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Wstęp
Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz
Miasta Gostynina co roku do 31 maja ma przedstawić Radzie Miejskiej Raport o stanie miasta,
który podsumowuje jego działalność w roku poprzednim.
Niniejszy dokument zawiera przede wszystkim informacje o realizacji polityk, programów,
strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego za rok 2020.
Dane zawarte w Raporcie przybliżą mieszkańcom Gostynina tematykę funkcjonowania samorządu
miejskiego, a także będą materiałem wyjściowym do prowadzenia dialogu na temat przyszłości
miasta. Dokument pokazuje także pewne trendy rozwojowe i stanowił będzie podstawę do
obiektywnej,

opartej

na

faktach,

oceny

możliwości

dalszego

rozwoju

miasta.

Analiza posiadanych danych pozwala na zidentyfikowanie zarówno atutów Gminy Miasta
Gostynina jak i pewnych braków oraz problemów.

Część I „Informacje ogólne”
1. Charakterystyka Gminy Miasta Gostynina

1.1 Historia i dziedzictwo kulturowe
Teren ziemi gostynińskiej należy do historycznego regionu Mazowsza. Znaleziska archeologiczne
potwierdzają, że już w późnym paleolicie zamieszkiwali ten obszar ludzie. We wczesnym
średniowieczu (VI - VIII wiek) na północ od dzisiejszego miasta istniał gród obronny
z podgrodziem, ulokowany po lewej stronie rzeki Skrwy na tzw. Łysej Górze. Przez Gostynin
przebiegały ważne szlaki handlowe. Biegł tędy słynny Bursztynowy szlak, a także szlak solny.
Gród został założony na wzniesieniu między jeziorami: Kocioł i Czarne. Natomiast na sąsiednim
wzgórzu zaczęło rozwijać się podgrodzie z kościołem św. Jakuba. Pierwsza wzmianka o Gostyninie
pochodzi z 1279 roku i dotyczy wydania przez księcia płockiego Bolesława II Mazowieckiego
przywilejów dla biskupstwa płockiego. W II połowie XIV wieku za czasów księcia Siemowita III
Gostynin wszedł na drogę rozwoju. Istnieją domysły, że to jemu Gostynin zawdzięcza swój zamek,
na sztucznie usypanym wzgórzu, na skraju nadrzecznego stromego cypla na zachód od dzisiejszego
miasta. Pierwotnie była to wieża, która prócz funkcji obronnych spełniała także funkcje mieszkalne.
Obecnie Zamek Gostyniński jest jednym z najważniejszych zabytków Gostynina i jedynym na
Mazowszu tego typu obiektem, który został odbudowany. Obok funkcji zabytku, pełni współcześnie
również rolę związaną z promocją miasta, m. in. przez współorganizację i organizację imprez
o charakterze kulturalnym i rozrywkowym.
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W 2020 roku minęło 409 lat od historycznej daty - w 1611 r. Car Wasyl IV Szujski złożył hołd
poddańczy Zygmuntowi III Wazie.
Koniec XV i cały wiek XVI stanowiły pomyślny okres w rozwoju miasta, które pełniło znaczącą
rolę zarówno w okresie książęcym jak i po wcieleniu do Korony w 1462 roku.
Pomyślny dla miasta okres kończy się w połowie XVII wieku. W czasie wojny polsko - szwedzkiej,
tzw. „potopu”, poważnym zniszczeniom uległ zamek i spłonęła część miasta. Miasto nie odzyskało
już swojej dawnej świetności. W roku 1809 Gostynin ucierpiał z powodu ogromnego pożaru.
Sytuacja zdecydowanie uległa poprawie, gdy około roku 1824 przybyło do Gostynina blisko 100
sukienników niemieckich. Nastąpiło nie tylko ożywienie gospodarcze, ale i rozwój terytorialny
miasta. Około połowy XIX wieku nieco osłabła rzemieślnicza produkcja tkacka w Gostyninie
i zmniejszyła się ilość rodzin tkaczy. Do połowy XIX wieku mieszkało w mieście 26 rodzin.
W XIX wieku nastąpił rozwój kultury i szkolnictwa. Na początku XIX wieku w Gostyninie otwarta
została w pierwsza szkoła średnia.
W okresie przedwojennym Gostynin był miastem powiatowym. Był to kolejny okres jego rozkwitu.
Przyczyniło się do tego między innymi otworzenie w latach 1924 - 1925 linii kolejowej łączącej
Płock z Kutnem. Około 3 lata później było tu już 300 warsztatów rzemieślniczych. W 1939 roku
miasto liczyło 12 000 mieszkańców. Znajdowały się tu: szkoły podstawowe, dwie średnie (męska
i żeńska), dwie prywatne wypożyczalnie książek, wydawano lokalną prasę.
W wyniku zniszczeń wojennych zdewastowane zostały wszystkie zakłady przemysłowe i sieć
handlowa oraz infrastruktura drogowa i kolejowa. Po wojnie Gostynin stał się siedzibą powiatu.
W okresie powojennym powstały m. in. zakłady: Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej
Budownictwa Terenowego - późniejszy „Budopol”, Spółdzielnia „Dźwignia”, Wielobranżowa
Spółdzielnia Pracy, Zakłady Sprzętu Instalacyjnego - późniejsze Zakłady Elgo, Era - filia Zakładów
Wytwórczych Przyrządów Pomiarowych i Komputerów w Warszawie. Były to największe pod
względem zatrudnienia zakłady przemysłowe w mieście. W latach 60. i 70. nastąpił rozwój
budownictwa mieszkaniowego - spółdzielczego, przyzakładowego i indywidualnego. Po reformie
administracyjnej w 1975 roku Gostynin stracił status miasta powiatowego, pełnił jednak w dalszym
ciągu funkcję ośrodka regionalnego w województwie płockim, o czym świadczy lokalizacja
w mieście takich jednostek, jak: PZU, NBP, Prokuratura Rejonowa. W 1998 roku przywrócono
Gostynin do rangi powiatu. W styczniu 1999 roku zaczęła funkcjonować administracja powiatowa.
W latach 90. przybyły nowe zakłady pracy, w miejsce zlikwidowanych przedsiębiorstw
państwowych, nastąpił rozwój sektora usług.
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1.2 Położenie i obszar
Miasto Gostynin leży w zachodniej części województwa mazowieckiego, administracyjnie należy
do powiatu gostynińskiego. Zajmuje obszar 32,4 km. kw. Jest stolicą położonej w centralnej Polsce
Ziemi Gostynińskiej. Znajduje się w odległości 120 km na zachód od Warszawy, 80 km na południe
od Torunia i 24 km od Płocka oraz 100 km na północ od Łodzi. Miasto ze wszystkich stron otacza
gmina wiejska Gostynin.
Miasto jest położone przy drodze krajowej nr 60: Łęczyca - Kutno - Gostynin - Płock - Ostrów
Mazowiecka. Ponadto przez Gostynin przebiegają drogi wojewódzkie: 581 - Gostynin - Łanięta Krośniewice, 573 - Nowy Duninów - Gostynin - Żychlin, 265 - Brześć Kujawski - Kowal Gostynin.
Największy udział w strukturze użytkowania gruntów mają lasy i grunty leśne, które zajmują 51,7%
ogólnej powierzchni miasta, grunty rolne 21,3%, pozostałe (w tym grunty zabudowane
i zurbanizowane) 27%. Sposób użytkowania gruntów i forma zainwestowania jest zróżnicowana
i wiąże się z dotychczasowymi procesami rozwoju miasta.
W układzie miasta wyróżnia się zespoły zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług,
tereny zabudowy śródmiejskiej. Znaczny udział w strukturze terenów zainwestowanych mają ulice
i tereny kolejowe.

1.3 Położenie geograficzne
Miasto Gostynin należy do mezoregionu Pojezierza Kujawskiego będącego częścią makroregionu,
Pojezierza Wielkopolskiego. Rzeźba terenu miasta jest wynikiem działania lądolodu. Świadczą
o tym charakterystyczne formy rzeźby terenu m. in. doliny rzek Skrwy Lewej i Osetnicy, rynny
i jeziora polodowcowe, a także typowy dla rzeźby młodo - glacjalnej oz (ozy to wydłużone pagórki
o wysokości od kilku do nawet 100 metrów i długości dochodzącej do kilkudziesięciu kilometrów).
Oz Gostyniński, występuje na zachód od Gostynina, gdzie ciągnie się na odcinku 14 kilometrów,
równolegle do rzeki Skrwy. W najwyższej części osiąga on 121,3 m i ta część ozu objęta jest
ochroną rezerwatową (rezerwat Dybanka). Otoczenie Gostynina to ponad 14 000 ha lasów i około
60 jezior, z których największe Jezioro Lucieńskie zajmuje 203 ha powierzchni, Jezioro Białe 150
ha. U podnóża Ozu Gostynińskiego, w dawnej rynnie, usytuowanych jest kilka małych jezior
rynnowych tworzących system jezior (np. Czarne, Kocioł, Bratoszewo, jezioro przy Zamku - nie
posiadające nazwy).

7

1.4 Środowisko przyrodnicze
Miasto Gostynin leży na obszarze Pojezierza Gostynińskiego. Jest to teren niezwykle ciekawy pod
względem geograficznym, historycznym i przyrodniczym. Prawie cały jego obszar pokrywają lasy,
głównie sosnowe i mieszane, a na terenach podmokłych olsy i łęgi. Na obszarze pojezierza rosną
rzadkie gatunki roślin oraz zamieszkuje bardzo bogata fauna. Gostynin to miasto leżące wzdłuż
rzeki Skrwy Lewej, otoczone lasami Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego, trzema
rezerwatami przyrody: Dybanką, Drzewcami i Osetnicą oraz licznymi jeziorami polodowcowymi
Pojezierza Gostynińskiego.

1.5 Uwarunkowania społeczne. Demografia
Według stanu na 31 grudnia 2020 roku miasto Gostynin zamieszkiwało 17 925 osób, z czego 9 544
stanowią kobiety i 8 381 mężczyźni. W porównaniu do 2019 roku liczba ludności spadła o 214
osób. Na przestrzeni ostatnich kilku lat zauważalny jest spadek liczby mieszkańców o ponad 2000.
Wynika to z ujemnego przyrostu naturalnego i migracji ludności.
Wg stanu na 31 grudnia 2020 roku stopa bezrobocia dla powiatu gostynińskiego wynosiła: 13,8%,
dla województwa: 5,2%. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Miasta Gostynina
wynosiła 917, w tym 468 stanowiły kobiety, 449 mężczyźni. W porównaniu do 2019 roku liczba
zarejestrowanych osób bezrobotnych wzrosła o 137.

1.6 Organy Gminy Miasta Gostynina
Organami Gminy Miasta Gostynina jest Rada Miejska i Burmistrz Miasta. Rada Miejska jest
organem stanowiącym i kontrolnym. Liczy 15 radnych. Na czele Rady Miejskiej stoją:
Przewodniczący i dwóch Wiceprzewodniczących. Rada Miejska obraduje na sesjach zwoływanych
przez Przewodniczącego.
Burmistrz Miasta jest jednoosobowym organem wykonawczym Gminy Miasta Gostynina.

1.7 Sytuacja finansowa miasta Gostynina w 2020 roku
Na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina z mocy prawa tworzy
wspólnotę samorządową na odpowiednim terytorium oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu
własnym i na własną odpowiedzialność. Do priorytetów gminy należy zaspokajanie potrzeb jej
mieszkańców i wyposażenie ich w dobra publiczne. Aby gmina mogła realizować swoje zadania
oraz różnorodne potrzeby mieszkańców ma do dyspozycji odpowiedni instrument, którym jest
budżet składający się z dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Opracowywany
corocznie stanowi podstawowy plan jej działalności na dany rok kalendarzowy, jest
8

odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej każdej gminy. Analiza budżetu pokazuje źródła
finansowania działalności miasta oraz kierunki jego rozwoju.
Wiarygodne informacje o sytuacji finansowej pozwalają na racjonalne gospodarowanie
publicznymi zasobami pieniężnymi w celu właściwego wypełniania zadań wobec mieszkańców.
Budżet Miasta Gostynina na 2020 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Budżetową
Nr 131/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku. W Uchwale
Budżetowej na 2020 rok (stan na 1 stycznia 2020 roku) ustalono:
1) dochody budżetu w kwocie 79.091.236,13 zł, w tym:
dochody bieżące w kwocie:

77.046.452,13 zł,

dochody majątkowe w kwocie: 2.044.784,00 zł,
2) wydatki budżetu w kwocie 83.847.405,13 zł, w tym:
wydatki bieżące w kwocie

75.065.807,13 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 8.781.598,00 zł,
3) deficyt budżetu w kwocie 4.756.169,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
zaciągniętego kredytu w kwocie 578.139,00 zł i pożyczki w kwocie 3.456.123,00 zł i przychodami
z niewykorzystanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzonych na
wyodrębnionych rachunkach bankowych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2020 roku w
kwocie 721.907,00 zł.
4) przychody w wysokości 6.050.169,00 zł (kredyt 1.872.139,00 zł; pożyczka 3.456.123,00 zł;
przychody z niewykorzystanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych
zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych z przeznaczeniem na wydatki
majątkowe w 2020 roku w kwocie 721.907,00 zł.) i rozchody w wysokości 1.294.000,00 zł (spłata
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów).
W ciągu roku dokonywane były zmiany uchwałami zmieniającymi uchwałę budżetową oraz
zarządzeniami Burmistrza. Zmiany dotyczyły zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów i wydatków,
przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenia i zmniejszenia
przychodów i planowanego deficytu budżetu oraz zwiększenia rozchodów. Ostatecznie budżet na
koniec 2020 roku zamknął się kwotami przedstawionymi w prezentowanych tabelach.
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Dochody
Dochody publiczne są podstawą działalności finansowej samorządu. Ostatecznie dochody miasta
Gostynina ukształtowały się na poziomie przedstawionym w tabeli i zostały porównane do 2019
roku:
Dochody miasta w latach 2019 - 2020 w podziale na bieżące i majątkowe

31 grudnia 2019 roku

31 grudnia 2020 roku
Struktura

Treść

procentowa

Plan wg uchwał
Rady Miejskiej

Wykonanie

po zmianach

DOCHODY
OGÓŁEM
Dochody
bieżące
Dochody
majątkowe

wskaźnik udział w
wyk./plan budżecie

Struktura procentowa
Plan wg uchwał
Rady Miejskiej

Wykonanie

po zmianach

wskaźnik

udział

wyk./ plan w budżecie

77 297 848,83

77 282 330,40

99,98%

100,00%

85 630 051,57 88 315 674,68 103,14%

100,00%

76 019 556,83

75 984 980,19

99,95%

98,32%

81 269 969,57 80 957 413,76

99,62%

91,67%

1 278 292,00

1 297 350,21

101,49%

1,68%

4 360 082,00

168,76%

8,33%

7 358 260,92

Źródła dochodów miasta w latach 2019 - 2020

31 grudnia 2019 roku

Treść

Struktura procentowa

Plan wg uchwał
Rady Miejskiej

Wykonanie

po zmianach
DOCHODY
OGÓŁEM
Dochody
własne
Subwencja
ogólna
Dotacje,
w tym:

31 grudnia 2020 roku
Plan wg uchwał

Struktura procentowa

wskaźnik

udział w Rady Miejskiej Wykonanie wskaźnik

wyk./plan

budżecie

po zmianach

udział

wyk./plan w budżecie

77 297 848,83

77 282 330,40

99,98%

100,00%

85 630 051,57 88 315 674,68 103,14%

100,00%

36 516 853,84

36 552 873,11

100,10%

47,30%

39 099 245,10 39 012 857,03 99,78%

44,17%

16 302 446,00

16 302 446,00

100,00%

21,09%

16 550 723,00 16 550 723,00 100,00%

18,74%

24 478 548,99

24 427 011,29

99,79%

31,61%

29 980 083,47 32 752 094,65 109,25%

37,09%

Kwota osiąganych dochodów określa pozycję finansową gminy. Można powiedzieć, że im wyższe
dochody tym więcej środków pozostaje na inwestycje po zabezpieczeniu odpowiednich środków na
realizację zadań bieżących wynikających z art. 7 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym. W celu
realizacji zaplanowanych dochodów oraz dochodzenia należności wymagalnych, prowadzone były
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działania windykacyjne. Wystawionych zostało: 10 decyzji określających wysokość zobowiązania
dla osób, które nie złożyły deklaracji/informacji stanowiącej podstawę wymiaru zobowiązania,
877 upomnień, 304 tytuły wykonawcze, dokonano 15 wpisów na hipotekę przymusową.

Wydatki
Z osiągniętych dochodów wydatkowane były kwoty z przeznaczeniem na realizację: zadań
własnych, zleconych gminie, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego; zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego. Zadania te objęte były planem wydatków, którego wysokość jak i
wykonanie prezentuje tabela:
Wykonanie wydatków w latach 2019 - 2020

31 grudnia 2019 roku
Treść

Struktura

Plan wg uchwał
Rady Miejskiej

procentowa
Wykonanie

po zmianach
WYDATKI

31 grudnia 2020 roku

Wskaźnik udział w
wyk./plan budżecie

Plan wg uchwał
Rady Miejskiej

Struktura procentowa
Wykonanie

po zmianach

Wskaźnik

udział

wyk./plan w budżecie

78 064 076,51

76 106 173,02

97,49%

100%

88 957 328,88

86 328 723,89

97,05%

100,00%

bieżące

73 854 365,51

71 997 735,35

97,49%

94,60%

80 186 656,60

77 568 385,52

96,73%

89,85%

majątkowe

4 209 711,00

4 108 437,67

97,59%

5,40%

8 770 672,28

8 760 338,37

99,88%

10,15%

OGÓŁEM

Wydatki bieżące ponoszone były między innymi na: utrzymanie lokalnych dróg publicznych,
utrzymanie czystości w mieście, utrzymanie zieleni, odbiór odpadów od mieszkańców naszego
miasta, utrzymanie porządku publicznego i ochronę przeciwpożarową, usługi społeczne,
funkcjonowanie administracji Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych gminy. Największy
udział w wydatkach ogółem od wielu lat niezmiennie stanowią wydatki na „Oświatę”
i „Edukacyjną opiekę wychowawczą”: w 2019 roku - 34,12%, w 2020 roku - 32,06% oraz na
„Pomoc Społeczną” i „Rodzinę”: w 2019 roku - 34,35%, w 2020 roku - 35,21%. Od 2019 roku
wzrósł również udział wydatków ponoszonych przez Miasto za odbiór od właścicieli
zamieszkanych nieruchomości oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych. W 2020 roku
Miasto wydało na to zadanie 4,52% budżetu gminy.
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Wydatki majątkowe
Plan 8.770.672,28 zł, wykonanie 8.760.338,37 zł, tj. 99,89% planu, w tym:
-

445.052,00 zł plan, 441.415,22 zł wykonanie - zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem

przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
-

8.065.620,28 zł plan, 8.058.923,15 zł wykonanie - przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej

Prognozie Finansowej,
-

60.000,00 zł plan, 60.000,00 zł wykonanie - dotacje majątkowe,

-

200.000,00 zł plan, 200.000,00 zł wykonanie - na wniesienie wkładów do spółki miejskiej.

W 2020 roku realizowane były wydatki majątkowe, na które składały się zadania jednoroczne nie
objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadania kontynuowane
z lat poprzednich i zakończone w 2020 roku a także zadania kontynuowane z lat poprzednich ale
jeszcze niezakończone. Zostały również rozpoczęte nowe przedsięwzięcia, których kontynuacja
odbywać się będzie w latach następnych. Najwięcej środków w wydatkach majątkowych zostało
zaangażowanych na podniesienie jakości i wydajności oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych 49,32%, na poprawę miejskiej infrastruktury drogowej - 20,56% oraz na poprawę miejskiej
infrastruktury sportowej - 20,82%. W 2020 roku Miasto wniosło wkład pieniężny do spółki
miejskiej na zwiększenie kapitału zakładowego.
W wyniku realizacji dochodów jak i poniesionych wydatków rok budżetowy 2020 zamknął się
nadwyżką w wysokości 1.986.950,76 zł przy planowanym deficycie w kwocie 3.327.277,31 zł.
Na dodatni wynik budżetu miały wpływ niewykorzystane w 2020 roku środki na program unijny,
środki przekazane Miastu w 2020 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskane na realizację trzech inwestycji, które
wpłynęły w 2020 roku, a które zostaną wydatkowane w roku następnym oraz środki na
przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Wynik budżetu w porównaniu z rokiem 2019
przedstawia prezentowana tabela:
Wynik budżetu w latach 2019 - 2020
31 grudnia 2019 roku
Treść

Plan wg uchwał Rady
Miejskiej po zmianach

A. DOCHODY
OGÓŁEM
B. WYDATKI
OGÓŁEM
WYNIK (A - B)

Wykonanie

31 grudnia 2020 roku
Plan wg uchwał Rady
Miejskiej po zmianach

Wykonanie

77 297 848,83

77 282 330,40

85 630 051,57

88 315 674,68

78 064 076,51

76 106 173,02

88 957 328,88

86 328 723,89

-766 227,68

1 176 157,38

-3 327 277,31

1 986 950,79
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Na koniec 2020 roku Miasto Gostynin posiadało zobowiązania finansowe :
Tytuł zobowiązania

Stan na 31 grudnia 2019 roku

Stan na 31 grudnia 2020 roku

Kredyty

10 986 592,00

10 813 092,00

Pożyczki

0,00

2 973 090,51

2 884 267,00

1 841 667,00

13 870 859,00

15 627 849,51

Wykup wierzytelności
Ogółem

Zobowiązania finansowe wzrosły w stosunku do 2019 roku z uwagi na zaciągnięcie w 2020 roku
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki preferencyjnej
w kwocie 3.129.569,51 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Modernizacja systemu oświetlenia
ulicznego, której ostatnia transza w kwocie 156.479,00 zł wpłynie w 2021 roku.

1.8. Edukacja
Gostynin jest ośrodkiem edukacyjnym w subregionie. Mieszkańcy mają dostęp do oferty
edukacyjnej na poziomach szkół podstawowych i średnich. Gmina Miasta Gostynina realizując
założenia reformy systemu oświaty kładzie nacisk przede wszystkim na zwiększenie efektywności
kształcenia przez integralne edukowanie w zakresie wychowania, wiedzy, umiejętności oraz
niwelowanie problemu braku równych szans w dostępie do edukacji, na każdym etapie kształcenia.
Obecny system stwarza większą niż poprzednio możliwość kształcenia, w tym specjalnego,
m. in. pod potrzeby lokalnego rynku pracy.

