizowała III edycję konkursu plastycznego „Oddycham czystym powietrzem”, 
-  realizowano zadania w sprawie współpracy przy realizacji programu priorytetowego 
„Czyste Powietrze” – w 2020r wpłynęły 2 wnioski; w maju 2020r uległy zmianie 
zasady przyznawania pomocy w ramach w/w programu, od października istnieje 
możliwość uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania (do 60%).  
 
 
XX. Planowanie przestrzenne 

 
 

W 2020 roku Gmina Żuromin posiadała miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego dla 98% powierzchni gminy (132,92 km2).  
 

 

89,60%

2,00%
8,40%

Pokrycie miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego terenu 

Gminy i Miasta Żuromin w %

tereny wiejskie Gminy Żuromin z
mpzp 119,08 km2 (89,6%)

tereny wiejskie Gminy Żuromin
bez mpzp 2,66 km2 (2%)

miasto Żuromin z mpzp 11,18
km2 (8,4%)
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują miasto Żuromin 
i 24 obręby wiejskie gminy Żuromin  
 
 
 

Tabela przedstawia Rejestr aktualnych Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Żuromin 
 

Nr uchwały 
zatwierdzając

ej plan 

Data 
Uchwalenia 

planu 

W sprawie 
Jednostka 

Administracyjna 

Obszar Planu 

Powierzchni

a terenu 
objęta 

planem 

[ha] 

Ogłoszenie 
w Dzienniku 

Urzędowym 
Województwa 

312/XLIII/10 9 lipiec 2010r. miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego terenu 
lokalizacji elektrowni 

wiatrowych Żuromin FW2 – 

fragmentów miejscowości 
Kliczewo Małe, Kosewo 

i Sadowo, gmina Żuromin 

Żuromin FW2 – 
Fragmentów 

Miejscowości 
Kliczewo Małe, 

Kosewo 

I Sadowo, 
Gmina Żuromin 

 

 
 

502,36 
EW 4,69 

 
Mazowieckiego  

Nr 184, poz. 
4899, z dnia 

29.10.2010r. 

318/XLIII/10 17 września 
2010r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego terenu 
lokalizacji elektrowni 

wiatrowych Żuromin FW3 – 
fragmentów miejscowości 

Chamsk, Dębska, 

Franciszkowo, Kliczewo 
Duże, Olszewo i Wólka 

Kliczewska, gmina Żuromin 

Żuromin FW3 
– Fragmentów 

Miejscowości 
Chamsk, 

Dębska, 
Franciszkowo, 

Kliczewo Duże, 

Olszewo I Wólka 
Kliczewska 

 
 

1745,65 
EW 18,21 

Mazowieckiego  
Nr 196, poz. 

5467, z dnia 
25.11.2010r. 

Nr 221/XXXII
/17 Rady 

Miejskiej 
w Żurominie 

4 maja 2017r uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego części 
miejscowości: Wiadrowo 

i Dąbrowa  

Wiadrowo 
I Dąbrowa 

 Dz. Urz. Woj. 
mazowieckiego  

poz. 4796 
z dnia  

19 maja 
2017r.) 

Nr 

222/XXXII/17 
Rady 

Miejskiej w 

Żurominie 

4 maja 2017r. uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 
przestrzennego dla 

miejscowości Dąbrowice  

Dąbrowice 408,77 (Dz. Urz. Woj. 

mazowieckiego 
poz. 4863 

z dnia  

23 maja 
2017r.) 

Nr 

223/XXXII/17 
Rady 

Miejskiej 
w Żurominie 

4 maja 2017r. uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 
przestrzennego 

miejscowości Rzężawy  

Rzężawy 388,58 (Dz. Urz. Woj. 

mazowieckiego 
poz. 4864 

z dnia  
23 maja 

2017r.) 

Nr 
224/XXXII/17 

Rady 
Miejskiej 

w Żurominie 

4 maja 2017r. uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego dla 
miejscowości: Młudzyn, 

Stare Nadratowo, 

Dla 
Miejscowości: 

Młudzyn,  
Stare 

Nadratowo, 

4703,69 (Dz. Urz. Woj. 
mazowieckiego 

poz. 5165 
z dnia  

6 czerwca 
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Rozwozin, Sadowo, Wólka 

Kliczewska oraz dla części 
miejscowości Będzymin, 

Dębsk, Kliczewo Duże, 
Kliczewo Małe, Kosewo, 

Kruszewo, Nowe 
Nadratowo, Raczyny, 

Tadajówka 

Rozwozin,  

Sadowo,  
Wólka 

Kliczewska Oraz 
Dla Części 

Miejscowości: 
Będzymin,  

Dębsk,  

Kliczewo Duże, 
Kliczewo Małe, 

Kosewo, 
Kruszewo,  

Nowe 

Nadratowo, 
Raczyny, 

Tadajówka 

2017r.) 

Nr 288/XXXI

X/17 Rady 

Miejskiej 
w Żurominie 

8 listopada 

2017r. 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla części 
miejscowości Poniatowo, 

Chamsk, Cierpigórz, 
Brudnice, Franciszkowo 

i Olszewo, etap 2, obręb 

Poniatowo  

Poniatowo 1465,4987 

 

(Dz. Urz. 

województwa 

mazowieckiego 
poz. 11930 

z dnia  
13 grudnia 

2017r.) 

Nr 289/XXXI

X/17 Rady 
Miejskiej 

w Żurominie 

8 listopada 

2017r. 

miejscowego planu 

zagospodarowania 
przestrzennego dla części 

miejscowości Poniatowo, 

Chamsk, Cierpigórz, 
Brudnice, Franciszkowo 

i Olszewo, etap 4, obręb 
Chamsk  

 

Chamsk 1282,2338 

 

(Dz. Urz. 

Województwa 
Mazowieckiego  

poz. 11931 

z dnia  
13 grudnia 

2017r.) 

Nr 
290/XXXIX/1

7 

Rady 
Miejskiej 

w Żurominie 
 

8 listopada 
2017r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego dla części 

miejscowości Poniatowo, 
Chamsk, Cierpigórz, 

Brudnice, Franciszkowo 
i Olszewo, etap 6, obręb 

Cierpigórz 

Cierpigórz 243,7859 
 

Dz. Urz. 
Województwa 

Mazowieckiego  

poz. 11932 
z dnia  

13 grudnia 
2017r.) 

Nr 291/XXXI
X/17 Rady 

Miejskiej 
w Żurominie 

8 listopada 
2017 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego dla części 
miejscowości Poniatowo, 

Chamsk, Cierpigórz, 

Brudnice, Franciszkowo 
i Olszewo, etap 1, obręb 

Brudnice  

Brudnice 547,4914 
 

Dziennik 
Urzędowy 

Województwa 
Mazowieckiego  

poz. 11933 

z dnia 
13 grudnia 

2017r.) 

Nr 

292/XXXIX/1

7 Rady 
Miejskiej 

w Żurominie 

8 listopada 

2017 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla części 
miejscowości Poniatowo, 

Chamsk, Cierpigórz, 
Brudnice, Franciszkowo 

i Olszewo, etap 3, obręb 

Franciszkowo  

Franciszkowo 404,6623 

 

(Dz. Urz. 

Województwa 

Mazowieckiego  
poz. 11934 

z dnia  
13 grudnia 

2017r.) 
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Nr 293/XXXI

X/17 Rady 
Miejskiej 

w Żurominie 

8 listopada 

2017r. 

miejscowego planu 

zagospodarowania 
przestrzennego dla części 

miejscowości Poniatowo, 
Chamsk, Cierpigórz, 

Brudnice, Franciszkowo 
i Olszewo, etap 5, obręb 

Olszewo  

Olszewo 871,5441 

 

(Dz. Urz. 

Województwa 
Mazowieckiego 

poz. 11935 
z dnia  

13 grudnia 
2017r.) 

Nr 149/XVI/2
0 Rady 

Miejskiej 

w Żurominie 

5 marca 2020r w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Żuromin 

Żuromin 1118,02 (Dz. Urz. 
Województwa 

Mazowieckiego 

poz. 4674 
z dnia 16 

kwietnia  
2020r.) 