1.9. Opieka zdrowotna
W mieście Gostyninie działają zakłady opieki zdrowotnej lecznictwa zamkniętego:
- Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora
Eugeniusza Wilczkowskiego, Gostynin - Zalesie,
- Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, Gostynin - Zalesie.
Dostęp do świadczeń lekarskich podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „Medicus” w Gostyninie oraz 4 przychodnie specjalistyczne. Mieszkańcy
miasta korzystają również z opieki zdrowotnej szpitala w Gorzewie. Zaopatrzenie w środki
medyczne zabezpiecza 9 aptek.
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Część II „Urząd Miasta Gostynina i jednostki organizacyjne”
Urząd Miasta Gostynina
Urząd Miasta Gostynina jest aparatem pomocniczym Burmistrza Miasta, przy pomocy którego
realizuje swoje obowiązki, wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy Miasta Gostynina
określone przepisami prawa. Burmistrz Miasta jest kierownikiem Urzędu Miasta.
W Urzędzie Miasta Gostynina w 2020 roku zatrudnionych było 101 pracowników, w tym 68 na
stanowiskach urzędniczych i 33 na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Strukturę Urzędu Miasta
Gostynina tworzy 12 wydziałów:

2.1 Biuro Organizacyjne Burmistrza
W Biurze Organizacyjnym Burmistrza jest zatrudnionych 16 osób, w tym 7 pracowników na
stanowiskach urzędniczych oraz 9 na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
Wydział realizuje bieżące zadania w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu
i prawidłowej obsługi klientów. Prowadzono bieżącą obsługę sekretariatu kierującego obiegiem
korespondencji i organizowaniem spotkań Burmistrza Miasta i Zastępcy Burmistrza. Dokonywano
bieżących zakupów na potrzeby Urzędu oraz prowadzono logistykę usług niezbędnych dla
prawidłowego funkcjonowania budynków Urzędu. Wydział prowadzi rejestr zarządzeń Burmistrza,
nadzoruje ich publikację w BIP, opracowuje projekty regulaminów, zarządzeń wewnętrznych oraz
instrukcji z zakresu funkcjonowania Urzędu Miasta, prowadzi archiwum zakładowe (przyjęto od
wydziałów Urzędu Miasta 2,4 mb. dokumentacji niearchiwalnej oraz 8,5 mb. dokumentacji
archiwalnej. Nie przekazywano dokumentacji do Archiwum Państwowego w Płocku. Prowadzony
jest rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej. W 2020 roku udzielono odpowiedzi na 89
takich wniosków. Zorganizowano i przeprowadzono dwie tury wyborów Prezydenta RP w 16
obwodach głosowania. Prowadzono sprawy kadrowe i płacowe pracowników Urzędu Miasta, w
tym: przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy,
kierowanie na badania lekarskie, organizacja naborów na wolne stanowiska pracy, organizacja
służby przygotowawczej, okresowej oceny kwalifikacyjnej, kontroli zarządczej, naliczanie
i sporządzanie list wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich,
indywidualne zgłaszanie do ubezpieczenia i rozliczanie składek, deklaracji na PFRON,
przygotowywanie wniosków na refundację wynagrodzeń, obsługa dodatkowego ubezpieczenia
pracowników i kasy zapomogowo - pożyczkowej. Wydano 130 zaświadczeń o zatrudnieniu
i wynagrodzeniu dla pracowników oraz innych podmiotów. W 2020 roku zorganizowano 6 naborów
na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta: podinspektor ds. urbanistyczno - budowlanych
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(3 nabory), podinspektor ds. księgowości podatkowej, podinspektor ds. pozyskiwania funduszy
i realizacji projektów, podinspektor ds. opłat adiacenckich i planistycznych. Zatrudniono na
podstawie umowy o pracę 4 osoby. Powołano Zespół ds. wdrożenia programu Pracowniczych
Planów Kapitałowych, który zajmował się wyłonieniem instytucji finansowej do obsługi PPK
w Urzędzie Miasta Gostynina. W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniono:
8 osób w ramach robót publicznych, 54 osoby w ramach prac społecznie użytecznych, 10 osób
w ramach prac społecznie użytecznych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych i 7 osób
w ramach stażu. W 2020 roku realizowano staże dla 2 osób z budżetu projektu „Liderzy zmian”wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zorganizowano praktyki dla
2 uczniów Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie i 2 studentów Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. W 2020 roku przyjęto i zorganizowano pracę dla 34 osób skazanych,
skierowanych przez sądowego kuratora zawodowego w celu odpracowania kary na rzecz
społeczności lokalnej. W zakresie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji 42 razy kierowano
pracowników Urzędu Miasta na szkolenia, prowadzono bieżące szkolenia z zakresu bhp.
Realizowano również zadania zmierzające do zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu
informatycznego oraz systemów bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta (nadzorowanie sieci, sprzętu
serwerowego, oprogramowania systemowego i narzędziowego), zapewniano wykonywanie zadań
Administratora Systemu Informatycznego oraz Lokalnego Administratora Systemu. Prowadzono
bieżącą obsługę audiowizualną sesji Rady Miejskiej wraz z transmisją online oraz obsługą systemu
głosowań. W ramach obsługi punktu potwierdzania profilu zaufanego potwierdzono 251 profili
zaufanych, sporządzono 51 protokołów ustaleń ze spotkań Burmistrza Miasta Gostynina
z naczelnikami Wydziałów Urzędu Miasta.

2.2 Wydział Finansowy
W Wydziale jest zatrudnionych 10 osób. Wydział prowadzi obsługę finansowo - księgową i kasową
Urzędu Miasta, wykonuje zadania w zakresie podatków i opłat lokalnych, zajmuje się rozliczaniem
ksiąg rachunkowych i rozliczaniem inwentaryzacji.
/informacja dotycząca realizowania zadań przez Wydział FN została przedstawiona w Części I
Raportu „Informacje ogólne” w pkt. 1.7 „Sytuacja finansowa miasta Gostynina w 2020 roku”/.

2.3 Biuro Obsługi Rady Miejskiej
W Biurze Obsługi Rady Miejskiej w 2020 roku zatrudnione były 2 osoby. Wydział prowadzi
obsługę Rady Miejskiej, wykonuje czynności organizacyjne związane z przygotowaniem
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i przeprowadzeniem obrad sesji Rady, prowadzi rejestr uchwał podejmowanych przez Radę
Miejską.

2.4 Wydział Zamówień Publicznych
W Wydziale są zatrudnione 3 osoby. Wydział zajmuje się prowadzeniem postępowań o udzielenie
zamówień zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez: opracowanie
rocznego planu zamówień publicznych, przyjmowanie wniosków z wydziałów Urzędu Miasta,
uczestnictwo w komisjach przetargowych, prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
w szczególności realizowanie przetargów na roboty budowlane, usługi oraz dostawy na potrzeby
Miasta. W 2020 roku zostało przeprowadzonych 17 postępowań: 5 przetargów w trybie ustawy
Prawo zamówień publicznych, w tym 3 o charakterze inwestycji oraz 12 zapytań ofertowych
o wartości poniżej 30 000 euro.

2.5 Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
W Wydziale jest zatrudnionych 5 osób. Wydział realizuje zadania wynikające z ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie planowania przestrzennego, lokalizacji
inwestycji celu publicznego i ustaleniu warunków zabudowy. Przygotowuje, prowadzi
i nadzoruje inwestycje miejskie, zajmuje się remontami miejskich obiektów użyteczności
publicznej i budownictwem mieszkaniowym na terenie miasta. /informacja dotycząca realizowania
zadań przez Wydział IGP została przedstawiona w Części IV Raportu „Działalność inwestycyjna”/.

2.6 Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa
W 2020 roku w Wydziale były zatrudnione 23 osoby, z czego 14 na stanowiskach urzędniczych
oraz 9 na stanowiskach pomocniczych i obsługi, wykonujących prace fizyczne na terenie miasta.
Wydział realizuje zadania wynikające m. in. z ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz ustawie o dodatkach
mieszkaniowych. Gospodaruje i zarządza komunalnymi gruntami, gruntami przeznaczonymi pod
zabudowę, prowadzi ewidencję gruntów. Prowadzi również gospodarkę lokalami mieszkalnymi
i użytkowymi, realizuje zadania z zakresu wypłat dodatków mieszkaniowych, ustalaniem opłat
adiacenckich i planistycznych, prowadzeniem spraw z zakresu geodezji i kartografii. Wydział
ponadto zajmuje się sprawami gospodarki ściekowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody,
utrzymania czystości i porządku na terenach miejskich, gospodarki odpadami komunalnymi a także
gospodarki w lasach komunalnych i gospodarki rolnej.
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Zasoby materialne Gminy Miasta Gostynina
Gospodarka nieruchomościami
W skład zasobu nieruchomości Gminy Miasta Gostynina wchodzą nieruchomości o łącznej
powierzchni 353,0611 ha z czego: nieruchomości przekazane w zarząd, administrację, użyczenie,
dzierżawę i inne - 172,3387 ha; w użytkowaniu wieczystym - 64,0072 ha.

Nabywanie
W 2020 roku na rzecz Gminy Miasta Gostynina, do gminnego zasobu nieruchomości zostały nabyte
na podstawie umów sprzedaży (akty notarialne) nieruchomości: niezabudowana działka położona w
Gostyninie o numerze ewidencyjnym 4916/1 o powierzchni 0,1683 ha z przeznaczeniem pod drogi
publiczne, niezabudowana działka położona w Gostyninie o numerze ewidencyjnym 4916/8
o powierzchni 0,0604 ha z przeznaczeniem pod drogi publiczne.
Zbywanie
W 2020 roku z gminnego zasobu nieruchomości zostały sprzedane:
1) grunty niezabudowane:
- działka o numerze ewidencyjnym 5859/5 o powierzchni 0,9469 ha położona w Gostyninie przy
ulicy Sadownika - w trybie przetargu ustnego ograniczonego - kwota 158.570,00 zł;
- działki o numerach ewidencyjnych: 4006/1, 4011/3, 4008, 4010 o łącznej powierzchni 0,6110 ha
położone w Gostyninie przy ulicy Kutnowska/Broniewskiego - w trybie bezprzetargowym - kwota
890.000,00 zł + VAT;
- działka o numerze ewidencyjnym 2005/3 o powierzchni 0,2178 ha położona w Gostyninie przy
ulicy Bema - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - kwota 151.500,00 zł;
2) grunty zabudowane:
- działka o numerze ewidencyjnym 3236/7 o powierzchni 0,0031 ha położona w Gostyninie przy
ulicy Ozdowskiego zabudowana garażem o powierzchni zabudowy 21 m. kw. - w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego - kwota 16.160,00 zł;
- działka o numerze ewidencyjnym 3245/9 o powierzchni 0,0030 ha położona w Gostyninie przy
ulicy Ozdowskiego zabudowana garażem o powierzchni zabudowy 21 m. kw. - w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego - kwota 24.140,00 zł;
W 2020 roku wniesiono aportem (wkład pieniężny) do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
w Gostyninie Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Polnej 2 w Gostyninie, działkę o numerze
ewidencyjnym 1201/15 o powierzchni 0,1802 ha położoną w Gostyninie przy ul. Ziejkowej wartość gruntu ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wyniosła 311.925,00 zł.
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Komunalizacja
Po rozpatrzeniu wniosków Burmistrza Miasta Gostynina, Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji stwierdził nieważność:
- decyzji Wojewody Płockiego dotyczącej nabycia przez Gminę Gostynin z mocy prawa
nieodpłatnie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej
Gostynin, obręb ewidencyjny m. Gostynin jako działka nr 2668 - w części dotyczącej działek
aktualnie oznaczonych nr 2668/64, nr 2668/65, nr 2668/66, nr 2668/67, nr 2668/68, nr 2668/69,
nr 2668/70;
- decyzji Wojewody Płockiego w części dotyczącej stwierdzenia nabycia przez Gminę Gostynin
z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów w jednostce
ewidencyjnej Gostynin, w obrębie m. Gostynin stanowiącej działkę 3531/3;
- decyzji Wojewody Płockiego stwierdzającej nabycie przez Gminę Gostynin z mocy prawa
nieodpłatnie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej
Gostynin, w obrębie m. Gostynin nr działki 4002.
Po rozpatrzeniu wniosków Burmistrza Miasta Gostynina, Wojewoda Mazowiecki stwierdził
nabycie przez Gminę Miasta Gostynina z mocy prawa, z dniem 27 maja 1990 roku, nieodpłatnie:
-

prawa własności gruntu położonego w obrębie Gostynin, jednostka ewidencyjna Gostynin,

oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka: nr 2314 o powierzchni 0,0214 ha,
-

prawa własności gruntu położonego w obrębie Gostynin, jednostka ewidencyjna Gostynin

oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki: nr 6311/2 o powierzchni 0,1335 ha i nr 6509
o powierzchni 0,9831 ha.
Dzierżawa
W 2020 roku na wnioski złożone przez zainteresowane osoby wydzierżawiono następujące
nieruchomości:
- część działki gruntu o powierzchni 16 m. kw. oznaczonej numerem ewidencyjnym 2668/65
położonej w Gostyninie przy ulicy Termalnej, z przeznaczeniem pod ustawienie garażu
tymczasowego - koszt 61,50 zł brutto miesięcznie,
- działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 772, 773, 774/3 o łącznej powierzchni
10,2739 ha położone w Gostyninie przy ulicy Krośniewickiej, z przeznaczeniem pod uprawy rolne koszt 1.500,00 zł/miesięcznie,
- część działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 2645 o powierzchni 15 m. kw.,
położonej w Gostyninie przy ulicy Rynek, z przeznaczeniem pod stanowisko parkingowe dla
dostawców - koszt 23,98 zł brutto/kwartalnie,
- działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 770 o powierzchni 1,0382 ha, położoną
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w Gostyninie przy ulicy Krośniewickiej, z przeznaczeniem pod uprawy rolne - koszt 93,45
zł/kwartalnie,
- część działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 3112/19 o powierzchni 16,5 m. kw.,
położoną w Gostyninie przy ulicy Parkowej, z przeznaczeniem pod ustawienie garażu
tymczasowego - koszt 61,50 zł brutto/miesięcznie,
- część działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 3140 o powierzchni 12 m. kw. położoną
w Gostyninie przy ulicy Rynek, z przeznaczeniem pod ustawienie pawilonu handlowego,
wolnostojącego o charakterze sprzedażowym (artykuły spożywcze) - koszt 280,44 zł
brutto/miesięcznie,
- część działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 2013/85 o powierzchni 600 m. kw.
położoną w Gostyninie przy ul. Płockiej, w celu poprawy warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych, tj. działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2013/16 i 2013/19,
na których planowana była budowa stacji paliw z myjnią oraz towarzyszącą infrastrukturą - koszt
369,00 zł brutto/miesięcznie,
- działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 2336/6, 2337/24 o łącznej powierzchni 252
m. kw., położone w Gostyninie przy ulicy Spokojnej, z przeznaczeniem pod zieleń przydomową koszt 61,99 zł brutto/miesięcznie,
- część działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 3112/19 o powierzchni 15 m. kw.,
położoną w Gostyninie przy ulicy Parkowej, z przeznaczeniem pod ustawienie garażu
tymczasowego - koszt 61,50 zł brutto/miesięcznie.
Użyczenie
W 2020 roku oddano w użyczenie następujące nieruchomości:
- działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 1154/8 o powierzchni 1,4859 ha i część działki
gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1152/5 o powierzchni 72,25 m. kw., położone
w Gostyninie przy ulicy Dybanka, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej przez
Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych o charakterze rekreacyjno - sportowym;
- działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 1327/1, 1311/40, 1311/51, 1311/52, 1311/62
o łącznej powierzchni 1,9427 ha położone w Gostyninie przy ulicy Bierzewickiej,
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności przez Miejskie Centrum Handlowe „Stara
Betoniarnia” Sp. z o. o., polegającej na zarządzaniu nieruchomością, najmie i dzierżawie
pomieszczeń.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
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gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, potwierdzono ten
fakt poprzez wydanie stosownych zaświadczeń dla następujących nieruchomości: działka o nr ew.
1152/10, ul. Dybanka 33; działka o nr ew. 1152/26, ul. Zazamcze 47; działka o nr ew. 1099/3, ul.
Zazamcze 43 .
Leśnictwo
Według Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów komunalnych stanowiących własność
Gminy Miasta Gostynina

łączna powierzchnia lasów komunalnych wynosi 84,08 ha.

Powierzchnie leśne podzielone są na trzy uroczyska tj:
- Uroczysko „Pagórek”, którego długość granicy wynosi 4,05 km i znajduje się między rzeką
Osetnicą, drogą z Gostynina do Duninowa, trasą kolejową z Kutna do Płocka oraz gruntami wsi
Bierzewice i miasta Gostynin;
- Uroczysko „Podosinki” o długości granicy 1,47 km znajduje się między ul. Czapskiego, gruntami
wsi Gaśno i miasta Gostynin oraz obwodnicą miasta;
- Uroczysko „Bratoszewo” o długości granicy 2,58 km, które graniczy z gruntami miasta Gostynina
i lasami prywatnymi wsi Strzałki.
Lasy komunalne zostały podzielone na 5 oddziałów, z których oddziały o numerach 1 - 3 znajdują
się w uroczysku „Pagórek”, oddział 4 w uroczysku „Podosinki”, natomiast oddział 5 w uroczysku
„Bratoszewo”.
W ramach realizacji prac gospodarczych wynikających z planu obowiązującego w 2020 roku miasto
pozyskało z wycinki drzew w lasach komunalnych drewno opałowe w ilości 53 mp, które zostało
sprzedane za kwotę 2.300,00 zł. Pozyskano również drewno opałowe z wycinki drzew z terenów
komunalnych miasta w ilości 110,60 mp, które sprzedano za kwotę 13.825,00 zł. W 2020 roku
został opracowany nowy Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów komunalnych stanowiących
własność Gminy Miasta Gostynina obejmujący okres gospodarczy od 1 stycznia 2021 roku do
31 grudnia 2030 roku.

Gospodarka odpadami komunalnymi
W 2020 roku systemem gospodarki odpadami objętych było 14 996 mieszkańców miasta. Zgodnie z
ewidencją ludności na terenie miasta Gostynina zameldowanych na stałe na dzień 31 grudnia 2020
roku było 17 417 osób i na pobyt czasowy 508 osób. Pomiędzy osobami zameldowanymi
a zamieszkałymi występuje znaczna rozbieżność. Wynika to z faktu, że duża część mieszkańców ze
względu na pracę przebywa poza miejscem zameldowania lub poza granicami kraju. Ponadto
znaczną część stanowią studenci, którzy kontynuują naukę poza terenem miasta. Na bieżąco
prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach
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i sprawdzanie ich ze stanem faktycznym. Właściciele nieruchomości, co do których istnieją
podejrzenia o podanie nieprawdziwych danych, są wzywani do złożenia stosownych wyjaśnień.
W 2020 roku dokonywano miesięcznych weryfikacji osób nowo zameldowanych, urodzeń oraz
zgonów z ilością osób wykazywanych w deklaracji a faktycznie zamieszkujących daną
nieruchomość. Łącznie zweryfikowano 244 nieruchomości.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Miasta Gostynina w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
realizowany był przez firmę SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 31,
09 - 400 Płock, z którą zawarto umowę na czas oznaczony tj. od 1 czerwca 2018 roku do
31 grudnia 2020 roku.
Koszty poniesione na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2020
wyniosły 3.756.494,88 zł.
Źródłem finansowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych są opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone przez właścicieli nieruchomości położonych na
terenie miasta. W 2020 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone
Uchwałą Nr 52/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie
dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia
stawki tej opłaty wynosiły:
- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które były zbierane i odbierane jako
odpady niesegregowane (zmieszane) - 21,00 zł/osoba/miesiąc;
- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które były zbierane i odbierane
w sposób selektywny - 11,00 zł/osoba/miesiąc.
Stawki te obowiązywały do czasu wejścia w życie Uchwały Nr 139/XVII/2019 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, które przedstawiają się
następująco :
- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 18,00 zł miesięcznie od
osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny;
- podwyższona miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 36,00 zł
miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
- zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2,00 zł
miesięcznie od osoby zamieszkującej

daną nieruchomość

- właścicieli nieruchomości
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zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Rzeczywiste wpłaty otrzymane od mieszkańców kształtowały się następująco:
1. Wpłaty otrzymane od mieszkańców w 2020 roku

3.268.587,71 zł

2. Zadłużenie mieszkańców z tytułu nie wniesionych opłat
3.

Wydatki

poniesione

w

związku

z

odbiorem,

59.993,35 zł
transportem

i zagospodarowaniem odpadów komunalnych

4. Nadwyżki powstałe z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3.756,494,88 zł
-

Zgodnie z wnioskiem z Raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za rok 2019 dotyczącym
potrzeby podniesienia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 2020 roku
nastąpiła podwyżka opłat. Jednakże z danych przedstawionych powyżej jednoznacznie wynika, że
w roku 2020 nadal występowały niedobory finansowe z tytułu wpłacanych opłat i poniesionych
kosztów funkcjonowania systemu gospodarki na terenie Gminy Miasta Gostynina. Zachodzi zatem
w dalszym ciągu potrzeba zwiększenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.7 Wydział ds. Dróg
W Wydziale było zatrudnionych 10 osób, z czego na stanowiskach urzędniczych 5 osób oraz 5 osób
na stanowiskach pomocniczych wykonujących prace fizyczne. Wydział wykonuje zadania
w zakresie przygotowania, prowadzenia i nadzorowania zadań inwestycyjnych dotyczących:
budowy, modernizacji i remontów dróg gminnych, prowadzenia ewidencji dróg, obiektów
mostowych i przepustów, prowadzenia okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów
inżynieryjnych, wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz naliczania
opłat i kar, realizowania zadań z zakresu inżynierii ruchu, koordynowania robót w pasie drogowym.
/informacja dotycząca realizowania zadań przez Wydział ds. Dróg została przedstawiona w Części
IV Raportu „Działalność inwestycyjna”/.

2.8 Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
W Wydziale były zatrudnione 4 osoby. Wydział wykonuje zadania w zakresie pozyskiwania
informacji o możliwościach aplikowania o środki finansowe: unijne i krajowe dla Urzędu Miasta,
jednostek miejskich i miejskich spółek, procedowania w zakresie pozyskiwania środków
zewnętrznych, pozyskiwania funduszy europejskich. Wydział świadczy pomoc i doradztwo,
koordynuje projekty inwestycyjne oraz edukacyjno - społeczne współfinansowane z funduszy
europejskich i innych środków zewnętrznych.
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W 2020 roku Gmina Miasta Gostynina pozyskała dofinansowania w ramach zadań:

Tytuł projektu

Nazwa programu

Resortowy programu rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH+” edycja 2020, moduł 2
Funkcjonowanie Punktu opieki nad
Resortowy programu rozwoju instytucji
dziećmi do lat 3 ZACZAROWANA
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
KRAINA
„MALUCH+” edycja 2020, moduł 2
Resortowy programu rozwoju instytucji
Funkcjonowanie Klubu Dziecięcego
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„Uśmiech Malucha”
„MALUCH+” edycja 2020, moduł 2
Program operacyjny Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020
Zdalna Szkoła (zakup sprzętu
Oś I powszechny dostęp do szybkiego
komputerowego dla 3 Szkół
internetu Działanie1.1 Wyeliminowanie
Podstawowych z terenu miasta Gostynina
terytorialnych różnic w możliwości
do zdalnego nauczania)
dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach
Program operacyjny Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020
Zdalna Szkoła+ (zakup sprzętu
Oś I powszechny dostęp do szybkiego
komputerowego dla 3 Szkół
internetu Działanie1.1 Wyeliminowanie
Podstawowych z terenu miasta Gostynina
terytorialnych różnic w możliwości
do zdalnego nauczania)
dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach
Przeprowadzenie inwentaryzacji
Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony
indywidualnych źródeł ciepła na terenie
Powietrza Mazowsze 2020
miasta Gostynina
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych Program Ograniczania Przestępczości
uczestników ruchu drogowego na terenie
i Aspołecznych Zachowań Razem
miasta Gostynina - modernizacja i
Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka
edukacja
edycja 2020
Ogólnopolski program finansowania
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów usuwania wyrobów zawierających azbest.
zawierających azbest na terenie m miasta Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Gostynina w
2020 roku
i Gospodarki wodnej
w Warszawie
Funkcjonowanie Punktu opieki nad
dziećmi do lat 3 BAJKOWY ZAKĄTEK

ŚwiętujeMy Cud nad Wisłą

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Modernizacja pracowni językowej w
Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii
Krajowej w Gostyninie

Program Wieloletni Niepodległa na lata
2017-2020
Koalicje dla Niepodległej

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 dla
gmin i powiatów
Mazowiecki program przygotowania szkół,
nauczycieli i uczniów do nauczania
zdalnego - Umowa partnerstwa w projekcie

Kwota
dofinansowania
w PLN
64 800,00

64 800,00

48 600,00

69 800,00

74 850,00

104 752,00

100 000,00

16 969,81

20 500,00
Projekt zrealizowało
Miejskie Centrum
Kultury w Gostyninie
we współpracy z
Wydziałem Promocji
Miasta i Ochrony
Zdrowia Urzędu
Miasta Gostynina
1 152 344,00
120 188,83
Gmina Miasta
Gostynina jest
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partnerem projektu
realizowanego przez
Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego.
Realizacja projektu:
lata 2020 i 2021
Gostynińskie weekendy sportowe

Fundacja ORLEN - Dar Serca w ramach
Programu Zdrowie dla Płocka

18 000,00

Rozbudowa Przedszkola nr 4 w
Rządowy Program Inwestycji Lokalnych
3 000 000,00
Gostyninie
Podniesienie gotowości bojowej jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w
20 000,00
Gostyninie poprzez zakup doposażenia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Projekt zrealizowała
służącego do prowadzenia akcji
i Gospodarki Wodnej
jednostka OSP
ratowniczych i usuwania skutków
w Gostyninie
zagrożeń
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla
rozwoju w ramach inicjatywy LEADER”
Dziecięcy wehikuł czasu
5 999,00
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla
rozwoju w ramach inicjatywy LEADER”
Spacerując po Gostyninie
15 703,00
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”
RAZEM
4 897 306,64

W 2019 roku Gmina Miasta Gostynina pozyskała dofinansowania w wysokości: 5.493.182,17 zł.