 

Nr 
189/XXIII/20 

Rady 
Miejskiej 

w Żurominie 

 

27 
października 

2020r. 

w sprawie uchwalenia 
zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

i gminy Żuromin 

Żuromin 7,2389 
 

 

 
Wejście w życie w 2017 roku miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego spowodowało zmniejszenie liczby wydawanych decyzji o warunkach 
zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, którym towarzyszyło 
długotrwale postępowanie administracyjne. 

 
Tabela przedstawia liczbę wydanych decyzji o warunkach zabudowy 
i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 

 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 

Liczba wydanych decyzji 

o warunkach zabudowy 
78 72 101 94 58 5 8 13 

Liczba wydanych decyzji 
o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego 

5 7 6 11 9 0 2 1 
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W latach 2015- 2020r. wydano: łącznie 751 wypisów i wyrysów z MPZP Gminy 

i Miasta Żuromin oraz 1223 zaświadczeń z mpzp przeznaczonych dla notariuszy oraz 
do banków w celu uzyskania kredytów na rozwój lokalnego budownictwa dla miasta 
Żuromin i 23 sołectw gminy Żuromin. 
 
Tabela przedstawia liczbę wydanych wypisów i wyrysów i zaświadczeń 
z MPZP 

 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 

Liczba wydanych wypisów 

i wyrysów z MPZP 
102 76 127 188 113 145 

Liczba wydanych zaświadczeń 

z MPZP 
192 214 135 227 229 226 
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Od 2015 roku opracowano dokumentacje planistyczne dla terenu Gminy 
i Miasta Żuromin, do końca 2020 roku Rada Miejska w Żurominie uchwaliła 
12 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:  
1. Uchwałą Nr 221/XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części miejscowości: Wiadrowo i Dąbrowa 

2. Uchwałę Nr 222/XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Dąbrowice 

3. Uchwałę Nr 223/XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Rzężawy 

4. Uchwałę Nr 224/XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości: Młudzyn, Stare Nadratowo, Rozwozin, Sadowo, Wólka Kliczewska 
oraz dla części miejscowości Będzymin, Dębsk, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, 
Kosewo, Kruszewo, Nowe Nadratowo, Raczyny, Tadajówka 

5. Uchwałą Nr 288/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, 
etap 2, obręb Poniatowo 

6. Uchwałą Nr 289/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017r. 
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, 
etap 4, obręb Chamsk 

7. Uchwałą Nr 290/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, 
etap 6, obręb Cierpigórz 

8. Uchwałą Nr 291/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, 
etap 1, obręb Brudnice 

9. Uchwałą Nr 292/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, 
etap 3, obręb Franciszkowo 

10. Uchwałą Nr 293/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, 
etap 5, obręb Olszewo 

11. Uchwałę Nr 149/XVI/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 marca 2020r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Żuromin. 

12. Uchwała Nr 149/XVI/20 Rady Miejskiej w Żurominie 27 października 2020r. 
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żuromin.  
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W celu prowadzenia dalszej racjonalnej gospodarki przestrzennej od 2019 
roku prowadzone są prace planistyczne nad 4 miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego, dla których Rada Miejska w Żurominie podjęła 
uchwały intencyjne: 
− Uchwała Nr 42/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Żuromin (fotowoltaika) 

− uchwała nr 115/XII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2019r. 
w sprawie przystąpienia do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miejscowości Wiadrowo i Dabrowa – cześć 2, 
Wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Wiadrowo i Dabrowa cz. 2 umożliwi mieszkańcom miejscowości 
lokalizowanie nowych budynków mieszkalnych w strefie 10-krotnej wysokości 
elektrowni wiatrowych określonej w ustawie, których budowa w chwili obecnej nie 
jest możliwa. 

− Uchwała nr 160/XVIII/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 maja 2020 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Żuromin. 

− Uchwała nr 174/XX/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 lipca 2020 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części Gminy Żuromin- obszar wiejski. 

Planowane zakończenie 4 rozpoczętych postępowań planistycznych - koniec 2021 
roku. 

Od 2017 roku do Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie ciągle wpływają wnioski 
o zmianę obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Żuromin.  

 
Tabela przedstawia liczbę wniosków do zmiany MPZP i Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
i Gminy Żuromin: 

 

Będzymin 11 

Brudnice 17 

Chamsk 10 

Cierpigórz 1 

Dąbrowa 15 

Dębsk 6 

Franciszkowo 2 

Kliczewo Duże 2 

Kosewo 2 

Kruszewo 6 

Młudzyn 7 

Nowe Nadratowo 1 

Olszewo 5 
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Opracowane plany uporządkowały gospodarkę przestrzenną, zwiększyły 
również obrót nieruchomościami na terenie Gminy Żuromin, co widoczne jest przez 
wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w mpzp, dla kancelarii 
notarialnych oraz wpływającymi do tut. Urzędu aktami notarialnymi. 
 
 
 
 
 
 
 

Poniatowo 23 

Raczyny 5 

Rzężawy 2 

Stare Nadratowo 2 

Wiadrowo 55 

Wólka kliczewska 4 

Żuromin 15 

razem 191 
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Tabela przedstawia liczbę aktów notarialnych wpływających do Urzędu 
Gminy i Miasta Żuromin 
 

 2017 2018 2019 2020 

Liczba aktów 

notarialnych z terenu 

Gminy i miasta Żuromin 

205 269 295 376 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opłata planistyczna 
 
Skutkiem uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
i transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości na terenie miasta i gminy Żuromin jest 
ustalanie opłaty planistycznej. 
Wysokość opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku 
uchwalenia planu, ustala się na dzień jej sprzedaży. Gminy mogą pobierać należną 
opłatę planistyczną w terminie 5 lat od dnia, w którym ustalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego stały się obowiązujące. 
W latach: 
- 2019 naliczono opłaty na kwotę 3.248,70 zł 
- 2020 naliczono opłaty na kwotę 60.219,12 zł 
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https://www.google.pl/search?q=renta+planistyczna+a+op%C5%82ata+planistyczna&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-IyhvgQXAptevM%252CJrSgauf_wsKi4M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTfYWdRLvyygtkdkMydb-ADS2bbpg&sa=X&ved=2ahUKEwiNnaaC7NLwAhWRmMMKHUi2DzsQ9QF6BAgJEAE#imgrc=-IyhvgQXAptevM
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XXI. Gospodarka nieruchomościami 

 
 
W gospodarce nieruchomościami mieści się gospodarowanie zasobem Gminy i Miasta 
Żuromin i 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. 
 
Zasób Nieruchomości Gminy Żuromin przedstawiał się następująco: 
1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy – 391,2171 ha – stan na 31 grudnia 
2020r. 
 
 
W skład tych gruntów wchodzą: 
 
 

Tereny zabudowane 20,2483 ha o wartości 4 758 496,99 zł 

Tereny budowlane 9,0773 ha o wartości 2 594 368,98 zł 

Tereny przem. bud. 10,1400 ha o wartości 1 502 153,33 zł 

Tereny zielone 15,1106 ha o wartości 1 104 337,05 zł 

Ogrody działkowe 2,1444 ha o wartości 210 570,31 zł 

Drogi 296,2280 ha o wartości 16 197 197,20 zł 

Pozostałe 38,2685 ha o wartości 1 326 896,33 zł 

łącznie 391,2171 ha o wartości 27 694 020,19 zł 
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Lp. 
Nazwa 