2.9 Urząd Stanu Cywilnego
W Urzędzie Stanu Cywilnego zatrudnione są 3 osoby. USC realizuje wspólnie dla miasta i gminy
zadania z zakresu: ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
ustawy Prawo prywatne międzynarodowe, ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zawartych umów
międzynarodowych i konwencji konsularnych dotyczących obrotu prawnego z zagranicą
w sprawach cywilnych i rodzinnych oraz państw obcych, które uczestniczą w obrocie prawnym
z Polską, rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawach dotyczących
działalności Urzędu Stanu Cywilnego.
W 2020 roku: sporządzono 687 aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony), udzielono
52 śluby cywilne, dokonano 83 czynności materialno - technicznych, nie skutkujących
sporządzeniem aktu stanu cywilnego (sprostowanie i uzupełnienie), wydano 3974 odpisy stanu
cywilnego. Łącznie na podstawie przepisów prawa o aktach stanu cywilnego wydano 111
zaświadczeń (zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia do ślubu konkordatowego), przyjęto
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60 oświadczeń (uznanie ojcostwa, powrót do nazwiska), dokonano 379 wzmianek i 1488
przypisków przy aktach stanu cywilnego, zmieniających treść bądź status aktu stanu cywilnego.
Zmigrowano z wersji papierowej do elektronicznego rejestru stanu cywilnego łącznie 1926 aktów,
wydano 13 decyzji w sprawie imion i nazwisk. Przygotowano wnioski o nadanie medalu za
długoletnie pożycie małżeńskie dla 53 par z terenu miasta i gminy Gostynin. Wnioski zostały
pozytywnie zweryfikowane, wszystkim parom przyznano odznaczenia.

2.10 Wydział Spraw Obywatelskich
W Wydziale Spraw Obywatelskich zatrudnionych jest 9 osób. Wydział realizuje zadania z zakresu
ewidencji ludności, dowodów osobistych, Karty Dużej Rodziny, Karty Seniora, Budżetu
Obywatelskiego, ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw
obronnych oraz monitoringu wizyjnego.
W 2020 roku: wydano 965 dowodów osobistych, udostępniono 401 informacji podmiotom
z Rejestru Mieszkańców i Rejestru PESEL, dokonano 12 udostępnień z Rejestrów Dowodów
Osobistych oraz wydano 463 zaświadczenia. Dokonano 449 zameldowań na pobyt stały, 270
zameldowań na pobyt czasowy. Przyjęto 37 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz
wydano 20 Gostynińskich Kart Seniora. Przeprowadzono 22 postępowania administracyjne w
sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego. Prowadzono działania związane z przygotowaniem
dokumentów (kopert dowodowych osób zmarłych z lat: 1981 - 1984, 1986 - 1988) i przekazaniem
ich do Archiwum Państwowego w Płocku.
Na bieżąco prowadzony jest Rejestr Wyborców, Rejestr Mieszkańców oraz realizacja zadań
wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o powszechnym obowiązku obrony
RP i ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Realizowano zadania wynikające z ustawy
o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Wykonano prace związane z przeprowadzeniem w 2020 roku na terenie miasta Gostynina wyborów
Prezydenta RP: sporządzono spisy wyborców, pełnomocnictwa i wydano zaświadczenia o prawie
do głosowania.
Na bieżąco prowadzona jest obserwacja terenu miasta Gostynina mająca na celu poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców. Obsługa Monitoringu Wizyjnego Gminy Miasta Gostynina
przekazywała niezwłocznie do Komendy Powiatowej Policji, Sądu Rejonowego w Gostyninie
i Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta
informacje o zdarzeniach wymagających interwencji. W 2020 roku udostępniono 83 nagrania
archiwalne niezbędne do prowadzonych postępowań.
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W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
oraz stanu epidemii, Burmistrz Miasta Gostynina podjął działania w celu zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańcom oraz zminimalizowania skutków epidemii: zakupiono 2 sztuki
koncentratorów tlenu dla pacjentów przebywających w szpitalu w Gorzewie, sprzęt ochrony
indywidualnej dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie, płyny dezynfekcyjne,
środki ochrony dla pracowników Urzędu Miasta, a także maseczki ochronne dla mieszkańców
miasta powyżej 60 roku życia.

2.11 Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia
W 2020 roku w Wydziale zatrudnionych było 10 osób, z czego: 3 osoby wykonywały zadanie
prowadzenia Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Bartek”, 1 osoba prowadziła
Lokalne Centrum Kompetencji. Wydział wykonuje zadania w

zakresie nawiązywania

i utrzymywania kontaktów z sąsiednimi gminami, instytucjami i pracodawcami, propagowaniem
działań mających na celu uaktywnienie rozwoju turystyki, zadania z ustawy o działalności
gospodarczej oraz zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o zdrowiu publicznym. Wydział
organizuje: imprezy kulturalne, sportowe i uroczystości miejskie, uroczystości o charakterze
patriotycznym, oficjalne spotkania Burmistrza Miasta, przygotowuje konferencje o charakterze
promocyjnym, informacje o mieście do prasy i lokalnych mediów, promuje miasto na stronie
internetowej i profilu facebook, popularyzuje działania jednostek podległych, spółek miejskich
i organizacji pozarządowych. Stronę internetową miasta dostosowano do wymogów ustawy
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona
jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób niedowidzących, niedosłyszących
czy niesprawnych ruchowo. Przystosowywano również archiwalne zasoby strony do wytycznych
WCAG 2.1. tj. do wymogów ustawy.
W 2020 roku z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z pandemią COVID-19 uległa
zmniejszeniu liczba organizowanych wydarzeń miejskich i programów z zakresu profilaktyki
uzależnień, lub ich realizacja została częściowo ograniczona. Organizowano patriotyczne
wydarzenia i uroczystości, a także wydarzenia związane z promocją miasta w regionie i kraju z zachowaniem obowiązujących obostrzeń:
- koordynowano realizację projektu „Świętujemy Cud nad Wisłą” polegającego na celebracji
rocznicowych obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej 1920. Od sierpnia do września 2020 roku
zachęcano mieszkańców Gostynina i okolic do aktywnego włączenia się w obchody święta, kładąc
nacisk na aspekt edukacyjny. W ramach projektu zorganizowano: Kino nieme z historią w tle,
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Wielopokoleniową Miejską Grę Terenową, Tematyczny Spacer Fotograficzny „Cudowna
perspektywa”, wystawę zdjęć wykonanych przez uczestników Tematycznego Spaceru, pokaz
multimedialny na temat Bitwy Warszawskiej 1920 w aspekcie lokalnym połączony z prelekcją Pani
Anny Mrozowskiej oraz Koncert pieśni patriotycznych z okresu Bitwy Warszawskiej 1920
w wykonaniu Chóru Miejskiego ARCE CANTORES;
- podpisano umowę na przeprowadzenie kampanii informacyjnej, na podstawie której TVP 1 Program Pierwszy Telewizji Polskiej - wyemitował w dniu 6 grudnia 2020 roku realizowany
w Gostyninie program „Zakochaj się w Polsce”.
Wydział gromadzi informacje o mieście, opracowuje projekty materiałów informacyjnych
Gostynina, redaguje informacje do biuletynu miejskiego „Nasz Gostynin” a także nadzoruje
realizację

projektów

z

budżetu

obywatelskiego

oraz

zajmuje

się

ich

promocją.

W 2020 roku Wydział zajmował się również analizą sprawozdań z programów profilaktycznych
i z zakresu rozwoju sportu, zrealizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu,
a następnie szczegółową analizą prawidłowości rozliczenia udzielonej dotacji. W wyniku
przeprowadzonego postępowania, na podstawie wydanej decyzji, jednemu stowarzyszeniu
przypisano do zwrotu niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 17.834,55 zł. Realizowano
również zadania wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dotyczące
dokonywania wpisów, zmian, zawieszeń, wznowień i wykreśleń w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (w 2020 roku zweryfikowano 639 wniosków i na ich
podstawie dokonano wpisów do CEIDG) oraz wydawano licencje, zmiany licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką na terenie miasta Gostynina. W 2020 roku wydano 1 nową licencję
oraz dokonano 5 zmian licencji. Wydział przyjmował i opiniował oferty składane w trybie tzw.
małych grantów oraz dokonywał rozliczenia dotacji. W 2020 roku z małych grantów skorzystały
4 organizacje pozarządowe: Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Gostynin,
na zadanie „Zabytki i unikalne miejsca Elbląga i okolic" - 2.500,00 zł; Gostynińskie
Stowarzyszenie Śpiewacze Arce Cantores, na zadanie „Organizacja krajoznawczo - kulturalnej
wycieczki turystycznej dla mieszkańców miasta będących miłośnikami muzyki” - 2.000,00 zł;
Gostynińskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe, na zadanie „Ulice Gostynina z historią w tle przewodnik turystyczny” - 5.000,00 zł; Gostyniński Szkolny Związek Sportowy, na zadanie
„Doposażenie stowarzyszenia w niezbędny sprzęt do organizowania imprez i zawodów sportowych
dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu miasta Gostynina" - 10.000,00 zł.
Przygotowano merytorycznie wniosek do programu grantowego „Zdrowie dla Płocka", którego
celem jest wspieranie działań promujących profilaktykę zdrowotną na terenie Płocka i powiatów
sąsiednich. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i miasto otrzymało dofinansowanie na
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realizację w 2021 roku projektu pn. „Gostynińskie weekendy sportowe". Będzie on obejmował cykl
wydarzeń sportowych w okresie wiosenno-letnim, jako jednej z form profilaktyki zdrowotnej,
w których mogą wziąć udział mieszkańcy Gostynina.
Zlecono do realizacji opracowanie raportu dotyczącego Badania zagrożeń społecznych na terenie
Miasta Gostynina. Na podstawie rekomendacji z raportu przygotowano projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021
rok.
Przygotowano program zdrowotny pn. „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata
2020-2022”, który poddano obowiązkowej ocenie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji. Po pozytywnej ocenie AOTM przygotowano uchwałę wdrażającą program, a
następnie ogłoszono konkurs na wyłonienie realizatora programu. Z uwagi na brak oferentów,
konkurs nie został rozstrzygnięty.
Koordynowano realizację ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka, przeprowadzanego
zdalnie w gostynińskich szkołach podstawowych. Celem programu było zwiększenie świadomości
społecznej na temat czerniaka: czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki. Program
został zrealizowany na podstawie materiałów dostarczonych przez Studenckie Koło Naukowe
Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
Jesienią 2020 roku wspierano lokalnych producentów/handlarzy roślin, którzy w związku
z pandemią, po decyzji Rządu o zamknięciu cmentarzy, liczyli straty. W wyniku rozmów
z przedsiębiorcami, w ramach pomocy, zakupiono 65 szt. doniczek z chryzantemami, którymi
udekorowane zostało miasto oraz miejsca pamięci w Gostyninie i okolicy.
Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia prowadzi również działania w Lokalnym Centrum
Kompetencji, które jest jednym z punktów powstałych w wyniku realizacji projektu pod nazwą
„Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa
Informacyjnego M@zowszanie", realizowanego przez Miasto Gostynin oraz Agencję Rozwoju
Mazowsza. LCK mieści się w pomieszczeniach Pływalni Miejskiej. Można tam bezpłatnie
korzystać z 5 stanowisk komputerowych z dostępem do szerokopasmowego Internetu, dostępne są:
drukarka, aparat fotograficzny, ekran i rzutnik multimedialny. Osoby korzystające mogą liczyć na
pomoc pracownika LCK, który wesprze mieszkańców w pisaniu CV, doradzi jak napisać urzędowe
pismo czy załatwić daną sprawę przez internet. Jest to także miejsce, w którym dzieci mogą
przygotować się do lekcji, a bezrobotni wyszukać oferty pracy w internecie. W 2020 roku z usług
LCK skorzystały 724 osoby (w 2019 roku - 910 osób).
W ramach realizacji działań Wydziału prowadzone są od 22 lat kontakty partnerskie z niemieckim
miastem Langenfeld (położonym w Nadrenii - Westfalii, liczącym około 60 000 mieszkańców).
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Współpraca z niemieckim miastem została nawiązana na wniosek mieszkańców miasta Langenfeld.
Jej inicjatorami już w roku 1965 byli przede wszystkim Niemcy, którzy do 1945 roku mieszkali
w Gostyninie i okolicznych miejscowościach. W wyniku przymusowych wysiedleń po zakończeniu
II wojny światowej znaleźli się najpierw w obozie przejściowym w Langenfeld, a później stali się
jego mieszkańcami. W ramach współpracy Gostynina z Langenfeld organizowane są wspólne
projekty i wydarzenia. W 2020 roku na bieżąco utrzymywane były kontakty z instytucjami
w Langenfeld biorącymi aktywny udział w wymianie partnerskiej, w tym ze szkołą muzyczną,
szkołą im. M. Kopernika, stowarzyszeniami sportowymi, strażą pożarną, a przede wszystkim
Komitetem Partnerstwa Miasta. Prowadzono bieżącą korespondencję z niemieckimi organizacjami,
placówkami sportowymi, kulturalnymi i oświatowymi, a także członkami stowarzyszeń
i indywidualnymi mieszkańcami obu miast w zakresie partnerskiej współpracy. Opracowano
projekt dotyczący wymiany młodzieży pt. „Zachować pamięć". Na jego realizację część środków
przyznała Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Warszawie, część środków
pochodziła od samych uczestników, którzy zobowiązani byli do częściowej odpłatności. Finansowe
wsparcie zapewnione zostało także przez Komitet Partnerstwa Miast z Langenfeld. Koszt projektu
opiewał na około 100.000,00 zł. Ze względu na brak możliwości realizacji projektu w okresie
pandemii, nie można było wykorzystać kwoty 86.000,00 zł - środków zewnętrznych pozyskanych
na ten cel w formie dotacji od międzynarodowej organizacji. Nie było możliwości wykorzystania
środków w 2020 roku ani też przesunięcia ich wykorzystania w roku kolejnym.
Z dniem 30 września 2020 roku wyznaczono koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie
Miasta Gostynina oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Gostynina. Do zadań
koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności wsparcie osób ze szczególnymi
potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Gostynina oraz jednostki
organizacyjne. W 2020 roku prowadzono prace związane z: przygotowaniem raportu o stanie
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, tworzeniem planu działań na rzecz
poprawy dostępności, koordynowano przystosowanie stron internetowych do potrzeb osób ze
szczególnymi potrzebami oraz publikację deklaracji dostępności na stronach internetowych
jednostek podległych.

2.12 Zespół Prawny
Zespół Prawny - trzech adwokatów - świadczy kompleksową obsługę prawną Burmistrza Miasta,
Wydziałów Urzędu Miasta, Rady Miejskiej a także udziela pomocy prawnej mieszkańcom miasta
Gostynina. W Zespole ponadto jest zatrudniona 1 osoba na stanowisku Inspektora ds. obsługi
prawnej. W 2020 roku wydano 11 opinii prawnych (w 2019 roku - 21), prowadzono 14 spraw przed
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sądami powszechnymi oraz administracyjnymi (w 2019 roku - 15). Przygotowano projekty uchwał
Zgromadzenia Wspólników w spółkach miejskich w Gostyninie:
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (w 2020 r. - 25, w 2019 r. - 31),
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

(w 2020 r. - 11, w 2019 r. - 13),

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.

(w 2020 r. - 11, w 2019 r. - 13),

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.

(w 2020 r. - 11, w 2019 r. - 11),

Agencja Rozwoju i Promocji ZAMEK Sp. z o. o.

(w 2020 r. - 10, w 2019 r. - 10),

Miejskie Centrum Handlowe STARA BETONIARNIA Sp. z o. o. (w 2020 r. - 12, w 2019 r. - 11).
W 2020 roku sprawdzono pod względem formalnym, wysłano do Urzędu Skarbowego
i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej 35 oświadczeń majątkowych (w 2019 r. - 35).
Z porad prawnych dla mieszkańców w 2020 roku skorzystało 48 osób ( w 2019 roku - 61).

Jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gostynina
Jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gostynina: Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół
i Przedszkoli, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 5,
Miejska Szkoła Muzyczna I Stopnia, Przedszkole Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym, Przedszkole
Nr 4, Przedszkole Nr 5, Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha”, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska
Biblioteka Publiczna, Miejskie Centrum Kultury.

2.13 Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli, Szkoły i Przedszkola
Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli został powołany do życia uchwałą Nr 139/XV/93
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 grudnia 1993 roku w sprawie utworzenia jednostki
organizacyjnej miasta Gostynina ds. obsługi publicznych szkół podstawowych i przedszkoli
w mieście Gostyninie. W 2020 roku podstawowym zadaniem Zespołu była obsługa finansowa szkół
i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina tj.: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła
Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 5, Miejska Szkoła Muzyczna I Stopnia w Gostyninie,
Przedszkole Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym, Przedszkole Nr 4, Przedszkole Nr 5, Klub Dziecięcy
„Uśmiech Malucha”.
Zgodnie ze statutem przedmiotem działania Zespołu jest:
1) realizacja uchwał budżetowych Rady Miejskiej w Gostyninie i Zarządzeń Burmistrza Miasta
Gostynina,
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2) koordynowanie i nadzorowanie działalności szkół, przedszkoli i Klubu Dziecięcego
prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina poprzez: prowadzenie kontroli w zakresie
prawidłowości

gospodarki

finansowej

oraz

gospodarowania

mieniem,

koordynowanie

i nadzorowanie działalności w zakresie ich organizacji i funkcjonowania, nadzór nad polityką
kadrową,

organizowanie

konkursów

na

dyrektorów,

przeprowadzanie

postępowania

egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego opiniowanie projektów organizacyjnych,
3) obsługa placówek oświatowych w zakresie: planowania budżetu, gospodarki finansowej,
księgowości i sprawozdawczości, naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń
przysługujących pracownikom.
Zadania realizowane przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli z roku na rok ulegają
zwiększeniu. Coraz więcej zadań jest przekazywanych na szczebel samorządowy: m.in.
przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, wypłata dodatku wyrównawczego
dla nauczycieli, monitorowanie terminowego i zgodnego ze stanem faktycznym przekazywania
danych do Systemu Informacji Oświatowej, na podstawie których naliczana jest subwencja
oświatowa, rozliczanie środków w ramach programów rządowych, obsługa administracyjna
i finansowa Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha”.

Stan organizacji placówek oświatowych w Gostyninie w 2020 roku
W 2020 roku miasto Gostynin było organem prowadzącym dla trzech przedszkoli publicznych,
trzech szkół podstawowych oraz miejskiej szkoły muzycznej I stopnia.
Stan organizacji miejskich szkół, przedszkoli, niepublicznego przedszkola obrazuje tabela nr 1 i 2.
Tabela nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i miejskiej szkoły muzycznej w roku 2020
(stan na 30.09.2020 rok)
Wyszczególnienie

Liczba
oddziałów1

Liczba
uczniów2

Oddz. przed
w szkołach.

w tym:
I

II

III

IV

V

VI

VII

Liczba
oddz.
3

Liczba
dzieci
60

Szkoła Podstawowa nr 1

25

525

48

49

69

68

37

84

79

VIII
91

Szkoła Podstawowa nr 3

31

664

70

69

77

87

51

119

114

77

3

70

--

--

6

130

Szkoła Podstawowa nr 5

10

208

43

45

52

25

--

31

12

--

Razem

66

1397

161

163

198

180

88

234

205

168

SZKOŁA MUZYCZNA
4 letnia

4

18

5

7

3

3

SZKOŁA MUZYCZNA
6 letnia

6

103

16

17

12

23

14

21

10

121

21

24

15

26

14

21

Razem

liczba oddziałów bez oddz. przedszkolnych
2
liczba uczniów bez uczniów z oddz. przedszkolnych
1
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Tabela nr 2. Stan organizacji przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form
wychowania przedszkolnego (stan na 30.09.2020 rok)
Wyszczególnienie

4
5
3
1
1
5

Liczba
uczniów
95
125
62
17
16
122

4

57

23

494

Liczba oddziałów

Przedszkole nr 2 z Oddziałem Integracyjnym
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1
Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3
Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 5
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami
„Akademia Przedszkolaka”
Ogółem:

Specjalnymi

W roku 2020 opieką przedszkolną dzieci w wieku od 3 do 6 lat objętych zostało 494 dzieci
w przedszkolach i punktach przedszkolnych oraz 130 dzieci w oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych. Sieć miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych gwarantowała zapewnienie w 100 % edukację przedszkolną dla dzieci 5 i 6 - letnich
natomiast w przypadku dzieci młodszych obserwuje się wzrost zapotrzebowania

na usługi

przedszkolne.
Do miejskich szkół uczęszczało łącznie 1397 uczniów w 66 oddziałach (bez oddziałów
przedszkolnych) natomiast do Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia 121 uczniów w 10 oddziałach.
W roku 2020 na terenie miasta Gostynina funkcjonowały trzy szkoły podstawowe. Obecna sieć
szkół zabezpieczyła aktualne potrzeby mieszkańców miasta Gostynina. W przedszkolach
publicznych

funkcjonowało

12

oddziałów

przedszkolnych.

W

szkołach

podstawowych

funkcjonowały punkty przedszkolne. W roku 2020 kontynuowało działalność na terenie miasta
jedno Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”, do którego
uczęszczało 57 dzieci.
Do Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w roku 2020 uczęszczało 11 dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności a do Przedszkola nr 5 uczęszczało 2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego. W szkołach prowadzonych przez miasto Gostynin naukę pobierało
28 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przez Poradnię Psychologiczno –
Pedagogiczną, 14 uczniów z orzeczeniami o potrzebie nauczania indywidualnego, 6 uczniom
przyznano indywidualną ścieżkę nauczania oraz 4 uczniom dodatkowe indywidualne zajęcia
z wybranych przedmiotów a także dodatkowe godziny przyznano 2 uczniom wracającym
z zagranicy, co spowodowało dodatkowe obowiązki nauczycieli wobec uczniów. Realizacja zadań
oświatowych oraz nauczania w roku 2020 była bardzo utrudniona w związku z zaistniałą na terenie
całego kraju pandemią koronawirusa COVID - 19. W okresie od 12 marca do 24 marca 2020 roku
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zawieszone zostało prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
w szkołach i przedszkolach. Od 25 marca 2020 roku wprowadzony został obowiązek realizowania
zadań edukacyjnych za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie i nauczyciele
musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami związanymi z nauczaniem zdalnym. Od 6 maja 2020
roku przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania
przedszkolnego mogły kontynuować działalność w trybie stacjonarnym, a od 25 maja szkoły
podstawowe mogły wznowić zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla najmłodszych uczniów klas
I-III, natomiast uczniowie klas starszych, w szczególności uczniowie przestępujący do egzaminu
ósmoklasisty mieli zapewnioną możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze
wszystkich przedmiotów.
W okresie od 1 września do 23 października 2020 roku nauka w szkołach prowadzona była w
trybie stacjonarnym natomiast od 26 października 2020 roku w szkołach uczniowie klas IV-VIII
realizowali nauczanie zdalne, a od 9 listopada 2020 roku na nauczanie zdalne przeszli również
uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Od września do grudnia 2020 roku w trybie stacjonarnym
pracowały również przedszkola, oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne w szkołach
podstawowych.

Baza do działalności oświatowej
Teren szkolny wszystkich placówek oświatowych na terenie miasta Gostynina zajmuje 79 484
m. kw., w tym na tereny zielone przeznaczonych jest 23 671 m. kw. Baza lokalowa tych placówek
to 100 sal lekcyjnych, 8 pracowni komputerowych. W szkołach podstawowych funkcjonują
świetlice szkolne, zapewniające opiekę dla uczniów zarówno przed zajęciami lekcyjnymi oraz po
zajęciach.
Każda ze szkół, oprócz Szkoły Podstawowej nr 5, posiada dużą pełnowymiarową salę
gimnastyczną. Szkoła Podstawowa nr 5 na zajęciach wychowania fizycznego korzysta, na
podstawie umowy, z hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Szkoły podstawowe
posiadają stołówki szkolne, w których uczniowie mogą korzystać z ciepłego posiłku. Jedynie
stołówka w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 23 (w którym uczą się
klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 3) obsługiwana jest przez kuchnię funkcjonującą
w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Generała Józefa Bema 23.
Miejskie przedszkola i szkoły do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej
wyposażono w urządzenia rekreacyjno-sportowe. W przypadku przedszkoli są to place zabaw,
natomiast w szkołach są to boiska do gry w piłkę oraz bieżnie i skocznie.
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Przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 funkcjonowały boiska szkolne „Orliki”,
które cieszą się dużym zainteresowaniem oraz szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3,
który został wybudowany przy udziale środków finansowych pozyskanych w ramach programu
rządowego „Radosna szkoła”.
W ramach pozyskiwania środków finansowych udało się otrzymać wsparcie finansowe
z programów finansowanych ze środków unijnych, programów rządowych oraz dotacji dla niżej
opisanych projektów.
W roku 2020 w trzech szkołach podstawowych na terenie miasta Gostynina realizowany był nadal
projekt edukacyjny „Przyszłość zaczyna się dziś” współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014 - 2020 Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna. Celem projektu jest podniesienie poziomu
kompetencji

kluczowych

i

umiejętności

uniwersalnych

niezbędnych

na

rynku

pracy

u 236 uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Projekt zakłada również podniesienie kompetencji zawodowych u 34
nauczycieli. Zakres projektu obejmuje realizację 5 zadań tj. zajęcia wyrównawcze z matematyki
i języka angielskiego, zajęcia rozwijające z programowania i nauk przyrodniczych, szkolenia dla
nauczycieli, zakup doposażenia oraz indywidualizację nauczania. Całkowita wartość projektu dla
wszystkich szkół to 1.028.108,69 zł, wkład własny gminy to kwota 79.312,50 zł. Realizacja
projektu obejmuje okres od 01 września 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku.
W Szkole Podstawowej nr 1, nr 3 i nr 5 w Gostyninie prowadzony był również projekt powszechnej
nauki pływania „Umiem pływać” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Realizacja projektu
była utrudniona w związku z zaistniałą na terenie całego kraju pandemią koronawirusa
COVID - 19. Nie wszystkie zaplanowane zajęcia mogły być zrealizowane. Zajęcia odbywały się
w okresach: od 11 marca do 26 czerwca 2020 roku oraz od 01 września do 06 listopada 2020 roku.
W projekcie uczestniczyło 90 uczniów. Koszty realizacji projektu to środki Ministerstwa Sportu
i Turystyki w wysokości 5.870,00 zł oraz wkład własny samorządu w wysokości 5.250,00 zł.
Wszystkie szkoły podstawowe w ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju otrzymały sprzęt komputerowy tj. Szkoła Podstawowa nr 1 12 szt. laptopów z oprogramowaniem i 10 szt. tabletów, Szkoła Podstawowa nr 3 - 19 szt. laptopów,
a Szkoła Podstawowa nr 5 - 11 szt. laptopów. Funkcjonalność budynków oświatowych oraz
urządzeń rekreacyjno - sportowych można określić jako wystarczający do realizacji zadań
dydaktyczno - wychowawczych, przy czym baza ta jest stale modernizowana i ulepszana.
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Stan bazy lokalowej i urządzeń rekreacyjno - sportowych obrazuje tabela nr 3 i 4.

Tabela nr 3. Stan bazy lokalowej oświaty w roku 2020
Placówka
P nr 2
P nr 4
P nr 5
Razem
SP nr 1
SP nr 3
SP3 – bud.
ul. Woj. Pol.
SP nr 5

Pomieszczenia (ilość)
Pracownie
Sale
Sale
Gabinety
gimnaKomputelekcyjne
lekarskie*
Język styczne
rowe
5
0
0
0
0
5
0
0
0
0
3
0
0
0
0
13
0
0
0
0
24
3
0
1
1
26
3
0
2
1

Pow.
nieruch.
gruntowej
(w m.kw.)
2 025
8 600
1 784
12 409
14 039
21 257

w tym: pow.
terenów
zielonych
(w m.kw.)
0
3 100
750
3 850
4 500
6 960

11 767

4 946

12

1

0

2

19 592

3 415

14+3

1

0

66 655
420
79 484

19 821
0
23 671

79
8
100

8
0
8

0
0
0

Razem
SZK MUZ
Ogółem

Świetlice Stołówki
0
0
0
0
2
2

0
0
0
0
1
1

1

0

1

0

1

3

1

5
0
5

4
0
4

7
0
7

4
0
4

Tabela nr 4. Urządzenia rekreacyjno - sportowe
Wyszczególnienie

Rodzaj urządzenia

Liczba urządzeń

P nr 2

Plac zabaw (huśtawki, piaskownice, zjeżdżalnie, domek, pajęczyna, małpi gaj)

14

P nr 4

Plac zabaw (zestaw wieżowy, huśtawki, bujaki, zamek, auto, kosz, zestaw
drabinek i ściana wspinaczkowa, karuzela, piaskownica, bujaczka gąsiennica )

21

P nr 5

Plac zabaw (huśtawki, zestaw do zjeżdżania, bujaki, karuzela, przyrz. do wsp.)

13

SP nr 1

Boisko ze skocznią i bieżnią

1

SP nr 3

Plac zabaw, boisko wielofunkcyjne (budynek ul Woj. Pol.)

1+1

SP nr 5

Boisko z bieżnią i skocznią, atlas, plac zabaw

1+1+1

M SZK MUZ

0

Oblicze współczesnej szkoły charakteryzuje poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki
i wzajemnego informowania. Liczba komputerów stacjonarnych pracujących w szkołach w roku
2020 wynosiła 290 oraz 135 laptopów. Wszystkie sekretariaty szkół posiadają komputery wraz
z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. Wszystkie przedszkola i szkoły posiadają
możliwość korzystania z Internetu oraz na bieżąco wyposażane były w pomoce dydaktyczne w tym
odtwarzacze CD i DVD. Niektóre placówki posiadają kamery cyfrowe i projektory, aparaty
cyfrowe, tablety, tablice multimedialne i i-pady.
Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiory biblioteczne w placówkach
oświatowych prowadzonych przez miasto Gostynin obrazuje tabela nr 5.
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Tabela nr 5. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne

Kamery video

Odtw. DVD, VHS

Ksero

4

0

0

1

0

4

1

90

0

3

P nr 4

2

0

3

0

0

1

0

0

1

78

0

1
zestaw

P nr 5

2

0

1

0

0

1

0

3

3

15

0

1

Razem

6

0

8

0

0

3

0

7

5

183

0

4+z

SP nr 1

41

32

37

28

0

11

2

2

2

11 000

11

3

SP nr 3
Razem
z wyp.
w
budynk
u ul.
Woj.
Pol.

151

60

45

39

5

30

1

18
6

4

20 282

24

SP nr 5

87

58

40

38

4

14

2

10

4

8 281

16

1

Razem:

279

150

122

105

9

55

5

36

10

39 563

51

4

MSM
I ST.

5

0

5

0

0

0

1

1

2

1 408

0

Ogółe
m

290

150

135

105

9

58

6

44

17

41 154

51

Instrumenty
muz.

Rzutniki pisma

0

Kamery
monitoring

Tablety

2

Wolumi-y

Laptopy

P nr 2

Projektory
multimedialne

w tym: do
użytku
uczniów

Komputery
stacjonarne

Ogółem

Wyszczególnienie

Ilość

0
0

212
220+z

Kadra i system doskonalenia zawodowego
W roku 2020 w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto
Gostynin oraz Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia pracowało 237 nauczycieli oraz 103
pracowników administracji i obsługi.
Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela nr 6.
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Tabela nr 6. Zatrudnienie w szkołach, przedszkolach w roku 2020 (stan na 30.09.2020 roku)

P nr 2
P nr 4
P nr 5
Razem
Punkt Przedszkolny w SP1
Punkt Przedszkolny w SP3
Punkt Przedszkolny w SP5
Razem
SP nr 1
SP nr 3
SP nr 5
Razem
M SZK MUZ
Ogółem

etaty
11,01
8,64
7,54
27,19
1,5
1,61
7,46
10,57
55,88
76,39
24,97
157,24
19,42
214,42

administracja i obsługa
etaty
osoby
11,75
13
10,75
12
7,5
10
30
35
1
1
1
1
5
5
7
7
17
17
23,5
25
14
14
54,5
56
4,5
5
96
103

nauczyciele
osoby
16
10
9
35
2
2
7
11
56
78
30
164
27
237

Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku 2020 posiadało 97%
zatrudnionych nauczycieli, natomiast na poziomie licencjata 3% ogółu zatrudnionych.

Tabela nr 7. Poziom wykształcenia nauczycieli w 2020 roku (stan na 30.09.2020 roku)
Poziom wykształcenia (w osobach)

Przedszkola
Szkoły
podstawowe
z PP
Szkoła Muzyczna
Razem

WMPP*
osoby % ogółu
33
94%

LICENCJAT
osoby % ogółu
2
6%

SN**
INNE
Razem
osoby %ogółu osoby %ogółu osoby
0
0
0
0
35

169

97%

6

3%

0

0

0

0

175

27
229

100%
97%

0
8

0
3%

0
0

0
0

0
0

0
0

27
237

*wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym., **- Studium Nauczycielskie

Polityka kadrowa w szkołach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej zapewniła także w roku
2020 w miarę dobrą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy nauczycieli. Dominują
nauczyciele ze stażem pracy powyżej 20 lat. Przy nauczycielach z dużym dorobkiem zawodowym
pracują młodzi, co zapewnia pożądaną dobrą jakość pracy.
Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego w 2020 roku legitymowało się 161 nauczycieli
tj. 68% spośród ogółu zatrudnionych.
W 2020 roku 3 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego, 3 nauczycieli uzyskało
stopień nauczyciela mianowanego i 3 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela kontraktowego.
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Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli w roku 2020 obrazuje tabela
nr 8.

Tabela nr 8. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2020 roku (stan na 30.09.2020 roku)
Stopień awansu zawodowego (w etatach)
Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Razem

%
%
%
%
osoby etaty ogółu osoby etaty ogółu osoby etaty ogółu osoby etaty
osoby etaty
ogółu
os.
os.
os.
os.
Przedszkola
4
1,64 11% 9 7,18 25%
4 3,05 12% 18 15,32 52% 35 27,19
Szkoły
123,3
podstawowe 9
8,17 5% 23
23 13% 15 13,31 9% 128
73% 175 167,81
3
z PP
Szkoła
0
0
0
2 1,11 7%
10 8,19 37% 15 10,12 56% 27 19,42
Muzyczna
Razem
13
9,81 6% 34 31,29 14% 29 24,55 12% 161 148,77 68% 237 214,42

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2020, zgodnie z wymogami prawa
i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie
roku 2020 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydana została kwota 58.243,99
zł. Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w roku 2020 przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2020.

P2
P4
P5
Przedszkola
SP nr 1
SP nr 3
SP nr 5
Szkoły podstawowe
SZK MUZ
Razem - nakłady

I-XII 2020
wykonanie
(w zł)
5 164,00
4 029,78
2 267,00
11 460,78
20 899,61
15 039,61
10 773,99
46 713,21
70,00
58 243,99

W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy
gostynińskich placówek oświatowych mieli możliwość wnioskowania o refundację kosztów
kształcenia, pobieranych przez uczelnie wyższe w wysokości 50% poniesionych nakładów. W roku
2020 z ogólnej liczby dokształcających się dofinansowanie otrzymało 7 nauczycieli na kwotę
6.580,00 zł, w tym SP1-3 nauczycieli, SP3-2 nauczycieli, SP5 -1 nauczyciel, P5-1 nauczyciel.
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Dofinansowanie przyznawane jest dwa razy w roku tj. w miesiącu czerwcu i miesiącu listopadzie,
zgodnie z zasadami dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli
zawartymi w Zarządzeniu nr 40/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 kwietnia 2020 roku.
Specjalności (kierunki) w uczelniach wyższych, na których studiowali bądź kontynuują studia
nauczyciele, obrazuje tabela nr 10.

Tabela nr 10. Nauczyciele uczący się /doskonalący/ poprzez naukę na uczelniach wyższych
Kierunek studiów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pedagogika korekcyjno - kompensacyjna
Pedagogika specjalna
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
Wychowanie do życia w rodzinie
Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu
i Zespołem Aspergera
Fizyka
Integracja sensoryczna
Diagnoza i terapia pedagogiczna

studia podyplomowe
studia podyplomowe
studia podyplomowe
studia mgr
studia podyplomowe

Liczba
nauczycieli
1
2
1
1
2

studia podyplomowe

1

studia podyplomowe
studia podyplomowe
studia podyplomowe

1
2
1

Forma kształcenia

Poziom nauczania i egzaminy zewnętrzne
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od zdolności
i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów
może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne, egzaminy
oraz konkursy przedmiotowe.
W roku 2020 odbył się po raz kolejny egzamin ósmoklasisty, który ze względu na panującą
pandemię COVID-19, przeprowadzony był w dniach 16 - 18 czerwca 2020 roku, w reżimie
sanitarnym.
Średnie wyniki procentowe poszczególnych szkół z egzaminu ósmoklasisty w roku 2020
w odniesieniu do wyników w powiecie obrazuje wykres nr 1.
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Analizując wyniki egzaminu ósmoklasisty

w całym kraju według skali staninowej można

stwierdzić, że wyniki w klasach ósmych szkół podstawowych przedstawiały się następująco: język
polski: Szkoła Podstawowa nr 1 - wynik wyżej średni, Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła
Podstawowa nr 5 - wynik niżej średni, matematyka: Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa
nr 5 - wynik niżej średni, Szkoła Podstawowa nr 3 - wynik średni.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego na poziomie podstawowym przedstawiały się
następująco: Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 3 - wynik wyżej średni a Szkoła
Podstawowa nr 5 - wynik średni. Do egzaminu z języka niemieckiego w roku 2020 nie przystąpiła
żadna ze szkół.
Średnie wyniki procentowe z egzaminu ósmoklasisty w latach 2019 - 2020 zawiera tabela nr 11.

Tabela nr 11. Wyniki procentowe z egzaminu ósmoklasisty w szkołach podstawowych w latach
2019-2020.
GOSTYNIN
Język polski

Powiat
J. ang.

Matematyka

Rok

J. niem.
Język Matema
J. ang. J. niem.
polski tyka

SP1

SP3

SP5

SP1

SP3

SP5

SP1

SP3

SP5

SP1

SP3

SP5

2019

66

60

59

46

36

37

68

60

53

0

32

40

59

37

53

34

2020

62

56

56

41

43

40

58

57

53

0

0

0

55

40

46

0

Stan realizacji pozostałych zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół:
W roku 2020 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz
uczniów i szkół.
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Dowóz uczniów
Realizując obowiązki określone w art. 31 ustawy Prawo oświatowe refundowano rodzicom wydatki
związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkujących w znacznym
oddaleniu od szkół. W roku 2020 dokonano refundacji dla 17 uczniów. Uczniowie niepełnosprawni
w liczbie 9 dzieci dowożeni byli do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie
na podstawie podpisanej umowy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, który
dowoził dzieci samochodem przeznaczonym do dowozu osób niepełnosprawnych z miejsca
zamieszkania na zajęcia do szkoły, natomiast dla 3 dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez
rodziców Gmina zwracała koszty dowozu przejazdu dziecka i opiekuna samochodem prywatnym
do placówki oświatowej. Tabela nr 13 przedstawia stan realizacji tego obowiązku.

Tabela nr 13. Dowożenie uczniów do szkół w roku 2020.
Wyszczególnienie

Liczba uczniów:

2020
SP1

SP3

SP5

4

0

1

Niepełnosprawni Niepełnosprawni
dowożeni
– zwrot kosztów
9

RAZEM

3

17

Stypendia i zasiłki szkolne
Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów
w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy są mieszkańcami miasta Gostynina. Kryterium
dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz

kwot

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2018, poz. 1358) w kwocie 528,00 zł netto na
członka rodziny. Stypendia szkolne przyznawane były w kwocie 145,00 zł miesięcznie (max przez
10 miesięcy), a zasiłki szkolne (jednorazowo) w kwocie do 500,00 zł. Na powyższe zadanie
wykorzystano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 114.028,00 zł oraz z budżetu
miasta Gostynina kwotę 28.507,00 zł. Tą formą pomocy objęto w okresie od stycznia do czerwca
2020 roku 109 uczniów - mieszkańców miasta Gostynina, a od września do grudnia 2020 roku 91
uczniów - mieszkańców miasta Gostynina.

Stypendium dla najzdolniejszych uczniów
W 2020 roku w ramach pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych
uczniów zostały przyznane stypendia Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów na podstawie
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uchwały nr 75/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie
przyjęcia „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących
mieszkańcami Miasta Gostynina” oraz uchwały nr 394/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla
najzdolniejszych uczniów”. Stypendia otrzymali: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Obrońców Westerplatte w Gostyninie: Małgorzata Cichońska za szczególne osiągnięcia sportowe w
wysokości 2.000,00 zł, Antonina Osmolak za szczególne osiągnięcia sportowe w wysokości
2.000,00 zł, Natalia Sarzała za szczególne osiągnięcia sportowe w wysokości 2.000,00 zł, Natalia
Kusiak za szczególne osiągnięcia w nauce w wysokości 2.000,00 zł oraz uczennica Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie: Elizawetta Rutsak za szczególne osiągnięcia
w nauce stypendium w wysokości 2.000,00 zł. Przyznane stypendia dotyczyły osiągnięć i sukcesów
uczniów w roku szkolnym 2019/2020.

Dofinansowanie kosztów przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianego
pracownika
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie miasta Gostynina, rozpatrywane są, zgodnie z dyspozycją art. 122 ustawy
Prawo oświatowe, wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów.
W roku 2020 żaden pracodawca nie złożył wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników.

Zakup podręczników szkolnych
Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej uczniom było wsparcie w ramach rządowego
programu w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych

obejmujące

uczniów

niepełnosprawnych:

słabowidzących,

niesłyszących,

słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością
ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi,
w

roku

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających

szkolnym

2020/2021

do

szkół

ponadpodstawowych

oraz

szkoły

specjalnej

przysposabiającej do pracy.
Z tej formy pomocy skorzystało 23 uczniów. Na realizację zadania otrzymano środki finansowe
w kwocie 7.265,00 zł od Wojewody Mazowieckiego.
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Tabela nr 14 pokazuje dofinansowanie do zakupu podręczników w szkołach podstawowych.

Tabela nr 14. Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych „Wyprawka szkolna”
Klasa
Razem w zł
Placówka
LO
GCE

KWOTA
890,00
2.115,00

OS.
2
5

KWOTA
890,00
2.115,00

OS.
2
5

ZS
RAZEM

1 335,00
4.340,00

3
10

1 335,00
4.340,00

3
10

Szkoła Przysposabiająca
do życia - SOSZW

2.925,00

13

2.925,00

13

7.265,00

23

OGÓŁEM

W roku 2020 miasto Gostynin otrzymało dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz dotację na realizację zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego.
Dotacja celowa wykorzystana na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych stanowiła kwotę 148.204,54 zł natomiast dotacja na realizację zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego to kwota 645.087,43 zł.

Kontrola obowiązku szkolnego
Ważnym zadaniem realizowanym w roku 2020 była kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 7 lat do ukończenia szkoły
podstawowej, a obowiązkowi nauki uczniowie do ukończenia 18 roku życia. Kontroli spełniania
obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkują uczniowie,
a obowiązku nauki gmina (Burmistrz Miasta Gostynina). Liczba uczniów objęta obowiązkiem
nauki wynosi 429, w tym uczniów spełniających obowiązek szkolny w szkołach podstawowych
było 11, w szkołach ponadpodstawowych 385. Poza granicami kraju obowiązek nauki spełniało 30
osób (oświadczenia szkół oraz rodziców i opiekunów). Natomiast w przypadku 3 osób brak jest
informacji (np. zmiana zameldowania). Podstawowe informacje w zakresie spełniania obowiązku
nauki zawarto w tabeli nr 15.
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Tabela nr 15. Kontrola obowiązku nauki
Wyszczególnienie

L.p.
1.

2.

Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku nauki
(roczniki 2002,2003,2004)
Liczba uczniów spełniających obowiązek nauki - ogółem
w tym:
1. spełniających jeszcze obowiązek szkolny,
2. w szkołach ponadpodstawowych,
3. formy pozaszkolne (CKU, szkoła życia),
4.realizacja indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego dla
osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w ośrodku rewalid. - wych.,
5. udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych,
6. uczęszczanie do szkoły wyższej,
7. w innym kraju,
8. brak informacji.