miejscowości 
Powierzchnia 

w ha 
Wartość w zł 

1. Będzymin  9,2631  802 310,00 

2. Brudnice 16,1925 1 761 600,55 

3. Cierpigórz 4,5303 453 030,00 

4. Chamsk  31,7380  992 607,00 

5. Dąbrowa  2,5269 252 690,00 

6. Dąbrowice 12,7000 1 270 000,00 

7. Dębsk  21,3173  976 515,00 

8. Franciszkowo  6,8879 562 591,00 

9. Kliczewo Duże 9,9989 512 311,00 

10. Kliczewo Małe 12,0526 540 988,80 

11. Kosewo 3,4867 247 158,00 

12. Kruszewo 4,7429 565 000,00 

13. Młudzyn 8,6300 48 190,00 

14. Nowe Nadratowo 5,0400 161 356,00 

15. Olszewo 25,8900 38 260,00 

16. Poniatowo 43,1107 410 694,64 

17. Raczyny 8,5200 12 370,00 

18. Rozwozin 15,2515 50 430,00 

19. Rzężawy 8,1447 66 990,00 

20. Sadowo 3,4800 2 190,00 
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21. Stare Nadratowo 2,9000 4 840,00 

22. Tadajówka 4,3258 9 050,00 

23. Wiadrowo 14,9877 1 678 015,00 

24. Wólka Kliczewska 8,6300 4 250,00 

25. Żuromin 106,8696 16 270 583,20 

 ogółem 391,2171 27 694 020,19 

 
2. Nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Gminy – 0,1945 ha - stan na 

31 grudnia 2020r. 
3. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste – 18,43 ha - stan na 31 grudnia 

2020r. 
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym pod garażami i usługami - 7,40 ha 
- grunty w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców - 11,03 ha 

  
 
 
 

 
 
 
 
4. Nieruchomości w zarządzie trwałym jednostek organizacyjnych Gminy Żuromin –  
 5,2458 ha - stan na 31 grudnia 2020r: 

- Szkoła Podstawowa w Będzyminie 
- Szkoła Podstawowa w Chamsku 
- Szkoła Podstawowa w Poniatowie 
- Szkoła Podstawowa w Raczynach 
- Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Żurominie 
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Żurominie 

 

40,15%

59,85%

Wieczyste użytowanie na dzień 31 grudnia 2020 rok

grunty pod cele garażowe i handlowo usługowe grunty pod ogródkami działkowymi
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5. Nieruchomości oddane w dzierżawę – 18,37 ha - stan na 31 grudnia 2020r. 
 
Gmina w swoim Zasobie posiada tereny rolne i nierolne, które oddaje w dzierżawę 
i najem. W 2020 r. obowiązywały łącznie 172 umowy dzierżaw, w tym:  

- 17 umów rolnych 
- 112 umów nierolnych tj. garaże murowane, grunty pod garaże typu „blaszak”, 
grunty na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych, grunty 
pod pawilony handlowe na pl. Zielony Rynek w Żurominie  

- 43 umowy na stanowiska handlowe na Targowisku „MÓJ RYNEK” przy 
ul. Zwycięstwa w Żurominie  

 
6. Nieruchomości oddane w użyczenie – zawarto 11 umów użyczenia.  
  
7. Na terenie Gminy Żuromin funkcjonuje 15 świetlic wiejskich w miejscowościach: 
Będzymin, Brudnice, Chamsk, Dąbrowice, Dębsk, Kliczewo Duże, Kruszewo, Młudzyn, 
Nowe Nadratowo, Olszewo, Raczyny, Rozwozin, Rzężawy, Tadajówka i Wiadrowo. 
Uchwałą nr 74/IX/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 lipca 2019r. wprowadzono 
regulamin świetlic wiejskich na terenie Gminy i Miasta Żuromin. Zgodnie 
z postanowieniami regulaminu świetlice służą do: 

• organizacji zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,  
• spotkań mieszkańców z władzami gminy oraz innymi podmiotami 

i jednostkami społecznymi,  
• organizacji uroczystości i imprez okolicznościowych, rozrywkowych 

i sportowych dla mieszkańców sołectw (bezpłatnie) 
• organizacji uroczystości i imprez okolicznościowych, rozrywkowych 

i sportowych dla pozostałych osób (odpłatnie zgodnie z tabelą opłat za 
korzystanie ze świetlic wiejskich – załącznik do Zarządzenia Nr 223/2019 
Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28 listopada 2019 roku)  

W trzech świetlicach wiejskich tj. w miejscowości Będzymin, Brudnice i Olszewo są 
wynajmowane lokale z przeznaczeniem na sklepy spożywcze i z tego tytułu Gmina 
osiąga dochód. 
W 2020 r. wpłynęło 25 wniosków od mieszkańców o użyczenie świetlicy wiejskiej 
w celu organizacji imprez okolicznościowych.  
 