429
(Dz. 198, Ch. 231)

11
385
0
0
0
30
3

2.14 Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha” w Gostyninie
Klub dziecięcy działa w formie samorządowej jednostki budżetowej Gminy Miasta Gostynina na
podstawie: ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym.
Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha” rozpoczął działalność w październiku 2018 roku.
W jednostce jest zatrudnionych 7 osób. Klub może sprawować opiekę maksymalnie nad 30 dziećmi
w wieku od 1 roku do 3 roku życia.
Klub zapewnienia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w bezpiecznym, przyjaznym i zdrowym
środowisku, uwzględnia indywidualne potrzeby każdego dziecka, zapewnia naukę bezpiecznego
postępowania i zachowań prozdrowotnych, odpowiednie warunki lokalowe i sanitarne określone
przepisach wykonawczych do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Realizując
zadania Klub wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz wspomaga rodzinę w wychowaniu
dziecka. W celu realizacji zadań klub dziecięcy organizuje dzieciom i ich rodzicom pomoc
opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną, a także, w miarę możliwości i potrzeb, pomoc
logopedyczną i medyczną. Pomoc ta realizowana jest poprzez współpracę z: opiekunami
zatrudnionymi w Klubie dziecięcym, logopedą i psychologiem.
W 2020 roku Klub Dziecięcy realizował cele i zadania wynikające z obowiązujących przepisów:
1) zapewnienie dzieciom uczęszczającym do Klubu opieki w warunkach bytowych możliwie
zbliżonych do warunków domowych, właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez
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prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
dziecka, prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających
rozwój psychomotoryczny dziecka oraz właściwych do jego wieku;
2) zapewnienie dzieciom odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia zgodnego
z aktualnymi normami i zasadami dietetyki;
3) zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa, czuwanie nad rozwojem psychicznym
i fizycznym dziecka.
Placówka, z uwagi na pandemię koronawirusa, była zamknięta od 16 marca do 10 maja 2020 roku.
W kolejnych miesiącach, placówka kilka razy była zamykana, z powodu zarażeń koronawirusem
personelu, dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego lub ich rodzin. Z uwagi na reżim sanitarny
nie organizowano zajęć z udziałem zapraszanych grup teatralnych, pracowników Poczty czy Policji,
nie prowadzono zajęć języka angielskiego, rytmiki i logopedii. Ograniczono spacery poza teren
placówki.

Opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w 2020 roku wynosiły: stała opłata za pobyt dziecka
- 240,00 zł miesięcznie oraz 12,00 zł dziennie za całodzienne wyżywienie dziecka (catering
zewnętrzny).

Na koniec 2020 roku liczba oczekujących dzieci na przyjęcie do Klubu Dziecięcego wynosiła: 20
(na 30 dostępnych miejsc). Na koniec 2019 roku liczba oczekujących dzieci wynosiła: 40.

Priorytety na 2021 rok: zamontowanie na placu zabaw kamery rejestrującej, z uwagi na częste
szkody powstałe po weekendach oraz dostosowanie placówki pod kątem zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami.

2.15 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie jest samorządowym zakładem budżetowym,
powołanym Uchwałą nr 160/XXVII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2008 roku.
Podstawowym celem działalności Ośrodka jest rozwijanie i zaspokajanie społecznych potrzeb
w zakresie kultury fizycznej. Działalność oparta jest o określone zadania statutowe, obowiązujące
ustawy, plan pracy, plan finansowy, kalendarz imprez. Ponadto Ośrodek wykonywał zadania
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według wskazań Burmistrza Miasta oraz Rady Miejskiej. W 2020 roku MOSiR zatrudniał 9 osób
(umowa o pracę) i 6 osób (umowa - zlecenie) ze środków wynagrodzenia bezosobowego przy
wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy oraz Fundacji Polskie Orły - utrzymanie „Orlików”. Jest
administratorem: miejskiej hali sportowej, 3 boisk „Orlik 2012”, kompleksu sportowego na
miejskim stadionie z zapleczem szatniowo - sanitarnym, bieżnią żużlową, boiskiem trawiastym
i trybuną na 756 osób, pawilonem sportowym z 15 pokojami gościnnymi dla 35 osób, z pełnym
węzłem sanitarnym i zapleczem biurowym, kortów ziemnych i 2 siłowni plenerowych.
Organizacja imprez odbywała się głównie na obiektach Ośrodka, miejskich placówkach
oświatowych, terenie leśnym Rezerwatu „Dybanka”, Kąpielisku „Bratoszewo” i ulicach miasta według kalendarza imprez.

W 2020 roku Ośrodek był organizatorem 13 imprez (w 2019 roku - 49) w 30 terminach (w 2019
roku - w 99 terminach), w których udział wzięło 1216 uczestników (w 2019 roku - około 7000):
w przedziale wiekowym 5 - 18 lat - 570 (w 2019 roku ponad 2400), 18 lat i więcej - 646 (w 2019
roku - ponad 4500). W związku z pandemią i wprowadzonymi obostrzeniami w 2020 roku nie
zrealizowano lub odwołano organizację 34 imprez w 57 terminach.

Ośrodek włączył się czynnie w organizację imprez: „Siatkarze dla Orkiestry” (Turniej piłki
siatkowej mężczyzn w ramach XXVIII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy),
XX Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej - „Gramy dla Franka”, „XXIII Memoriał Tenisowy
im. Mecenasa Wacława Kujawy”, „Turniej beach soccera, siatkówki plażowej - Plaża Bratoszewo”,
„MOSIR - CUP - Miejska Liga Piłki Nożnej”, „Jesienny Bieg Terenowy o Puchar Dyrektora Alior
Banku w Gostyninie”, „Turniej Tenisa Ziemnego Par Deblowych Mężczyzn”.

W roku 2020 Ośrodek otrzymał na swoją działalność dotację z budżetu Gminy Miasta Gostynina
w wysokości 556.841,00 zł, z podziałem: działalność bieżąca Ośrodka: 343.913,00 zł , utrzymanie
kompleksów 3 boisk „Orlik”: 212.928,00 zł. W myśl ustawy o finansach publicznych MOSiR, jako
zakład budżetowy musiał wypracować z własnej działalności minimum wartość kwoty dotacji
z budżetu tj. 50% planowanych rocznych kosztów.
Zgromadzone środki wydatkowane były na funkcjonowanie Ośrodka tj. wynagrodzenia wraz
z pochodnymi, zakupy energii cieplnej, elektrycznej, materiały do napraw i utrzymania
w gotowości obiektów, podatek od nieruchomości, koszty związane ze świadczeniem usług
i działalnością MOSiR. Zadania wykonywane były przez pracowników MOSiR przy pomocy
animatorów nauczycieli KF i sympatyków sportu.
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Ośrodek ściśle współpracuje z przedstawicielami instytucji oświatowych, samorządowych,
stowarzyszeniami i zakładami pracy.

2.16 Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie
Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie to samorządowa jednostka
budżetowa powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Gostyninie nr 24/IV/2010 z dnia 30 grudnia 2010
roku. Podstawowy cel Ośrodka to działalność polegająca na utrzymaniu miejskich obiektów
i urządzeń sportów wodnych i zimowych oraz propagowanie i rozwijanie tego rodzaju sportów
i kultury fizycznej (organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, nauki
pływania). Ośrodek w 2020 roku zatrudniał 24 osoby w ramach umowy o pracę i 5 osób w ramach
umowy - zlecenie. Był administratorem: miejskiej krytej pływalni wyposażonej w: nieckę sportową
6-cio torową o wymiarach 12,5 m x 25 m, nieckę rekreacyjną, zjeżdżalnię, gejzery wodne,
solarium, saunę wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym, a w okresie letnim kąpieliska przy
akwenie wodnym jeziora Bratoszewo.
Ogólny plan dochodów MOSWiZ w Gostyninie na 2020 rok zakładał kwotę w wysokości:
194.000,00 zł, wykonanie: 211.190,86 zł .
W 2020 roku w celu poprawy stanu sanitarnego i technicznego wykonano: malowanie ścian
wewnętrznych i ościeżnic drzwiowych Pływalni, naprawę regulatora basenowego niecki
rekreacyjnej oraz wymianę złóż w dwóch filtrach i modernizację instalacji zewnętrznej w obiegu
wody niecki rekreacyjnej, zamontowano wymiennik płytowy ciepła instalacji solarnej. Opracowano
dokumentację a następnie wykonano czyszczenie z trzcin dna kąpieliska Bratoszewo, nawieziono
piasek.
W 2020 roku w okresie ferii zimowych i wakacji prowadzona była akcja dla dzieci i młodzieży
szkolnej z terenu miasta Gostynina „Pływamy za 2 złote” mająca na celu zachęcenie do czynnej
i aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz akcja „Walentynki na basenie”, w czasie której
zaproponowano promocyjne ceny na romantyczne pływanie. Prowadzono również zajęcia
programowe w ramach Budżetu Obywatelskiego „I Ty możesz pływać”.
Z uwagi na pandemię koronawirusa w okresie od 13 marca do 06 czerwca 2020 roku oraz od
17 października do 31 grudnia 2020 roku obiekt był zamknięty. Kilka zaplanowanych imprez
zostało odwołanych, m.in.: „Puchar Burmistrza Miasta w pływaniu dziewcząt i chłopców”,
„Zawody pływackie OTYLIADA”, „Mistrzostwa pływackie szkół podstawowych”, „Mikołajkowe
zawody pływackie o puchar Dyrektora Alior Banku”, „Zajęcia rekreacyjne w wodzie AQUA
AEROBIK dla pań” oraz organizowany przy współpracy placówek oświatowych miasta program
dla dzieci „Umiem pływać” finansowany przez Ministerstwo Sportu.
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W okresie letnim działał obiekt rekreacyjny wraz ze strzeżonym kąpieliskiem przy akwenie
wodnym jeziora Bratoszewo przy ul. Dybanka w Gostyninie. Obiekt działał sezonowo
w okresie wakacyjnym. Przy kąpielisku powstał kompleks rekreacyjno - sportowy z boiskiem do
siatkówki plażowej, boiskiem do piłki nożnej plażowej, siłownią plenerową oraz kontenerem
z instalacją wodno - kanalizacyjną. Kąpielisko było strzeżone przez 2 wykwalifikowanych
ratowników. W godzinach otwarcia funkcjonowała także wypożyczalnia rowerów wodnych.
Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych współpracuje z przedstawicielami samorządów,
instytucji oświatowych, zakładów pracy, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami.

2.17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje na terenie miasta Gostynina zadania określone
ustawą o pomocy społecznej. Przedstawione dane porównano do wykonania zadań w 2019 roku.
MOPS zatrudnia 57 pracowników (w tym 1 - zastępstwo), liczba większa o 1 osobę, wzrost o 1,79%.
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w formie pieniężnej:
- zasiłek stały158 osób, na kwotę 838.411,00 zł (liczba osób spadek o 6, wzrost środków o 7.066,00
zł, tj. o 0,85%)
- zasiłek okresowy 255 rodzin, na kwotę 392.526,00 zł. (liczba osób mniejsza o 12, wzrost środków
o 28.351,00 zł, tj. o 7,78%)
- zasiłek celowy i celowy w naturze 605 rodzin, na kwotę 531.859,00 zł. (liczba osób większa
o 221, wzrost środków o 66.894,00 zł, tj. o 14,39%)
- specjalny zasiłek celowy 58 rodzin, na kwotę 30.143,00 zł. (liczba osób mniejsza o 10, spadek
środków o 8.231,00 zł, tj. o 21,45 %).
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w formie niepieniężnej:
- gorący posiłek w Jadłodajni Miejskiej 221 osób, na kwotę 271.774,00 zł. (liczba osób mniejsza
o 39, spadek środków o 34.315,00 zł, tj. o 11,21%)
- gorący posiłek dla dzieci w stołówce szkolnej 159 osób, na kwotę 34.737,00 zł. (liczba osób
mniejsza o 41, spadek środków o 44.397,00 zł, tj. o 56,10% - spowodowane zdalnym nauczaniem,
przyznano dla dzieci zasiłki celowe w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku)
- usługi opiekuńcze dla 88 osób, na kwotę 342.049,00 zł. (liczba osób mniejsza o 3, spadek
środków o 17,11%)
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
40 osób, na kwotę 129.301,00 zł. (liczba osób mniejsza o 3, spadek środków o 3.341,00 zł, tj.
o 2,52 %)
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- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 21 osób, na kwotę 565.905,00 zł. (liczba osób
większa o 1, wzrost środków o 177.320,00 zł, tj. o 45,63%)
- odpłatność za pobyt w schronisku 7 osób, na kwotę 17.114,00 zł. (liczba osób większa o 1, spadek
środków o 3.435,00 zł, tj. o 16,72%)
- sprawienie pogrzebu 1 osoba, na kwotę 3.100,00 zł. (liczba osób bez zmian, wzrost środków
o 10,71 %).

Inne formy pomocy i wsparcia:
Program Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej
- w 2020 roku ze wsparcia Asystenta rodziny korzystało 37 rodzin, w tym 72 dzieci (wzrost liczby
rodzin o 2)
Opieka nad dziećmi do lat 3 MALUCH+
- w 2020 roku programem objętych było 90 dzieci (bez zmian).
Klub Seniora „Parostatek”
- możliwość korzystania z bardzo dobrze wyposażonych pomieszczeń klubu oraz odbywających się
tam spotkań i działań osób, do których oferta jest adresowana bez ograniczeń liczbowych (około 60
osób).
Miejski Zespół Interdyscyplinarny
- w 2020 roku w ramach działania grup roboczych pomoc i wsparcie otrzymały 52 rodziny (liczba
rodzin bez zmian).
Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
- w 2020 roku pomoc w formie żywności otrzymało 997 osób (liczba osób mniejsza o 367).
Priorytetem na kolejny rok jest nadal: zabezpieczenie środków na zatrudnienie Asystentów rodziny,
zapewnienie środków na usługi opiekuńcze, na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej
oraz na pomoc osobom bezdomnym tj. odpłatność za pobyt w schronisku, w tym z usługami
opiekuńczymi.
W ramach realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i efektów działania jednostki w w/w
zakresie w 2020 roku (porównanie do 2019 roku)
Na świadczenia rodzinne wydano 1205 decyzji (spadek o 8%) i wypłacono kwotę 4.921.345,85 zł
(wzrost o 19%) w tym:
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- na zasiłek rodzinny wraz z dodatkami wydano 657 decyzji (spadek o 30%) i wypłacono kwotę
1.271.442,85 zł (spadek o 20%)
- na świadczenie rodzicielskie wydano 39 decyzji (bez zmian) i wypłacono kwotę 463.105,00 zł
(wzrost o 29%)
- na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wydano 90 decyzji (spadek o 7%)
i wypłacono kwotę 90.000,00 zł (spadek o 7%)
- na zasiłek pielęgnacyjny wydano 193 decyzje (wzrost o 117% ) i wypłacono kwotę 1.021.241,00
zł (wzrost o 16%)
- na świadczenie pielęgnacyjne wydano 89 decyzji (spadek o 9%) i wypłacono kwotę 1.479.944,00
zł (wzrost o 26%)
- na specjalny zasiłek opiekuńczy wydano 11 decyzji (spadek o 36%) i wypłacono kwotę 91.180,00
zł (spadek o 0,01%)
- na zasiłek dla opiekuna nie wydano żadnej decyzji i wypłacono kwotę 15.500,00 zł (bez zmian)
- na jednorazowe świadczenie „Za życiem” nie wydano żadnej decyzji i nie wypłacono żadnej
kwoty
- na opłacenie składek emerytalno - rentowych od przyznanych świadczeń wydano kwotę
366.033,00 zł (wzrost o 24%).
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2020 roku
- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 693.656,05 zł (spadek o 9,62%)
- liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego 89 (spadek o 14,42%)
- liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego 131 (spadek o 15,48%)
- liczba dłużników w Gminie Miasta Gostynina 75 (spadek o 12,79%)
- kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego 291.904,45 zł (spadek o 8,36%).
Świadczenia wychowawcze „500+" w 2020 roku
Świadczenia wychowawcze w 2020 roku wypłacono na łączną kwotę 16.095.450,55 zł (wzrost
o 30,20%, w 2019 roku - 12.361.779,00 zł):
- liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła 32 394 (wzrost o 30,65%, w 2019 roku
24 795 świadczeń)
- liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze wyniosła 1 873 (spadek o 0,80%, w 2019
roku 1 888 rodzin)
- liczba dzieci, na które przyznano świadczenie wychowawcze wyniosła 2 621 (wzrost o 0,31%,
w 2019 roku 2613 dzieci).
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Świadczenie „Dobry start” (300+ wprowadzone od 1 lipca 2018 roku)
Liczba przyznawanych świadczeń zmalała w stosunku do 2019 roku:
- liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie „Dobry start” wyniosła w 2020 roku 1768 (w 2019
roku 1852)
- kwota wypłaconych świadczeń „Dobry start”: w 2020 roku - 530.400,00 zł (w 2019 roku
555.600,00 zł).

2.18 Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie
Miejska Biblioteka Publiczna (MBP) jest samorządową instytucją kultury. Mieści się w budynku
Miejskiego Centrum Kultury, a Filia nr 1 przy ul. Płockiej 2A. Jest najstarszą instytucją kultury
w mieście wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury.
W ramach realizowanych zadań MBP działa na rzecz promocji książki i czytelnictwa. Udostępniano
i wypożyczano zbiory, czasopisma i księgozbiór podręczny, prowadzono statystykę biblioteczną.
Prowadzona była szeroka działalność informacyjna: udzielano informacji bibliotecznych
i rzeczowych, pomocy w korzystaniu ze zbiorów biblioteki, promowano zajęcia i wydarzenia
poprzez stronę Facebook, stronę internetową, projektowano plakaty promujące biblioteczne
wydarzenia oraz działalność edukacyjną.
Rok 2020 był dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie wyjątkowy,
ale i trudny. Pomimo panującej sytuacji epidemicznej i wprowadzonego reżimu sanitarnego, został
utrzymany kontakt z czytelnikami. Liczba wypożyczeń utrzymała się na wysokim poziomie.
Biblioteka zwiększyła ofertę czytelniczą o usługę konsorcjum Legimi - ebooki (internetowe kody
dostępu), zakupiła również audiobooki. Wprowadzenie realizacji wydarzeń kulturalnych w formie
online, umożliwiło wykonanie większości z zaplanowanych na 2020 rok wydarzeń czytelniczo kulturalnych. Obecna była usługa ,,Książka na telefon”. Miejska Biblioteka Publiczna im Jakuba
z Gostynina w Gostyninie wywiązała się z podjętych wyzwań, jakimi były ogólnopolskie projekty:
,,Mała Książka Wielki Człowiek” oraz ,,Kampanie online na rzecz czytelnictwa młodzieży”,
podczas których nagrano film promujący kampanie. Działania w ramach tego projektu zostały
opisane w ogólnopolskiej publikacji Fundacji Civis Polonusi i w wersji elektronicznej trafiły do
bibliotek na terenie kraju. Biblioteka pomimo szerzącej się pandemii COVID-19 realizowała
wydarzenia dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów oraz osób z niepełnosprawnością.
Każde z proponowanych działań było bezpłatne, gdyż za organizacją wydarzeń stoją przede
wszystkim bibliotekarze, którzy na co dzień gromadzą, opracowują i udostępniają księgozbiór.
Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie zostało zrealizowane w roku 2020 było ulepszenie
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pomieszczenia Biblioteki dla dzieci i młodzieży, które stało się nowoczesną, estetyczną i przyjazną
czytelnikom agendą biblioteczną.
W 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie zorganizowała
cykl spotkań edukacyjnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie, ferie zimowe dla
dzieci, których przewodnią myślą była nowoczesna edukacja oraz nauka kodowania, cykl spotkań
Gostynińskiego Klubu Poetyckiego, a także Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania pod hasłem:
„Razem możemy wszystko”. Miejska Biblioteka Publiczna jako jedna ze 100 bibliotek w Polsce,
otrzymała wyróżnienie w ramach Nocy Bibliotek za stworzenie wyjątkowego „Klimatu na
czytanie” (w Nocy Bibliotek brało udział około 1000 instytucji). W tak trudnym czasie
przeprowadzone zostało Narodowe Czytanie, Turniej Jednego Wiersza o Gostyniński Laur w wersji
online wraz z koncertem w ramach Jesiennych Spotkań z Poezją oraz Cykl Spotkań Podróżniczych.
Wyjątkową okazała się organizacja Ogólnopolskiego Dnia Pluszowego Misia, podczas której
zaprezentowano

książkę

Łukasza

Wierzbickiego

,,Dziadek

i

niedźwiadek”,

ale

także

przeprowadzono rozmowę online z ostatnim żyjącym w Krakowie żołnierzem 22. ,,Misiowej”
Kompanii Zaopatrywania Artylerii Generała Andersa, Panem Profesorem Wojciechem Narębskim.
W 2020 roku Biblioteka współpracowała z placówkami przedszkolnymi i szkolnymi z terenu miasta
Gostynina, Płocka oraz Kutna.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez MPB w 2020 roku prezentuje tabela:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JAKUBA Z GOSTYNINA W GOSTYNINIE
- RAPORT ZA 2020 ROK
L.p.

Wyszczególnienie

2020

2019

wzrost/spadek

%
wzrost/spadek

BUDŻET
1. Budżet ogółem w tym:
1.1 Dotacja Organizatora
1.2 Budżet Obywatelski
Dotacja na realizację zadań
1.3 powiatowych
Dotacja MKiDN (zakup
1.4 nowości wydawniczych)
Dotacja MKiDN (kody dostępu
1.5 Legimi)
1.6 Środki pozyskane
1.7 Środki wypracowane
Budżet biblioteki w przeliczeniu
2. na użytkownika
Procent budżetu biblioteki
uzyskany ze specjalnych
3.
grantów lub dochodów
własnych

678 944,46 zł
637 500,00 zł
- zł

672 955,99 zł
601 210,00 zł
- zł

5 988,47 zł
36 290,00 zł
- zł

0,89%
6,04%

- zł

27 000,00 zł

-27 000,00 zł

-100,00%

12 385,00 zł

15 000,00 zł

- 2 615,00 zł

-17,43%

498,00 zł

498,00 zł

27 951,12 zł
610,34 zł

24 916,18 zł
4 829,81 zł

3 034,94 zł
- 4 219,47 zł

12,18%
-87,36%

373,25 zł

294,51 zł

78,74 zł

26,74%

6,1

10,7

-

4,60

-42,99%
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KSIĘGOZBIÓR
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3
4.
5.