8. Obrót mieniem 
Ze sprzedaży majątku Gmina Żuromin w 2020 roku uzyskała 1.627.634,93 zł . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA ŻUROMIN ZA 2020 ROK 

142 

Sprzedaż nieruchomości (plan i realizacja) 
 

Lp. obręb 
Oznaczenie 

nieruchomości 
Planowana forma 

zbycia 
Czy zostało 

zrealizowane 

1. 
Żuromin, 

ul. Warszawska 
Działka nr 1738/6 

o pow. 192 m2 

Sprzedaż bez 
przetargu – na 

polepszenie zagosp. 
nieruch. sąsiedniej 

 
Tak 

2. Poniatowo Działka nr 433/3 
Sprzedaż w drodze 

przetargu 
Tak 

3. 
Żuromin, 

ul. Działkowa 
Działka nr 2589/5 

Sprzedaż w drodze 
przetargu 

Tak 

4. Wiadrowo Działka nr 357/2 

Sprzedaż bez 
przetargu – na 

polepszenie zagosp. 
nieruch. sąsiedniej 

Tak 

5. 
Żuromin 

ul. Malinowa 
Działka nr 182/12 

Sprzedaż w drodze 
przetargu 

Tak 

6. 
Żuromin, 

ul. Zwycięstwa 
Działki nr: 3091, 

3092 i 3093 
Sprzedaż w drodze 

przetargu 
Tak 

7. 
Żuromin, 

ul. Targowa 
50/62B 

Udział 0,0323 cz. 
w działce nr 

2447/3 

Sprzedaż udziału 
w działce bez 

przetargu 
Tak 

8. 
Żuromin 

ul. Szkolna v3 

Udział 0,0249 cz. 
w działce nr 

2193/2 

Sprzedaż udziału 
w działce bez 

przetargu 
Tak 

9. 
Żuromin 

ul. Targowa 
50/62B 

Udział 0,0268 cz. 
w działce nr 

2447/3 

Sprzedaż udziału 
w działce bez 

przetargu 
Tak 

10 
Żuromin 

ul. Jana Pawła 
II 

Działka nr 91/13 
Sprzedaż w drodze 

przetargu 
Tak 

 
- 3 lokale mieszkalne w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców  
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Jednocześnie w 2020 roku była przygotowana kompletna dokumentacja 
i nieruchomość była ogłoszona do sprzedaży: 

 

Lp. obręb 
Oznaczenie 

nieruchomości 
Planowana forma 

zbycia 
Czy zostało 

zrealizowane 

1. 
Żuromin, 
ul. 3 Maja 

Działka nr 1570 
Sprzedaż w drodze 

przetargu 
Nie 

brak chętnych 

2 
Żuromin 

Pl. Piłsudskiego 
21 

Działka nr 2332/3 
Sprzedaż w drodze 

przetargu 
Nie 

brak chętnych 

3 
Żuromin 

ul. Racławicka 
Działki nr 518/12 

i 2438/5 
Sprzedaż w drodze 

przetargu 

Nie 
Realizacja 
sprzedaży 

w roku 2021 

4 Poniatowo Działka nr 782/2 
Sprzedaż w drodze 

przetargu 

Nie 
Realizacja 
sprzedaży 

w roku 2021 

5 
Żuromin 

ul. Zwycięstwa 
Działka 239/14 

Sprzedaż bez 
przetargu na 

polepszenie zagosp. 
nieruch. sąsiedniej 

Nie 
Realizacja 
sprzedaży 

w roku 2021 

6. 
Żuromin 

ul. Wyzwolenia 
Działka nr 2060/7 

Sprzedaż bez 
przetargu – na 

polepszenie zagosp. 
nieruch. sąsiedniej 

Nie 
Realizacja 
sprzedaży 

w roku 2021 

7. 
Żuromin 

ul. Zwycięstwa 
Działki nr 239/5 

i 239/6 

Sprzedaż bez 
przetargu – na 

polepszenie zagosp. 
nieruch. sąsiedniej 

Nie 
Realizacja 
sprzedaży 

w roku 2021 

 
 