5.1
5.2
5.3
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

Stan na 31 XII (w szt)
Przybytki książek drukowanych
ogółem (w szt) w tym:
Zakup z dotacji MKiDN
Zakup ze środków organizatora
Zakup z innych środków
Darowizny
Przybytki audiobooków ogółem
(w szt) w tym:
Zakup z dotacji MKiDN
Zakup ze środków organizatora
Zakup z innych środków
Ubytki w szt
Wartość zakupionych książek
drukowanych i audiobooków w
zł w tym:
Wartość zakup z dotacji
MKiDN
Wartość zakup z dotacji
organizatora oraz środków
własnych
Wartość zakupu z darowizn
Wydatki na zbiory biblioteczne
w przeliczeniu na mieszkańca
Wydatki na licencjonowane
zbiory elektroniczne (kody
dostępu Legimi)
Liczba zbiorów bibliotecznych
w przeliczeniu na 1000
mieszkańców
Liczba zakupionych książek w
przeliczeniu na 1000
mieszkańców
Liczba nabytków w stosunku do
liczby zbiorów
Liczba ubytków w stosunku do
liczby zbiorów
Zbiory opracowane
komputerowo w stosunku do
ogólnej liczby zbiorów
Stosunek wydatków na
gromadzenie zbiorów do
kosztów personelu

46480

46598

-118

-0,25%

1811

2044

-233

-11,40%

547
1047
6
211

779
1101
39
125

-232
-54
-33
86

-29,78%
-4,90%
-84,62%
68,80%

89

0

89

-

61
28
0
1957

0
0
0
1766

61
28
0
191

10,82%

38 224,17 zł

39 594,41 zł

- 1 370,24 zł

-3,46%

12 385,00 zł

15 000,00 zł

- 2 615,00 zł

-17,43%

23 745,41 zł

23 316,62 zł

428,79 zł

1,84%

2 093,76 zł

1 277,79 zł

815,97 zł

63,86%

2,13 zł

2,16 zł

-0,03

-1,27%

2448

-

2 448,00 zł

2593

2 527

66

2,61%

106

104,7

1,3

1,24%

4,08

4,39

-0,31

-7,06%

4,21

3,78

0,43

11,39%

100%

100%

0

0,00%

0,08

0,09

-0,01

-11,11%

1819

2285

-466

-20,39%

CZYTELNICY

2.
3.

Liczba czytelników
Liczba czytelników na 100
mieszkańców
Liczba odwiedzin

10,15

12,5

-2,35

-18,81%

18783

28007

-9224

-32,93%

4.

Liczba odwiedzin wirtualnych

11436

4843

6593

136,13%

1.

UDOSTĘPNIENIA
1.
2.
3.

Ilość wypożyczeń
Ilość udostępnień na miejscu
Ilość wypożyczeń na 100
mieszkańców

44135
206

52267
907

-8132
-701

-15,56%
-77,29%

246

290

-44

-15,09%
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4.

Ilość wypożyczeń w
przeliczeniu na mieszkańca

2,46

2,85

-0,39

-13,60%

26
6 262,88 zł

0
-1669,36

0,00%
-26,65%

2656

-2656

-100,00%

CZASOPISMA
1.
2.

Liczba dostępnych czasopism
Wartość zakupionych czasopism

3.

Liczba udostępnień na miejscu

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

26
4593,52

WYDARZENIA CZYTELNICZE I KULTURALNE
Ilość imprez zorganizowanych
23
27
-4
przez bibliotekę
Liczba uczestniczących w
1487
2921
-1434
organizowanych imprezach
Ilość realizowanych projektów
37
5
32
Liczba uczestniczących w
szkoleniach i zajęciach
600
8729
-8129
edukacyjnych
Udział użytkowników w
imprezach bibliotecznych w
33
636
-603
przeliczeniu na 1000
mieszkańców
Ilość zorganizowanych
2
2
0
konkursów
Ilość zorganizowanych
7
-7
warsztatów
Ilość zorganizowanych wystaw
5
4
1

-14,81%
-49,09%
640,00%
-93,13%

-94,81%

0,00%
-100,00%
25,00%

ZATRUDNIENIE
Liczba osób zatrudnionych w
tym:
- na stanowiskach
1.1
bibliotekarskich
1.2 - pozostali pracownicy
- pracownicy administracji i
1.3
obsługi porządkowej
2. Liczba etatów
Liczba szkoleń dla
3.
pracowników biblioteki
Liczba pracowników
4.
uczestniczących w szkoleniach
Liczba godzin udziału
5. pracowników w szkoleniach
zawodowych
Wydatki na wynagrodzenia z
6.
dotacji organizatora
1

10

10

0

0,00%

6

6

0

0,00%

1

1

0

0,00%

3

3

0

0,00%

7,88

7,88

0

0,00%

37

15

22

146,67%

7

8

-1

-12,50%

222

79

143

181,01%

471 660,05 zł

450 581,81 zł

21078,24

4,68%

KOMPUTERYZACJA
1.
2.

3.

Liczba komputerów do prac
bibliotecznych
Liczba komputerów dla
użytkowników
Liczba publicznie dostępnych
stanowisk komputerowych z
dostępem do internetu w
przeliczeniu na 1000
mieszkańców

9

10

-1

-10,00%

2

2

0

0,00%

0,11

0,11

0

0,00%

1

1

0

0,00%

7

7

0

0,00%

POZOSTAŁE
1.
2.

Procent budżetu organizatora
przeznaczony na bibliotekę
Programy, konkursy, do których
aplikowała biblioteka
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3.
4.

5.
6.

7.

Realizowanie zadań
powiatowych
Elektroniczne kursy, szkolenia
e-lerningowe
Liczba szkoleń
zorganizowanych przez
bibliotekę dla bibliotekarzy
Profile na portalach
społecznościowych
Powierzchnia biblioteki
dostępna dla użytkowników w
przeliczeniu na mieszkańca

nie

tak

37

tak

0

3

tak

tak

0,01

0,01

-3

-100,00%

0

0,00%

Priorytety Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2021 rok: dalsze działania na rzecz pełnienia funkcji
lokalnego centrum kulturalnego, podejmowanie prób włączenia do zbioru audiobooków, włączanie
się biblioteki w realizację projektów zewnętrznych oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych.

2.19 Miejskie Centrum Kultury
W Miejskim Centrum Kultury zatrudnionych jest 18 pracowników. Działalność Miejskiego
Centrum Kultury w Gostyninie w 2020 roku to m. in. realizowanie przedsięwzięć i zajęć
bezpiecznego

spędzania

czasu

poprzez:

organizowanie

warsztatów,

pracowni,

kursów,

propagowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, indywidualnych form kulturalnej
aktywności, koncertów, wystaw, stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół
i klubów zainteresowań, prowadzenie współpracy z towarzystwami i fundacjami, animacja czasu
wolnego i edukacja filmowa.
W działalności Miejskiego Centrum Kultury w 2020 roku planowano zarówno stałe formy
programowe takie jak sekcje: teatralna, plastyczna, muzyczna, taneczna, ruchowo - rekreacyjna,
Gostyniński Uniwersytet Trzeciego Wieku, warsztaty interdyscyplinarne, Miejska Orkiestra Dęta,
Mażoretki, projekcje kinowe, działalność wystawiennicza, doroczne konkursy muzyczne
i plastyczne, jak i organizowane wydarzenia kulturalne (w tym cykliczne), wynikające
z planowanego na dany rok kalendarza imprez kulturalnych a także projekcje kinowe, wystawy prac
artystów, doroczne konkursy muzyczne i plastyczne. Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2
sprawiły, że MCK znalazł się w sytuacji zupełnie nowej i trudnej. Działania, dotychczas oparte na
bezpośrednim kontakcie z odbiorcami: spotkaniach na terenie MCK, warsztatach, rozmowach,
znacznie ograniczono i w większości przeniesiono do sieci. Wiele zaplanowanych wydarzeń
musiało być traktowane dynamicznie, zarówno pod kątem samej realizacji, jak i przebiegu. Stąd też
wiele odwołanych działań i nowe podejście do ogólnodostępnych form, w tym np. wypoczynku
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letniego i format „Aktywnie i Twórczo”. Dotychczasowe modele zajęć i wydarzeń kulturalnych
zostały dostosowane do norm bezpieczeństwa. Do największych realizacji stacjonarnych w roku
2020, które były możliwe do przeprowadzenia zgodnie z wytycznymi, należą zadania w ramach
Programu „Koalicje dla Niepodległej”, „Wiktoria 1920 - świętujeMY Cud nad Wisłą” oraz
„Europejskie Dni Dziedzictwa”. Ograniczenia związane ze stacjonarnym dostępem do oferty
kulturalnej spowodowały konieczność szybkiego przejścia z propozycjami do przestrzeni Internetu.
Instruktorzy i pracownicy MCK Gostynin podsuwali pomysły i inspiracje, transmitowali
wydarzenia na stronie internetowej i Facebooku oraz planowali dalsze działania. Miejskie Centrum
Kultury opracowało działania pod wspólnym tytułem „Nie taki online straszny”, z podziałem na
propozycje plastyczne, ceramiczne, rekreacyjne, kinowe, muzyczne, każdorazowo opatrzone
hasztagiem ułatwiającym wyszukanie interesującej propozycji odbiorcom. I tak: „Nie taki online
straszny” regularnie pojawiający się na stronie MCK i na oficjalnym Facebooku, pozwalał na
swobodne korzystanie z zasobów: „plastyka i rękodzieło”; „abc ceramiki”; „nie znam nudy”;
„kinowo to i owo”; „z historii muzyki”; „literacka randka w ciemno”. Pracownicy merytoryczni
udostępniali wartościowe propozycje kulturalne, kinowe i teatralne odszukane w propozycjach
kulturalnych obecnych w sieci, aby choć w niewielkim stopniu móc zrekompensować widzom
kolejne, zdejmowane z afisza, propozycje i wydarzenia wystawiennicze. Sekcja Gostynińskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z uwagi na brak możliwości spotkań stacjonarnych, również
korzystała z propozycji online i uczestniczyła w wykładach przeprowadzanych za pomocą platform
cyfrowych.
Przeprowadzono także prace mające na celu odświeżenie przestrzeni dostępnej dla uczestników:
malowanie sal, renowację sprzętu, konserwacje i uzupełnienia w zasobach sprzętowych, mające na
celu ułatwienie dostępu online i szkolenia podnoszące kwalifikacje w zakresie świadczenia usług
kulturalnych w przestrzeni Internetu.
W okresach, gdy możliwa była działalność stacjonarna, funkcjonowały sekcje zainteresowań
i organizowane były zaplanowane wydarzenia, każdorazowo z obowiązkiem ścisłego przestrzegania
regulaminów sanitarnych i bezpieczeństwa. Wszystkim planowanym poczynaniom, zarówno
stacjonarnym, jak i online przyświecała misja: MCK w Gostyninie to przede wszystkim ludzie pracownicy i uczestnicy działań. Dążono do stanowienia atrakcyjnej propozycji w dynamicznie
zmieniającym się świecie. Odchodzono od modelu „odgórnie przygotowanej oferty dla
społeczności lokalnej" na rzecz elastycznego centrum aktywności kulturalnej. Misją było włączanie
społeczności

do

uczestnictwa

w

kulturze,

przekazywanie

wartości

i

umiejętności,

wielopokoleniowo i poza podziałami społecznymi, aby umiejętnie dostrzegać, badać i realizować
aktualne potrzeby mieszkańców w odniesieniu do instytucji, jaką jest MCK i do zjawiska, jakim jest
kultura, w różnych jej znaczeniach. Każdy mieszkaniec ma prawo mówić o swoich potrzebach,
56

wymagać i wskazywać kierunek pożądanych zmian. Motorem działania zarówno dla dyrektora,
pracowników, ale także dla władz samorządowych, które mają zadanie wspierać działania MCK
w Gostyninie, jest uczestnictwo odbiorców w działaniach instytucji. Bez udziału mieszkańców
w codzienności eMCeKu, trudno jest dowodzić konieczności inwestowania w kulturę, podczas gdy
inne, równie istotne aspekty życia społecznego w mieście są niedofinansowane. Rok 2020
i początek roku 2021 dobitnie uświadomił, jak ważny jest dostęp do form spędzania czasu wolnego
w zakresie lokalnym, gdy kultura została zamrożona z uwagi na względy bezpieczeństwa.
Sukcesywnie aktualizowane były kierunki dotychczasowych poczynań i oceniane ich efekty
(sprawozdania roczne, badania ankietowe uczestników, ewaluacja imprez, kontrola zarządcza).
Stanowi to podstawę do opracowywania programów i kalendarza imprez na kolejne lata. MCK
posiada nie tylko profesjonalną kadrę, ale także niezbędny sprzęt, w tym technikę estradową i salę
widowiskową na prawie 400 osób, a także sale warsztatowe i rekreacyjne. Większość oferowanych
propozycji animacji kultury i czasu wolnego jest dostępna bezpłatnie lub ich cena jest symboliczna.
Na przestrzeni lat instytucja zakorzeniła się też w świadomości mieszkańców jako miejsce
najoczywistsze i najlepsze do prezentowania wydarzeń kulturalnych. To tutaj kierują swoje kroki
szukając zajęć pozaszkolnych, rekreacji, relaksu, rozrywki i kultury. Nie oznacza to, że nie jest
potrzebna odpowiednia promocja i reklama, jednak posiadanie stałej bazy odbiorców i dbałość o ich
zadowolenie procentuje kolejnymi klientami. Każdy mieszkaniec miasta Gostynina jest
oczekiwanym bywalcem MCK. Pojawiające się w Miejskim Centrum grupy wiekowe można
skategoryzować następująco: przedszkole i szkoła podstawowa, szkoła średnia, studiujący i młodzi
pracujący, młodzi rodzice, intensywnie pracujący, „puste gniazda 50+” i „szczęśliwe jest życie...po
60-tce”.
Klienci MCK, to osoby dysponujące wolnym czasem, zainteresowane filmem, fotografią,
malarstwem, tańcem i śpiewem chóralnym, uczęszczające na koncerty, projekcje filmowe, wystawy
sztuki i teatry plenerowe, potrzebujące znaleźć wolny czas, seniorzy, którzy mają czas na rozwijanie
pasji, nastolatkowie poszukujący swojego miejsca na mapie miasta poza szkołą i domem. Jako
organizacja dotowana ze środków publicznych, MCK koncentruje się na osiąganiu celów
twórczych, poszerzaniu grupy odbiorców i edukacji, propagowaniu zaangażowania społecznego,
ochrony dziedzictwa narodowego, jak również na celach marketingowych - zwiększaniu liczby
koncertów, wystaw, przedstawień, warsztatów w skali roku; większej frekwencji podczas wydarzeń
i szerszej bazy odbiorców. W dziedzinie celów finansowych zamierza się poszerzać źródła
przychodów poza tradycyjne wsparcie ze strony samorządu, o dotacje sponsorskie i granty
z programów ministerialnych i unijnych.
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Realizacja zadań i efekty w poszczególnych obszarach działania jednostki Miejskie Centrum
Kultury w Gostyninie za rok 2020:

OBSZAR
DZIAŁANIA

RODZAJ
ZADANIA

propagowanie
różnorodnych
form edukacji
kulturalnej
poprzez
organizowanie
warsztatów,
pracowni,
kursów i
organizowanie
indywidualny
ch form
aktywności
kulturalnej
poprzez
stwarzanie
warunków dla
amatorskiego
ruchu
artystycznego,
kół i klubów
zainteresowań

Sekcje/koła
zainteresowań

SZCZEGÓŁY
DOT. ZADANIA
liczba
Stosunek
2020 do
2019 %
14
0

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH
ZADAŃ

PLASTYCZNE (3)

1)
2)
3)

PLASTYKA I RĘKODZIEŁO

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ŚPIEW SOLOWY

1)
2)
3)

DISCO DANCE DLA DZIECI

1)

NIEFORMALNA GOSTYNIŃSKA
GRUPA AKTORSKO-TEATRALNA

2)

PORA DLA RECYTATORA
ZAJĘCIA
DLA
DZIECI
MŁODZIEŻY

1)
2)

ZABAWY PODWÓRKOWE

3)
4)
5)
6)
7)

MINI DANCE DLA DZIECI

stwarzanie warunków do prób i
ćwiczeń,
merytoryczne wsparcie instruktora,

SEKCJA PERKUSJI RIDDIM
prezentacja dorobku grup podczas
koncertów, wystaw, spektakli na
terenie MCK i w plenerze miejskim,

SZKOŁA GITAROWA
MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA
CHÓR MIEJSKI ARCE CANTORES

uczestnictwo zespołów artystycznych
w życiu kulturalnym placówki, miasta
i regionu,

ZESPÓŁ NOWA KULTURA
TANECZNE (3)

umożliwienie korzystania ze sceny na
sali widowiskowej,

CRAZY DANCE DLA MŁODZIEŻY

MAŻORETKI
TEATRALNE (2)

Inne sekcje

nieodpłatne udostępniane sal i sprzętu
pozostającego w posiadaniu instytucji
na jej terenie,

NAUKA I PODSTAWY RYSUNKU

CERAMIKA
MUZYCZNE (6)

Sekcje
ruchoworekreacyjne

EFEKTY

KREATYWNIE
ZWIERZĄT

umożliwienie niekomercyjnych
projekcji filmowych w sali
widowiskowej,

–
I

7
WŚRÓD

ZUMBA DLA DOROSŁYCH
ZDROWY KRĘGOSŁUP
FITNESS-AEROFIGHT
KLUB SPORTOWY K.O. FIGHT
TEAM

GOSTYNIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO
WIEKU (GUTW) - Funkcjonuje w Miejskim
Centrum Kultury od 16 października 2013 roku.
GUTW zrzesza około 130 osób w wieku
senioralnym. W ramach zajęć GUTW
stacjonarnie oraz online słuchacze brali udział w:
•
wykładach z etnografii, ochrony
środowiska, fizjoterapii, psychologii,
prawa, krajoznawstwa, dietetyki,
pszczelarstwa, psychologii, historii,
genealogii, podróżnictwa, filozofii.
•
zajęciach w sekcjach: gimnastyka
relaksacyjna (dwie grupy), lektorat
języka angielskiego (dwie grupy),
lektorat języka niemieckiego, grupa
wokalna, fotografia, taniec w kręgu,
literatura przy herbacie, terapia Ruchu
(dwie grupy), grupa teatralnokabaretowa,
warsztaty
interdyscyplinarne,
warsztaty
ćwiczenia pamięci, Nordic Walking,
ABC komputera, piłki gimnastyczne
– spotkania szkoleniowe, spotkania
klubu brydżowego, wycieczki i

1

+11

organizacja zajęć w sekcjach
zainteresowań proponowanych
adekwatnie do zbadanych i
zaobserwowanych potrzeb odbiorców,
efektywne prowadzenie zajęć
wspierających rozwój dzieci i
młodzieży mających na celu:
rozwijanie zainteresowań, uzdolnień,
doskonalenie umiejętności oraz
pogłębianie wiedzy, kształtowanie
umiejętności spędzania czasu
wolnego, kształtowanie poczucia
własnej tożsamości i poszanowania
dziedzictwa kulturowego regionu,
kraju i innych kultur przygotowanie
do aktywnego uczestnictwa w życiu
kulturalnym);
prezentowanie możliwości i
umiejętności uczestników sekcji na
konkursach, przeglądach i festiwalach
promowanie osiągnięć uczestników
przez organizowanie wystaw sztuk
plastycznych i fotograficznych
organizacja feryjnych i wakacyjnych
zajęć warsztatowych dla dzieci i
młodzieży
współpraca i wspomaganie
działalności pozalekcyjnej
przedszkoli, szkół, organizacji
pozarządowych, fundacji i innych
jednostek sektora kultury z terenu
Gminy Miasta Gostynina poprzez
organizację wydarzeń kulturalnych,
udostępnianie sal i pomoc
merytoryczną instruktorów
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wieczorki taneczne.
nowatorskie działania kulturalne dla
osób starszych i grup
międzypokoleniowych, m. in. z
wykorzystaniem tradycji i nowych
technologii np. tablet, laptop, aparat,
kamera, rzutnik, komputer, drukarka

Warsztaty
interdyscyplin
arne

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)
9)

10)
11)

12)
13)

imprezy
kulturalne
umożliwiające
zespołowe
uczestnictwo
w kulturze

Wystawy

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

Spektakle

1)

2)

3)

4)

Warsztaty teatralne dla uczniów SP 1
w Gostyninie – w okresie roku
szkolnego i zajęć stacjonarnych
Trening głosu i wystąpień
publicznych (dla młodzieży i
dorosłych) - Gostyninie – w okresie
roku szkolnego i zajęć stacjonarnych
Zimowy Galimatias – ferie zimowe
Letnie Warsztaty Plenerowe Aktywne wtorki i twórcze czwartki z
eMCeKiem
Teatr Lalek IGRASZKA Podróż za
horyzont + warsztaty lalkarskie – 2
lipca
Zatańcz z Mażoretkami – pokaz
Mażoretek Libra Gostynin – 7 lipca
FOOD COURT Uczta Uliczna w
Gostyninie x Food Trucki – 10-12
lipca
Bawimy najmłodszych z Kasią Daj
Mi Słowo – 14 lipca
Trenujemy z K.O. Fight Team
Gostynin – 21 lipca
Muzykujemy z Dominikiem i
Marcinem; Rysujemy z Krzysztofem
– 23 lipca
Zumba z Dorotką – 28 lipca
Sztuka rękodzieła z Anią – 30 lipca
Sierpień – Leniwe Weekendy z
eMCeKiem
Bajanie – kreatywne zabawy z bajką –
Indianie – 1 sierpnia
Bajanie – kreatywne zabawy z bajką –
Drzewa – 22 sierpnia

13

Wystawa WOŚP 2020 - towarzysząca
gostynińskiemu finałowi orkiestry 12 stycznia
Wystawa
poplenerowa
VI
Ogólnopolski
Plener
Malarski
Gostynin 2020 – 6 marca
Wystawa
rzeźby
Eugeniusza
Izdebskiego – 11 września
Znikająca Wystawa GAFA Ginące
Zawody – 12 września
Wystawa Fotograficzna – Kino z
Myszką – 13 września
Jednodniowa Wystawa – Gostynin
poPlenerowo – 19 września
Wystawa Fotografii wykonanych
podczas
Tematycznego
Spaceru
Fotograficznego
Cudowna
Perspektywa – październik-listopad
Spektakl dla widzów dorosłych –
LISTA MĘSKICH ŻYCZEŃ – 16
lutego
SPEKTAKL ONLINE LETNIE OSY
KĄSAJĄ
NAS
NAWET
W
LISTOPADZIE - #e-scena Teatru
Dramatycznego m. st. Warszawy – 25
kwietnia
Spektakl plenerowy pt. Pan i Pani O.
w wykonaniu Teatru Pantomimy
Mimo - współpraca MCK w ramach
projektu
Sztuka
Swobodnego
Przekazu - 7 września
Spektakl familijny pt. Zgubowisko w

7

udział zespołów muzycznych i
tanecznych w koncertach i imprezach
okolicznościowych na terenie
placówki i miasta;

-12,5

zapoznawanie mieszkańców z
najnowszymi kierunkami w różnych
dziedzinach sztuki (odwiedzanie
galerii, wystaw, muzeów);
organizacja wydarzeń informujących,
kulturalnych, edukacyjnych oraz
zwiększających społeczną
świadomość na temat Europejskiego
Dziedzictwa ze szczególnym
uwzględnieniem roku 2018 jako Roku
Dziedzictwa Kulturowego (European
Year of Cultural Heritage/EYCH)
organizowanie przeglądów,
konkursów, koncertów, wystaw,
spotkań i warsztatów twórczości
amatorskiej i profesjonalnej

4

-43

promocja twórczości gostynińskich
artystów: wystawy, koncerty,
wieczory autorskie;
promocja europejskiego dziedzictwa
kulturowego w kulturze lokalnej
poprzez konkursy czytelnicze i
plastyczne; odkrywanie literatury
mniej znanych kultur świata;
spotkania z kulturą ludową propagowanie folkloru i kultury
ludowej w muzyce, tańcu, obrzędach,
stworzenie zespołu folkowego
Dybanka Folk Projekt
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Koncerty

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Inne formy
wydarzeń

1)
2)
3)
4)

5)
6)

wykonaniu grupy Sztukmistrze i
fireshow - współpraca MCK w
ramach projektu Sztuka Swobodnego
Przekazu - 24 września
Koncerty zespołów: Gminna Orkiestra
Dęta Foxodeon; PSM w Płocku
„Hell’s Kitchen”; GOCH; ANAMOR;
PUDELSI w ramach finału WOŚP
2020 – 12 stycznia
Koncert operetkowy Od Czardasza do
Kankana – 19 stycznia
Koncert Noworoczny w wyk. Chóru
im. Stanisława Moniuszki ze Żnina –
30 stycznia
Koncert Rockowy w wyk. Macieja
Balcara - projekt w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2020 Jazz, Blues,
Rock' n' Roll, Koncerty z Kulturą –
15 lutego
KEITH THOMPSON BAND (Wielka
Brytania) - projekt w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2020 Jazz, Blues,
Rock' n' Roll, Koncerty z Kulturą – 7
marca
Blauka – koncert Georginy Tarasiuk z
zespołem - współpraca MCK w
ramach projektu Sztuka Swobodnego
Przekazu - 26 września
The Badji Band - projekt w ramach
Budżetu Obywatelskiego 2020 Jazz,
Blues, Rock' n' Roll, Koncerty z
Kulturą – 17 października
Świąteczna Gitara – Dominik
Janiszewski - Koncert online - projekt
w ramach Budżetu Obywatelskiego
2020 Jazz, Blues, Rock' n' Roll,
Koncerty z Kulturą – 25 grudnia
Magda Bożyk – Akustycznie z nutką
Bożego Narodzenia – koncert online
projekt
w
ramach
Budżetu
Obywatelskiego 2020 Jazz, Blues,
Rock' n' Roll, Koncerty z Kulturą –
26 grudnia
Powitanie Nowego Roku – 1 stycznia
Fit Maraton w ramach finału WOŚP
2020 – 4 stycznia
Taneczny wieczorek charytatywny dla
seniorów WOŚP 2020 – 9 stycznia
Uroczyste otwarcie Sali muzealnej z
wizerunkami czterech Ewangelistów
znajdujących się w budynku dawnej
cerkwi p.w. Św. Michała Cudotwórcy
wraz z transferem do Sali Muzealnej
w Zamku Gostynińskim, wykład
wprowadzający
pt.
Wizerunki
Ewangelistów
–
symbolika
i
znaczenie, wygłoszony przez dyrektor
Płockiej Galerii Sztuki Alicję
Wasilewską. – 10 lutego
Międzypokoleniowy Dzień Kobiet –
GUTW i Przyjaciele – 8 marca
Europejskie Dni Dziedzictwa 2020 –
Moja Droga:

•
•
•

cykliczne działania w przestrzeni
miejskiej w okresie letnim

13

-44

17

+21

Jednodniowa Wystawa grupy
GAFA
Ginące
zawody
połączona
z
akcją
photocrossingową – 12 września
Kino z myszką – 13 września
Jednodniowa
Wystawa
poPlenerowa – 19 września

•

7)

Tematyczny
spacer
fotograficzny
Cudowna
Perspektywa – 20 września
Zadania
w
ramach
Programu
„Koalicje
dla
Niepodległej”
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#wiktoria1920- świętujeMY Cud nad
Wisłą

•
•
•

•
•

•

8)

KINO
NIEME
Z
HISTORIĄ W TLE – 28
sierpnia
WIELOPOKOLENIOWA
MIEJSKA
GRA
TERENOWA
–
19
września
TEMATYCZNY SPACER
FOTOGRAFICZNY
"CUDOWNA
PERSPEKTYWA" - 20
września
WYSTAWA
FOTOOBRAZÓW - 16
października
POKAZ
MULTIMEDIALNY NA
TEMAT
BITWY
WARSZAWSKIEJ
W
ASPEKCIE LOKALNYM

KONCERT
PIEŚNI
PATRIOTYCZNYCH Z
OKRESU
BITWY
WARSZAWSKIEJ 1920
W
WYKONANIU
CHÓRU MIEJSKIEGO
ARCE CANTORES i
Radosława Figla
I Ogólnopolskie Dyktando na Święto
Niepodległości – 11 listopada

współpraca z
towarzystwam
i i fundacjami

Współorganiz
acja
wydarzeń,
nieodpłatne
udostępnianie
sal, pomoc w
promocji i
reklamie
działań

Realizowane zadania zostały przywołane powyżej.

Animacja
czasu wolnego
i edukacja
filmowa

Projekcje
kinowe
Kina
„Siemowit”

Statystyka Kina „Siemowit”
Ilość seansów – 283, w tym: polskie tytuły 133 (14 na 15 tytułów zagrane w terminach premierowych)
Ilość widzów – 6.339
130 dni grania
Działania promujące kino: Kinobus to szczególny festiwal objazdowy w najpełniejszym tego słowa znaczeniu.
Charakteryzuje się tym, że liczba stałych uczestników ograniczona jest do liczby miejsc w wehikule, który w
gruncie rzeczy staje się mobilnym festiwalem. W ciągu paru dni wynajęty autokar pełen uczestników festiwalu
pokonał kilkaset kilometrów i objechał kilkanaście miejscowości, aby dotrzeć do kin działających i nie, i w nich,
jeśli to w ogóle jeszcze możliwe, wyświetlić filmy, a więc niektórym kinom przywrócić życie. Wizytom w kinach
towarzyszyły opowieści o kulturze filmowej regionu i samym regionie (opis organizatora festiwalu). W tym roku
Kinobus zwiedzał region środkowy Polski – uczestnicy pod przewodnictwem organizatora festiwalu Macieja Gila
odwiedzili m. in. Łowicz, Gąbin, Krośniewice, Kutno, Łęczycę, Piątek, Płock i Żychlin. W wydarzeniu wzięli
udział kinomani oraz osoby zawodowo związane z branżą filmową i kinową. Kinobus zajechał także i do
gostynińskiego Kina Siemowit działającego przy Miejskim Centrum Kultury. Kinowi podróżnicy zwiedzili salę
kinową, obejrzeli wystawę archiwalnych fotografii z historii kina w Gostyninie, zorganizowaną przy okazji
Europejskich Dni Dziedzictwa oraz wysłuchali prelekcji „Gostynińskie kina – historia pięciu nazw”, którą wygłosił
nasz specjalista do spraw działalności kinowej Piotr Wiśniewski. Ciekawostka – w logo festiwalu Kinobus znajduje
się zdjęcie drzwi wejściowych do Kina Siemowit właśnie – zdjęcie zrobił organizator festiwalu Maciej Gil, który
odwiedzał nasze kino kilka lat temu. Bardzo miło było nam gościć uczestników Kinobusa, inicjatywa wspaniała,
tym bardziej w czasach, gdy na skutek pandemii frekwencja w kinach całego świata znacznie spadła i potrzebne
jest wparcie widzów kinomanów, by kina mogły przetrwać ten trudny czas.
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – zawieszone z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu szkół
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Część III „Realizacja uchwał Rady”
Rada Miejska w Gostyninie w 2020 roku podjęła 10 uchwał mających charakter: rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Miasta, kierownika jednostki organizacyjnej, rozpatrzenia
wniosku, petycji, udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta oraz dotyczących organizacji pracy
Rady. Informacja z realizacji pozostałych uchwał Rady Miejskiej w Gostyninie podjętych w 2020
roku przedstawia się następująco:

Realizacja Uchwał Rady Miejskiej dotyczących oświaty
Uchwała Nr 150/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie
ustalenia częściowych ulg w opłacie za pobyt u opiekuna dziennego oraz w Klubie Dziecięcym
„Uśmiech Malucha” w Gostyninie.
Uchwała określiła warunki zwolnienia z części miesięcznej opłaty za wyżywienie dzieci
uczęszczających do Punktu opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonego przez Gminę Miasta
Gostynina lub do Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie. W 2020 roku ze
zwolnienia skorzystało 12 rodzin.
Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo oświatowe dotyczącą zwrotu rodzicom kosztów
jednorazowego przewozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej według określonego
wzoru, którego elementem jest tzw. średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwej dla
danego pojazdu podjęto uchwałę Nr 192/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
29 września 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta
Gostynina w roku szkolnym 2020/2021.
Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Miejskiej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Gostyninie, w sprawie nadania szkole imienia Romualda Twardowskiego
podjęto uchwałę Nr 201/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020
roku w sprawie nadania imienia Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie.

Realizacja Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zbycia nieruchomości
Uchwała Nr 168/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie
wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.
Uchwała została zrealizowana poprzez zbycie nieruchomości o nr ew. 4006/1, 4011/3, 4008, 4010
o łącznej powierzchni 0,6110 ha, położonych w obrębie ul. Kutnowskiej i ul. Broniewskiego na
rzecz Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o. o. za kwotę
890.000,00 zł + VAT, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
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Realizacja Uchwał Rady Miejskiej w sprawie miejsca wykorzystywanego do
kąpieli na terenie Gminy Miasta Gostynina
Uchwała Nr 164/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie
wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2020 rok została zrealizowana zgodnie
z jej założeniami. W roku 2020 utworzono kąpielisko na jeziorze Bratoszewo położone przy ul.
Dybanka w Gostyninie. Organizatorem kąpieliska był Miejski Ośrodek Sportów Wodnych
i Zimowych.
Uchwała Nr 165/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie
określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2020 została
zrealizowana zgodnie z jej założeniami, sezon kąpielowy trwał od 22 czerwca do 31 sierpnia 2020
roku.

Realizacja Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina
Uchwała Nr 195/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020 roku w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta
Gostynina.
Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Miasta Gostynina oraz tryb zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków
wspólnoty samorządowej Gminy Miasta Gostynina, przy zastosowaniu zasad racjonalnego
gospodarowania zasobem. Uchwała realizowana jest na bieżąco. W roku 2020 opracowano nowe
zasady najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina, które
zostały przyjęte w/w uchwałą.
Zasady określają w szczególności:
1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem
lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa
domowego uzasadniającą stosowanie obniżek czynszu;
2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;
3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu;
4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz
zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale
w innych zasobach;
5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony
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i najem socjalny lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;
6) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę
lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;
7) warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem
rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności.

Realizacja Uchwał Rady Miejskiej mających charakter planów, programów
i strategii
1. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2017 - 2023
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2017 - 2023 został przyjęty
Uchwałą nr 309/LXIII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lipca 2017 roku i jako prawo
miejscowe zaczął obowiązywać od 24 sierpnia 2017 roku.
W programie zostały umieszczone zarówno zadania inwestycyjne jak i rekreacyjno - edukacyjne
oraz społeczne, które mają być realizowane przez Gminę Miasta Gostynina i inne osoby prawne,
jednostki organizacje oraz osoby fizyczne.
Gminny program rewitalizacji łącznie obejmuje 13 podstawowych projektów rewitalizacyjnych
i 8 uzupełniających. Z uwagi na wycofanie się w 2018 roku realizatora działań pn. „Bezpieczni
i aktywni seniorzy” (2 projekty), przewidzianych do realizacji na nieruchomości przy ul. Zamkowej
50, aktualnie w programie pozostaje zatem 11 zadań podstawowych.
Najważniejszymi i jednocześnie najbardziej kosztownymi projektami ujętymi w w/w opracowaniu
są zadania inwestycyjne, których realizacja uzależniona jest od możliwości pozyskania środków
zewnętrznych. W związku z tym w pierwszej kolejności należy przygotować odpowiednią
dokumentację budowlaną.
Z informacji uzyskanej od Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wynika, że aktualnie mają
opracowane audyty energetyczne budynków i dokumentację projektowo - kosztorysową w celu
przystąpienia do realizacji działań związanych z modernizacją węzłów cieplnych i wewnętrznych
sieci ciepłowniczych w budynkach wskazanych w programie. Czekają na pojawienie się ogłoszenia
o naborze wniosków na planowane działania, są gotowi aplikować o środki zewnętrzne. W tej
sprawie pracownicy Spółdzielni kontaktują się na bieżąco z Wydziałem Pozyskiwania Środków
Zewnętrznych Urzędu Miasta.
W ramach zadania polegającego na uporządkowaniu istniejącej tkanki urbanistycznej terenów
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spółdzielni mieszkaniowej poprzez modernizację dróg i ciągów pieszych na osiedlu Armii Krajowej
w Gostyninie, Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2020 roku nie wykonywała żadnych prac.
W 2020 roku Gmina Miasta Gostynina, po zakończeniu przekwaterowywania najemców lokali
budynku przy ul. 3 Maja 12 do innych mieszkań, zleciła sporządzenie szczegółowej ekspertyzy
polegającej na ocenie stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu.
Opracowanie wykazało nieopłacalność jego remontu, ale Wojewódzki Konserwator Zabytków nie
wyraził zgody na jego wyburzenie. W budżecie miasta na 2021 rok zostały zabezpieczone środki na
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku przy ul. 3 Maja 12.
Dużym zadaniem inwestycyjnym ujętym w Programie Rewitalizacji jest poprawa efektywności
energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków po byłym
Gimnazjum Nr 2. W 2019 roku Gmina Miasta Gostynina pozyskała środki finansowe
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pokrycie części kosztów opracowania
dokumentacji projektowo - kosztorysowej na adaptację budynku pod potrzeby szkoły muzycznej.
Proces projektowania zakończył się w marcu 2020 roku wraz z przekazaniem przez Wykonawcę
Miastu kompletnego projektu. Miasto posiada również dokumentację projektowo-kosztorysową na
remont drugiego budynku pod potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Aktualnie w/w budynki w dalszym ciągu wykorzystywane są na cele edukacyjne (do 30 czerwca
2021 roku), a Gmina Miasta Gostynina będzie w dalszym ciągu podejmowała działania w celu
pozyskania środków zewnętrznych na remont przedmiotowych budynków.
W ramach zadania - ochrona dziedzictwa kulturowego - Starostwo Powiatowe podjęło działania
związane z usunięciem zawilgocenia fundamentów i ścian budynku Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie. W 2020 roku zakończono osuszanie poprzez wykonanie
drenażu opaskowego obiektu głównego, natomiast na usunięcie zawilgocenia czeka sala sportowa.
Zgodnie z posiadaną przez Starostwo Powiatowe dokumentacją budowlaną, w budynku szkoły
konieczny jest jeszcze remont wewnętrzny polegający na usunięciu zawilgocenia ścian i posadzek
na najniższej kondygnacji. Realizacja w/w prac będzie możliwa po ewentualnym uzyskaniu
dofinansowania ze środków zewnętrznych. Budynek Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki położony w Gostyninie przy ul. 3 Maja 15 został wpisany
do rejestru zabytków.
Nieruchomość przy ul. Floriańskiej 23, wpisana do rejestru zabytków i ujęta w gminnym programie
do rewitalizacji i ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, w 2020 roku zmieniła właściciela.
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Z zapowiedzi nabywców wynika, że w klasycystycznych halach targowych „Arkadach” (jatkach
miejskich), ma powstać Muzeum Ziemi Gostynińskiej stanowiące oddział Muzeum Mazowieckiego
w Płocku.
W Zamku Gostynińskim w 2020 roku udostępniono do zwiedzania Salę Muzealną z freskami
czterech ewangelistów. Malowidła te zostały przeniesione z budynku dawnej cerkwi (obecnie
budynek przy ul. 3 Maja 27) i po wykonaniu zabiegów konserwacyjnych oraz montażu konstrukcji
ekspozycyjnej mogły zostać wystawione do oglądania. Aranżację sali uzupełniają oryginalne
drewniane okna z szybami lanymi, które ułatwiają wyobrażenie sobie w jakim układzie istniały
malowidła w cerkwi.
Koncepcja wypracowana w 2018 roku przez powołany przez Burmistrza Miasta Gostynina zespół
do spraw zagospodarowania terenu przy Zamku w ramach działania - kultura dostępna dla każdego
- czeka w dalszym ciągu na realizację. Opracowanie zawiera lokalizację małej architektury,
wykonanie alejek spacerowych z ławkami i umieszczenie urządzeń zabawowych dla dzieci.
Realizacja projektu uzależniona jest od pozyskania dofinansowania zewnętrznego.
W oparciu o wcześniej opracowaną ekspertyzę budowlaną dotycząca stanu ścian zewnętrznych na
obiekcie zabytkowej kaplicy z basztą zlokalizowanym w Gostyninie przy ul. Zamkowej 31 wraz
z programem prac konserwatorskich, Gmina Miasta Gostynina w 2020 roku zleciła opracowanie
projektu budowlanego na remont tynków i drobnych prac naprawczych na w/w obiekcie.
Ewentualne przystąpienie do robót remontowych będzie możliwe po otrzymaniu środków
zewnętrznych.
Zadanie - zielone podwórka - polegające na urządzeniu terenów zielonych pomiędzy blokami przy
ul. Targowej, sadzenie roślin, odnowienie elementów małej architektury realizowane jest przez
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z o. o. W 2020 roku realizowane było
bieżące utrzymanie już istniejącej zieleni i drobne prace konserwacyjne.
W ramach działań: dobra edukacja - lepszy start w dorosłym życiu, realizowany jest, przy udziale
środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś
Priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci
i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w Szkołach Zawodowych), od września
2019 roku w trzech szkołach podstawowych z terenu miasta Gostynina projekt pn. „Przyszłość
zaczyna się dziś”. Projekt zakłada podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności
uniwersalnych na rynku pracy u 236 uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia,
szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez realizację dodatkowej oferty
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edukacyjnej oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Realizacja w/w projektu w 2020 roku była szczególnym wyzwaniem zarówno dla nauczycieli jak
i uczniów z uwagi na ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej w kraju.
W zakresie promocji aktywnego trybu życia, promowania roweru jako środka transportu,
funkcjonuje na Zamku Gostynińskim wypożyczalnia rowerów miejskich. Do dyspozycji
mieszkańców pozostaje 10 rowerów dla dorosłych, 6 rowerów dla dzieci, 2 przyczepki
amortyzowane dla dzieci, 4 foteliki dla dzieci, sakwy, zapięcia i kaski rowerowe oraz kompresor.
Z uwagi na sytuację epidemiczną w 2020 roku nie były organizowane przez Urząd Miasta, wzorem
lat ubiegłych, rajdy rowerowe z atrakcjami.
Od października 2019 roku funkcjonuje monitoring miejski składający się z 10 kamer
rozmieszczonych w wyznaczonych miejscach na terenie miasta. Największe skupisko kamer
znajduje się w obrębie Rynku. Monitoring obsługuje czterech pracowników pracujących w systemie
zmianowym. Na bieżąco zgłaszane są na Policję zaobserwowane sytuacje zagrażające
bezpieczeństwu osób lub mienia. Wielokrotnie z archiwalnych nagrań monitoringu korzystała
Policja prowadząc postępowania przygotowawcze dotyczące różnych wykroczeń, a nawet
przestępstw. W kolejnych latach będzie możliwość rozbudowy monitoringu o montaż kolejnych
kamer.

2. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2016 –
2022
Przyjęty Uchwałą nr 317/LXVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 września 2017 roku.
Celem PGN jest analiza możliwości podjęcia przedsięwzięć, które będą skutkować obniżeniem
emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta. W 2020 roku zakończono realizację zadania pn.
„Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania
i zarządzania oświetleniem na terenie Miasta Gostynina”. Porównując wydatki poniesione na
dystrybucję i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego: w 2019 roku wydaliśmy 635.031,68 zł, natomiast w 2020 roku - 340.599,84 zł. Porównując poniesione wydatki
obserwuje się znaczne obniżenie kosztów, tj. o kwotę 294.431,00 zł. Osiągnięcie wymiernych
korzyści nastąpi w 2021 roku. Zmodernizowane oświetlenie wraz z systemem redukcji mocy
funkcjonuje od września 2020 roku. Ponadto w roku ubiegłym udzielono dotacji celowej z budżetu
miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła
ogrzewania na przyjazne środowisku. Wsparcie otrzymało 21 wnioskodawców na łączną kwotę
63.000,00 zł.
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3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina do 2022 roku
(wraz z prognozą oddziaływania na środowisko) przyjęty Uchwałą nr 358/LXX/2017 Rady
Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku. Główne cele programu to ochrona klimatu
i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, promieniowanie elektromagnetyczne, gospodarowanie
wodami, gospodarka wodno - ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarowanie i zapobieganie
powstawaniu odpadów, zasoby przyrody, zagrożenia poważnymi awariami.
W roku 2020 zgodnie z założeniami POŚ zrealizowano następujące zadania: sporządzono
inwentaryzację źródeł ogrzewania (szczegółowo opisana przy realizacji PONE), udzielano dotacji
celowej na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródła ogrzewania na
przyjazne środowisku (opis przy realizacji Uchwały Nr 166/XXI/2020 Rady Miejskiej
w Gostyninie); zlikwidowano 50,03 Mg wyrobów zawierających azbest z 25 nieruchomości
położonych na terenie miasta Gostynina; prowadzono monitoring nieczynnego składowiska
odpadów przy ul. Kowalskiej, polegający na wykonywaniu badań wód podziemnych oraz kontroli
osiadania powierzchni składowiska odpadów; wykonano dwukrotnie w ciągu roku analizę wód
opadowych i roztopowych odprowadzanych do wód lub do ziemi; przeprowadzono akcję sprzątania
świata; partycypowano w organizacji konkursów ekologicznych prowadzonych przez Ligę Ochrony
Przyrody; utrzymywano istniejący stan terenów zielonych.

4.

Program

usuwania

wyrobów

zawierających

azbest

z

obiektów

zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008 - 2032
Przyjęty Uchwałą nr 142/XXIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 lipca 2008 roku.
Z uwagi na fakt, iż wielu właścicieli, zarządców budynków nie dokonało inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest, a w związku z tym dane wykorzystane przy opracowywaniu Programu były
niepełne, corocznie podejmowane są

działania zmierzające do jego aktualizacji. Aktualizacja

polega m. in. na włączeniu do Programu obiektów, które nie były dotychczas w nim ujęte oraz
wykazaniu obiektów, z których wyroby zawierające azbest zostały usunięte.
Po aktualizacji Programu przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej w Gostyninie nr 151/XIX/2020 z dnia
30 stycznia 2020 roku zinwentaryzowano 365 obiektów o łącznej powierzchni 51290,37 m. kw.
i masie 769,36 Mg, w tym: budownictwo wielorodzinne 9827,02 m. kw., budownictwo
indywidualne 32769,55 m. kw., budownictwo przemysłowe i gospodarcze 8693,8 m. kw. oraz
2 obiekty liniowe - sieci wodociągowej o długości 1518 mb i masie 60,72 Mg.
Razem usunięto wyroby zawierające azbest ze 145 obiektów o łącznej powierzchni 20770,5 m. kw.
i masie 311,57 Mg.
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5.