Ponadto do dochodów Gminy z gospodarki nieruchomościami należą: 

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego z 156 nieruchomości 
wykorzystywanych na cele garażowe, handlowo – usługowe i ogródki działkowe 
na kwotę w wysokości 69.631,23 zł  

 
- opłaty roczne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi - z 839 własności nieruchomości na kwotę w wysokości 
94.6376,70 zł  

 
- z 46 nieruchomości z wniesienia jednorazowej wpłaty z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi na kwotę w wysokości około 
17.400,00 zł). 

 
- ustalanie opłat adiacenckich odbywa się zgodnie z Uchwałą 
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Nr 270/XXXI/2005 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 sierpnia 2005 roku 
w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w wyniku podziału. Wysokość stawki opłaty adiacenckiej 
wynosi 25% wzrostu wartości. 

W 2020 roku wydano 18 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości powstałych w wyniku podziału działki na łączną 
kwotę 81. 375,00 zł.  
 
Nabycie nieruchomości do zasobu w 2020 r.: 
 

- nabyto z mocy prawa na podstawie decyzji zatwierdzających projekty podziału  
nieruchomości 12 działek o powierzchni 0,9155 położonych w Żurominie 
z przeznaczeniem pod drogi publiczne 

- nabyto na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego działkę o powierzchni 0,2559 
ha położoną w Żurominie (rów przy ul. Lidzbarskiej) 

- nabyto na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego 4 działki o powierzchni 3,6070 
ha położone w miejscowości Dębsk, które stanowią mienie gromadzkie 

 
Zadania Gminy dotyczące nieruchomości: 

– postępowania podziałowe nieruchomości wynikające z przepisów ustawy 
o gospodarce nieruchomościami na wniosek właścicieli oraz z urzędu, gdzie  
wydanych zostało 26 opinii o podziale oraz 31 decyzji w sprawie zatwierdzenia  
podziału w tym 1 decyzja umarzająca postępowanie, 

 
– wszczęto 2 postępowania rozgraniczeniowe wynikające z przepisów ustawy 
Prawo  geodezyjne i kartograficzne, brano czynny udział na skutek 
48 zawiadomień w  czynnościach geodezyjnych związanych z wyznaczaniem 
i okazaniem granic działek  stanowiących własność Gminy Żuromin. 
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XXII. Sprawy administracyjne w 2020 r. 

 
 
Wydano 655 dowodów osobistych 
Liczba przemeldowań 210 
Sporządzono 405 aktów urodzenia 
Sporządzono 69 aktów małżeństwa, w tym małżeństwa: zawierane przed 
kierownikiem urzędu stanu cywilnego w USC – 14; zawierane przed kierownikiem 
urzędu stanu cywilnego poza USC (plener) – 2; małżeństwa konkordatowe – 53. 
Sporządzono 299 aktów zgonu 
Wydano 2144 odpisów aktów stanu cywilnego, w tym: odpisy aktów urodzeń – 
1146; odpisy aktów małżeństw – 422; odpisy aktów zgonu – 576 
Przeniesiono z ksiąg papierowych do bazy usług stanu cywilnego 2326 aktów, 
w tym: akty urodzenia – 1865; akty małżeństwa – 330; akty zgonu – 131 
Wydano 15 decyzji administracyjnych w Wydziale Spraw Obywatelskich i USC. 
 
W 2020 r. w Wydziale Organizacyjnym zostało wydanych: 
1. Fundusz alimentacyjny - 23 decyzje 
2. Świadczenie wychowawcze 500+ - 139 informacji, 20 decyzji 
3. Dobry Start - 1155 informacji 
 
W 2020 r. w Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Ochrony Środowiska zostało 
wydanych: 
1. wyrażających zgodę na lokalizację w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych 

z funkcjonowaniem drogi – 77 decyzji 
2. za zajęcie pasa drogowego w 2020 r. – 80 decyzji 
3. za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem 

drogi – 67 decyzji 
Wpłynęło 117 zgłoszeń oraz wniosków na usunięcie drzew i krzewów. Nasadzono 
40 sztuk sadzonek drzew na terenie miasta Żuromin.  
Wydano 9 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym 3 odmowne), które 
dotyczyły: 

• Budowa dwóch odchowalni kur o obsadzie 48000 sztuk każda oraz odchowalni 
kogutów o obsadzie 7000 sztuk – decyzja odmowna, 

• Budowa zespołu obiektów inwentarskich – kurników o obsadzie 12000 sztuk 
kur niosek reprodukcyjnych każdy (łącznie 384 DJP)” – decyzja odmowna, 

• Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowo-
inwentarskiego na budynek o funkcji inwentarskiej (z przeznaczeniem na 
hodowlę koni), magazynowej, technicznej i biurowej wraz z budową instalacji 
do przetwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej oraz 
zagospodarowaniem terenu)” - decyzja odmowna, 

• Adaptacja części gospodarczych trzech budynków inwentarsko-gospodarczych 
na części inwentarskie – obory w systemie chowu ściołowego do łącznej 



 

RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA ŻUROMIN ZA 2020 ROK 

146 

obsady 90 DJP bydła wraz z budową obiektów towarzyszących 
• Budowa budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 38 sztuk krów wraz 

z obiektami towarzyszącymi 
• Punkt zbierania złomu, metali nieżelaznych oraz surowców wtórnych 

• Budowa budynku chlewni dla 285 sztuk tuczników tj. 39,9 DJP w systemie 
chowu rusztowego wraz z obiektami towarzyszącymi 

• Budowa garaży podziemnych oraz miejsc parkingowych na potrzeby 
planowanej inwestycji mieszkaniowej składającej się z sześciu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą 

• Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą  
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XXIII. Podsumowanie 
 

Raport o stanie gminy za rok 2020 to dokument opisujący najważniejsze sfery 
funkcjonowania samorządu, został przygotowany zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rok 2020 był dla nas trudny, 
przyniósł wiele zmian związanych z pandemią COVID-19, jednak staraliśmy się 
realizować zaplanowane działania i spełniać oczekiwania naszych mieszkańców. 
Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego za rok ubiegły i obejmuje 
m.in.: realizacje polityk, strategii i programów, uchwał Rady Miejskiej w Żurominie, 
budżetu obywatelskiego i inne. Oprócz danych dotyczących budżetu gminy znajdują 
się w nim także informacje na temat realizacji zadań w zakresie: edukacji, pomocy 
społecznej, ochrony środowiska, pozyskanych środków unijnych, zadań 
inwestycyjnych, przedsiębiorców, żuromińskiej podstrefy ekonomicznej, Żuromińskiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej, ochrony przeciwpożarowej, gospodarki 
mieszkaniowej, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, ekonomii 
społecznej i inne. W raporcie zamieszczono działania podejmowane w celu poprawy 
warunków życia naszych mieszkańców, w tym poprawy bezpieczeństwa, ochrony 
środowiska, zaangażowania w sprawy sportu, kultury i szeroko rozumianą pomoc 
społeczną.  

Mam nadzieje, że informacje przedstawione w raporcie posłużą mieszkańcom 
do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania naszego samorządu i będą 
podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości naszego Miasta i Gminy 
Żuromin. Na naszej stronie zuromin.info oraz portalu społecznościowym Fecebook 
urzędu gminy i gazetce lokalnej zuromin.info na bieżąco informujemy 
o podejmowanych przez nas działaniach na rzecz społeczności lokalnej. 
Zdaję sobie sprawę, iż stoimy przed dużymi wyzwaniami jako samorząd, wiele 
musimy poprawić, ale jestem przekonana, że przy wzajemnej współpracy radnych, 
mieszkańców możemy w sposób przemyślany dążyć do rozwoju naszej Gminy 
i Miasta Żuromin. 
 
 

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin 
 

Aneta Goliat 
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