Program

opieki

nad

zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2020
Uchwała nr 167/XXI/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na
rok 2020.
Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina realizowane jest poprzez:
1) odławianie bezdomnych zwierząt i ich transport do schroniska przez firmę HERKULES
z/s Słowik, ul. Gdańska 107, 95-100 Zgierz
2) zapewnienie miejsc w „Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie" z/s ul. Strużańska
nr 15, 05 - 119 Legionowo, wszystkim zwierzętom wałęsającym się, pozostającym bez właściciela
lub odebranym na skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie o ochronie zwierząt,
pochodzących z terenu miasta Gostynina
3) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym
prowadzonym przez Pana Marka Grzybowskiego zlokalizowanym na terenie miasta Gostynina.
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt bezdomnych przez lekarza weterynarii Pana Wojciecha Kieszkowskiego
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod
opieką Miasta Gostynina
6) zapewnienie opieki i karmy kotom wolno żyjącym przy udziale opiekunów społecznych karmicieli
7) zmniejszenie populacji psów bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację psów przebywających
w schronisku oraz przebywających tymczasowo pod opieką Miasta Gostynina
8) dofinansowanie w wysokości 40% sterylizacji zwierząt właścicielskich
9) edukację mieszkańców Miasta Gostynina w zakresie kształtowania prawidłowych postaw
i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na
właścicielach i opiekunach zwierząt.
Zakładany koszt całkowity realizacji programu w 2020 roku przewidywał kwotę 26.500,00 zł.,
natomiast rzeczywiste koszty na ten cel wyniosły 25.567,61 zł. Wszystkie założenia przyjętego
programu były realizowane.

6. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gostynina na lata
2017 - 2021 został przyjęty uchwałą nr 357/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
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28 grudnia 2017 roku.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Miasta Gostynina dysponuje ogółem 672
lokalami mieszkalnymi, w tym 288 lokalami socjalnymi, zlokalizowanymi w budynkach
położonych na terenie miasta Gostynina oraz jednym budynku znajdującym się na terenie Gminy
Gostynin: Gorzewo ul. Kruk.
W 2020 roku wydano 64 skierowania do zawarcia umów najmu lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina w tym: 54 skierowania do zawarcia umów najmu
lokali socjalnych (8 w ramach realizacji listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali
socjalnych opracowanej w 2016 roku, 41 kontynuacji najmu lokali socjalnych, 5 zamian
i wykwaterowań do innych lokali ze względu na stan techniczny budynku) oraz 10 skierowań do
zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych (zamiana lokali - 3 skierowania, realizacja listy osób
uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego opracowana w 2019 roku 7 skierowań).
W 2020 roku uległy zmianie czynsze z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Miasta Gostynina. Zmodyfikowano tabelę oczynszowania mieszkań, tak by
odzwierciedlała

przypadki

faktycznie

występujące

w

mieszkaniowym

zasobie

gminy.

W 2020 roku nastąpiła sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na rzecz najemcy przy zastosowaniu 50%
bonifikaty tj.: lokalu nr 19 przy ul. 3 Maja 9 o powierzchni 45,64 m. kw. za kwotę 45.250,00 zł
i lokalu nr 4 przy ul. Kruk 3 w Gorzewie o powierzchni 59,66 m. kw za kwotę 45.750,00 zł.
Zakończono wykwaterowanie mieszkańców budynku przy ul. 3 Maja 12 z uwagi na zły stan
techniczny budynku i konieczność opracowania szczegółowej dokumentacji dotyczącej remontu
budynku.

7. Program „Gostynińska Karta Seniora”
Realizowany na podstawie Uchwały nr 436/LXXXVI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
18 października 2018 roku, zmieniającej Uchwałę Nr 287/LVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia

27 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu „Gostynińska Karta Seniora”.

Gmina Miasta Gostynina realizuje elementy polityki społecznej czego dowodem jest przyjęcie
i realizacja Programu „Gostynińska Karta Seniora”.
Program ma na celu zwiększenie dostępności do dóbr kultury, wydarzeń kulturalno - sportowych,
a przede wszystkim poprawę jakości życia osób powyżej 60 roku życia poprzez stworzenie oraz
rozwijanie systemu promocji, ulg i rabatów oferowanych przez Miasto Gostynin oraz partnerów
programu. Warunkiem uzyskania Karty jest złożenie wniosku w Urzędzie Miasta oraz okazanie
aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek osoby.
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Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które
są zainteresowane przystąpieniem do Programu mogą zgłaszać swoją chęć udziału poprzez
wyrażenie woli współpracy na rzecz seniorów i przedstawienie oferty z atrakcyjnymi dla nich
zniżkami i promocjami. Obecnie jest 12 partnerów, którzy zgłosili swój akces do tego Programu.
PARTNERZY GOSTYNIŃSKIEJ KARTY SENIORA
Lp.

1

Nazwa firmy

Adres

FIRMA CUKIERNICZA

ul. Rynek 21A

WASIAKOWIE - ICE s. c

09-500 Gostynin

Zakres zniżek

Oferta

Napoje zimne i gorące,
wyroby cukiernicze, lody

-10%

(przy spożyciu na miejscu)
Naprawa obuwia i wyrobów

2.

Naprawa obuwia

ul. Floriańska 14

skórzanych

- 20%

09-500 Gostynin
(torby, plecaki)

Przedsiębiorstwo
3

4

Pizza

- 15%

Dania Kuchnia

- 10 %

Małgorzata Pietrzak

Dowóz

gratis

Przedsiębiorstwo Usługowo

Sprzedaż mebli twardych i

Handlowo-Usługowe

ul. Tadeusza Kościuszki 1A

PIZZERIA K-2

09-500 Gostynin

Handlowe

ul. Zamkowa 25

tapicerowanych

"INST-BUD"

09-500 Gostynin

(wszystkie meble z wyjątkiem
tych, które są objęte promocją)

Teodor Kieszkowski

5

6

7

8

9

10

Studio Figura
Aneta Czerwińska

- 5%

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
40
09-500 Gostynin

Modelowanie sylwetki,
ujędrnianie, utrata kilogramów,
relaks, masaż, zabiegi lecznicze

- 15%

(zniżki na dowolne karnety)

Firma Handlowa

ul. Ziemowita 14

"TOM-TEKS"

09-500 Gostynin

Centrum Stomatologii

ul. Andrzeja Czapskiego 4

i Ortodoncji "ORTODENT"

09-500 Gostynin

KACZMAREK

ul. Bierzewicka 32

Energooszczędne źródła światła

ELECTRIC S. A.

09-500 Gostynin

LED

Kancelaria Adwokacka

ul. Jana Pawła II 2E/1

Usługi świadczone przez

adw. Sławomir Wolfram

09-500 Gostynin

Kancelarię

Agencja Rozwoju i

ul. Zamkowa 31

Promocji "ZAMEK"

09-500 Gostynin

Odzież męska

- 20%

Wybrane zabiegi stomatologiczne

- 20%

- 10%

- 10%

Organizacja uroczystości
okolicznościowych, wynajem

- 5%

sali, catering i usługi hotelowe
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Soczewki okularowe
progresywne

11

VISION OPTYK

ul. Floriańska 14

Salon Optyczny

09-500 Gostynin

Soczewki dwuogniskowe i jedno
- ogniskowe
Okulary przeciwsłoneczne

- 20%

- 20%

- 20%

Zniżki nie łączą się z innymi promocjami
Pełen zakres usług
fotograficznych, fotoreportaże,
12

Studio Fotograficzne

ul. Bierzewicka 32 lok. 37

zdjęcia studyjne, reklamowe,

Balcerzak.info

09-500 Gostynin

zdjęcia do dokumentów

Tomasz Balcerzak

Stara Betoniarnia

- 10%

Wszystkie fotografie do dokumentów i na
pozostałe zdjęcia wykonywane w studiu

Gostynińska Karta Seniora ważna jest wraz z dokumentem tożsamości.
W 2020 roku wydano seniorom 20 kart, a od momentu przyjęcia Programu tj. od 27 kwietnia 2017
roku wydano 1650 Gostynińskich Kart Seniora.

8. Strategia Rozwoju Gminy Miasta Gostynina na lata 2016 - 2025
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Gostynina na lata 2016 - 2025 roku przyjęta Uchwałą
Nr 156/XXX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 8 marca 2016 roku, jest podstawowym
instrumentem długofalowego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, określającym wizję
i strategiczne kierunki rozwoju gminy.
Opracowanie zawiera dwa obszary strategiczne, w których wyznaczono cele, działania i zadania do
realizacji przez poszczególne Wydziały Urzędu Miasta w latach 2016 -2025.
I obszar strategiczny obejmuje – zrównoważony rozwój miasta we wszystkich obszarach jego
działalności, w oparciu o wykorzystanie unikalnych walorów Gostynina i wyznaczono w nim dwa
cele strategiczne:
1. Cel strategiczny I – wykorzystanie potencjału turystycznego miasta opartego na dziedzictwie
kulturowym i walorach przyrodniczych.
2. Cel strategiczny II – wspieranie przedsiębiorczości.
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Ad 1. W zakres tego celu wchodzą cztery działania nakierowane głównie na inwestycje
w infrastrukturę turystyczną związaną z zagospodarowaniem terenów wokół Zamku i jeziora
Bratoszewo, rewitalizację obiektów zabytkowych w mieście i obszarów atrakcyjnych turystycznie
oraz stworzenie jednolitego systemu promocji turystycznej miasta.
W 2020 roku kontynuowano wcześniej rozpoczęte czynności przygotowawcze do przeprowadzenia
prac konserwatorskich na Zamku. Opracowano projekt budowlano - wykonawczy prac
konserwatorskich dla budynku zabytkowej kaplicy z basztą oraz budynku hotelu nowej zabudowy
wzgórza. Projekt obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie
elewacji, tynków wewnętrznych i konserwacji stolarki zewnętrznej zabytkowej baszty i kaplicy
oraz zmianie kolorystyki tynków i konserwacji stolarki

budynków hotelowych i biurowych.

W opracowaniu jest dokumentacja na połączenie zbiorników wodnych podzamcza zastawkami
i wykonanie rowu do zrzutu wody do rzeki z jezior w razie powodzi oraz dokumentacja projektowa
na regulację linii brzegowej zbiornika, odmulenie jego dna i budowę nowego pomostu
widokowego.
W Zamku Gostynińskim w 2020 roku udostępniono do zwiedzania Salę Muzealną z freskami
czterech ewangelistów. Malowidła te zostały przeniesione z budynku dawnej cerkwi (obecnie
budynek przy ul. 3 Maja 27) i po wykonaniu zabiegów konserwacyjnych oraz montażu konstrukcji
ekspozycyjnej mogły zostać wystawione do oglądania. Aranżację sali uzupełniają oryginalne
drewniane okna z szybami lanymi, które ułatwiają wyobrażenie sobie w jakim układzie istniały
malowidła w cerkwi.
W 2020 roku zostało utworzone na jeziorze Bratoszewo kąpielisko, które funkcjonowało w okresie
wakacyjnym od 22 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku. W celu zwiększenia atrakcyjności tego terenu
powstały boiska do gier plażowych i wykonano plac zabaw dla dzieci.
W zakresie promocji miasta do dyspozycji turystów pozostają wcześniej opracowane broszury
zawierające opis szlaków rowerowych zlokalizowanych na terenie miasta i regionu oraz ulotki
z informacjami o bazie noclegowej, gastronomicznej i rekreacyjnej miasta.
Z uwagi na panującą w 2020 roku sytuację epidemiczną w kraju Gmina Miasta Gostynina nie brała
udziału w żadnych targach turystycznych.
W Zamku Gostynińskim funkcjonuje, utworzony wcześniej, Punkt Informacji Turystycznej czynny
całą dobę siedem dni w tygodniu, który jest corocznie certyfikowany przez Mazowiecką
Regionalną Organizację Turystyczną oraz wypożyczalnia rowerów.
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Ad 2. W zakres tego celu wchodzą również cztery działania zawierające wskazówki dotyczące
rozszerzenia współpracy samorządu z przedsiębiorcami, przygotowania oferty inwestycyjnej
i zapewnienia kształcenia w zawodach z deficytem pracowników.
W 2020 roku przedsiębiorcy tworzący nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy
Miasta Gostynina w ramach pomocy de minimis mogli skorzystać ze zwolnień od podatku od
nieruchomości. Ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą, które szczególnie odczuły
skutki pandemii, miały możliwość skorzystania z umorzeń lub odroczeń płatności podatku od
nieruchomości.
Przedsiębiorcy mogą na bieżąco korzystać z konsultacji z pracownikami Urzędu Miasta Gostynina Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych - w zakresie pojawiających się konkursów na
pozyskanie środków finansowych na potrzeby prowadzonej działalności. Dodatkowo, na stronie
internetowej Urzędu Miasta, zamieszczane są informacje o aktualnych programach pomocowych
i podawane linki do programów Funduszy Europejskich.
Promowanie działalności przedsiębiorców przez miasto odbywało się we wcześniejszych latach
w czasie imprez miejskich. Niestety rok ubiegły te działania całkowicie uniemożliwił.
Natomiast jeśli chodzi o ofertę inwestycyjną na chwilę obecną jest ona bardzo skromna. Wprawdzie
Gmina Miasta Gostynina posiada tereny pod budowę kompleksu basenów geotermalnych i bazy
uzdrowiskowo - wypoczynkowej, ale z uwagi na brak inwestora zewnętrznego, realizacja tego
przedsięwzięcia przy aktualnych możliwościach miasta, jest niewykonalna. Ewentualne inne tereny
będące własnością Gminy znajdują się na obszarach wymagających budowy infrastruktury
zapewniającej dostęp do wszystkich mediów, w związku z czym nie są atrakcyjne dla potencjalnych
inwestorów.
II obszar strategiczny obejmuje – rozwój miasta ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
i interesów obywateli (rozwój rynku pracy, stworzenia mieszkańcom miasta materialnych podstaw
do godnego i bezpiecznego życia) i wyznaczono w nim jeden cel strategiczny.
Cel strategiczny III – rozwój potencjału społecznego i poprawa warunków życia w mieście.
W zakres tego celu wchodzi osiem działań skierowanych na politykę społeczną i edukację, poprawę
bezpieczeństwa, promowanie zdrowego stylu życia, ochronę dziedzictwa kulturowego oraz
środowiska, pielęgnacja kultury lokalnej i wspieranie „Talentów” oraz współpraca z organizacjami
pozarządowymi.
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Podnoszenie standardów bazy dydaktycznej szkół podstawowych odbywa się w sposób ciągły już
od wielu lat. Miasto korzysta z dofinansowania na realizację projektów edukacyjnych
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2020 roku był kontynuowany
w trzech szkołach podstawowych projekt pn. „Przyszłość zaczyna się dziś”. W związku
z koniecznością nauki zdalnej i brakami sprzętowymi pozyskano środki na zakup tabletów
i laptopów. Urządzenia zostały udostępnione potrzebującym uczniom.
W 2020 roku, dzięki pozyskanym środkom, została zmodernizowana pracownia językowa w Szkole
Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie.
W ramach poprawy stanu technicznego infrastruktury sportowej rozpoczęto w 2020 roku
modernizację stadionu miejskiego obejmującego budowę boiska treningowego dzięki pozyskaniu
zewnętrznego dofinansowania.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco prowadzi pracę socjalną z osobami
potrzebującymi, w tym z bezrobotnymi, zachęcając do aktywizacji zawodowej między innymi
poprzez kierowanie do prac społecznie - użytecznych.
Funkcjonujący od października 2019 roku monitoring miejski pozwala na szybkie przekazywanie
policji informacji dotyczących sytuacji stwarzających potencjalne zagrożenie życia i zdrowia
mieszkańców.
Na poprawę bezpieczeństwa w mieście mają również wpływ remonty i modernizacje istniejących
ulic i budowa nowych dróg. W 2020 roku zrealizowana została przebudowa ul. Mikołaja Kopernika
i Bolesława Prusa, wykonanie chodnika w ul. Jana Kochanowskiego oraz położono nowy dywanik
asfaltowy na odcinku ul. Dybanka od ul. Górnej do ul. Zazamcze, zmodernizowano dwa przejścia
dla pieszych na tak zwane „aktywne”.
W 2020 roku kreowanie zdrowego stylu życia i profilaktyki pro-zdrowotnej ograniczyło się jedynie
do realizacji programów profilaktycznych, ale też w okrojonym zakresie z uwagi na sytuację
epidemiczną w kraju. Celem w/w programów jest między innymi uczenie umiejętności
psychospołecznych, budowanie norm, wartości, umiejętności zaspokajania potrzeb.
Pandemia COVID–19 spowodowała również zmniejszenie aktywności organizacji społecznych
skupiających seniorów. W 2020 roku PTTK, przy wsparciu finansowym miasta (mały grant),
zorganizowało dla osób starszych wycieczkę krajoznawczą.
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W ramach popularyzacji aktywności sportowej w 2020 roku w oparciu o Budżet Obywatelski
zrealizowano dwa projekty: „I Ty możesz pływać – darmowa nauka pływania dla dzieci
i dorosłych” oraz „Akademia małego mistrza MMALUCH 2”.
Jednocześnie organizacjom pozarządowym na realizację zadań związanych ze sportem miasto
przekazało kwotę 250.000,00 zł.
W zakresie dbałości o ochronę środowiska w 2020 roku została podjęta uchwała Rady Miejskiej
w Gostyninie umożliwiająca mieszkańcom ubieganie się o dotację celową z budżetu miasta na
wymianę źródła ogrzewania na przyjazne środowisku. W ubiegłym roku 21 mieszkańców
otrzymało dotację na łączną kwotę 63.000,00 zł.
Natomiast Gmina Miasta Gostynina otrzymała dotację na inwentaryzację źródeł ogrzewania
w naszym mieście i takie opracowanie wykonała. Będzie ono wyznacznikiem podejmowanych
działań w kolejnych latach.
Zachowanie dziedzictwa kulturowego związanego głównie z poprawą stanu technicznego obiektów
zabytkowych oraz budynków umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków wiąże się z dużymi
nakładami finansowymi. Ich brak wpływa na znikome działania w tym zakresie.
Pielęgnacja kultury lokalnej odbywa się poprzez organizację cyklicznych imprez kulturalnych,
wspieranie inicjatyw wydawniczych, świętowanie wydarzeń patriotycznych i bieżące utrzymywanie
miejsc pamięci narodowej. W 2020 roku Gostynińskie Towarzystwo Kulturalno - Naukowe
otrzymało od miasta wsparcie finansowe w wysokości 5.000,00 zł na zadanie pn. „Ulice Gostynina
z historią w tle - przewodnik turystyczny”.
Najbardziej zaangażowaną jednostką gminy w działalność kulturalną jest Miejskie Centrum
Kultury, które wspierają Wydziały Urzędu Miasta. W 2020 roku gmina pozyskała dofinansowanie
z Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017 - 2020 Koalicje dla Niepodległej na realizację
zadania pn. „ŚwiętyjeMy Cud nad Wisłą”.
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi miasto corocznie realizuje „Program
współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. W ubiegłym roku w/w organizacje otrzymały
z budżetu miasta dotacje w łącznej wysokości 297.500,00 zł na realizację zadań publicznych, w tym
19.500,00 zł w ramach tak zwanych „małych grantów”.
Realizacja „Strategii Rozwoju Gminy Miasta Gostynina na lata 2016-2025” jest procesem ciągłym
i zależy w dużej mierze od możliwości pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz.
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9. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2020 rok
10. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 - 2022
11. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 - 2022
Uchwała nr 122/XVI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie:
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020
rok; Uchwała nr 123/XVI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 listopada 2019 roku
w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta
Gostynina na lata 2020 - 2022 oraz Uchwała Nr 124/XVI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 - 2022.
W ramach realizacji wymienionych uchwał w 2020 roku podjęto następujące działania:
zrealizowano 15 programów profilaktycznych adresowanych do różnych grup społecznych,
koordynowano pracę: Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Punktu
Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Bartek”, Miejskiego Punkt Konsultacyjno - Informacyjnego dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków.

Wykaz w formie tabelarycznej programów i działań profilaktycznych realizowanych w 2020 roku.
Lp.

Nazwa programu

Liczba osób objętych programem, którym
udzielono pomocy

1

Dzienny
Punkt
Wsparcia
Osób 85 osób
Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” konsultacje, porady i dialog motywujący do
podjęcia leczenia odwykowego

2

Dzienny
Punkt
Wsparcia
Osób 8 osób - etap podstawowy (spotkania w schemacie
Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” - 90 minut dwa razy w tygodniu - program zakładał
terapia grupowa uzależnienia od alkoholu
70 spotkań); 10 osób - terapia pogłębiona po
etapie podstawowym

3

Dzienny
Punkt
Wsparcia
Osób 30
osób
(spotkania
Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” - w tygodniu przez 60 minut)
terapia indywidualna

4

Dzienny
Punkt
Wsparcia
Osób 16 osób (spotkania jeden raz w tygodniu po 90
Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” - minut)
„Program redukcji szkód”, którego celem jest
ograniczenie
szkód
zdrowotnych,
psychologicznych
i
społecznych
wynikających ze spożywania alkoholu oraz
poprawa
zdrowia
i
funkcjonowania
psychospołecznego pacjentów. Bezpośrednim
celem programu redukcji szkód nie jest

jeden

raz
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Lp.

Liczba osób objętych programem, którym
udzielono pomocy

Nazwa programu
abstynencja, ani ograniczenie konsumpcji
alkoholu

5

Dzienny
Punkt
Wsparcia
Osób 16 osób, w cyklu 10 spotkań indywidualnych
Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” - jeden raz w tygodniu po 90 minut
Program
„Candis”
tj.
indywidualny,
krótkoterminowy program terapeutyczny dla
osób mających problemy z powodu używania
marihuany lub haszyszu

6

Dzienny
Punkt
Wsparcia
Osób 12 osób, 16 spotkań 90 - minutowych raz w
Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” - tygodniu i ostatnie cztery spotkania odpowiednio
„Program ograniczania picia”
co dwa, cztery, sześć tygodni, natomiast ostatnie
spotkanie po pół roku. W efekcie uczestniczenia
w tym programie 6 osób po pierwszych kilku
spotkaniach zdecydowało się na przejście na
program całkowitej abstynencji, pozostałe 6 osób
trzymało się ściśle określonych schematów
używania alkoholu wynikających z zaleceń
programu

7

Dzienny
Punkt
Wsparcia
Osób
Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” terapia
grupowa
dla
osób
współuzależnionych
terapia
indywidualna
współuzależnionych

dla

9 osób, które ukończyły program na różnych
etapach wprowadzania zmian w swoim życiu i
zadeklarowały chęć kontynuowania psychoterapii
w roku 2021

osób 60 osób, z czego 10 osób ukończyło już terapię,a
pozostałe kontynuują terapię w roku bieżącym

8

Dzienny
Punkt
Wsparcia
Osób 8 osób - dwugodzinne spotkania odbywały się
Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” - jeden raz w tygodniu
program rozwoju osobistego

9

Program profilaktyczny pn. „Smak życia 166 uczniów ze Szkół Podstawowych: nr 1, nr 3 i
czyli debata o dopalaczach” autorstwa nr 5
Krzysztofa
Wojcieszka,
który
został
przygotowany z inicjatywy Ministerstwa
Zdrowia
oraz
Krajowego
Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii

10

Program profilaktyczny „Debata” autorstwa 240 uczniów w wieku 11 - 13 lat ze wszystkich
Krzysztofa Wojcieszka, rekomendowany szkół podstawowych z terenu miasta Gostynina
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Krajowe
Biuro Przeciwdziałania Narkomanii i
Państwową
Agencję
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych - ukierunkowany
na przeciwdziałanie wczesnej inicjacji
alkoholowej

11

Zajęcia
psychoedukacyjne
z
zakresu 240 uczniów Liceum ogólnokształcącego
profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół
średnich - na zajęciach uczniowie zdobyli
umiejętności i wiedzę dot. emocji oraz
radzenia sobie z nimi bez zażywania środków
chemicznych czy stosowania
innych
zachowań ryzykownych (behawioralnych,
np. korzystanie z telefonów czy tabletów)
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Nazwa programu

Liczba osób objętych programem, którym
udzielono pomocy

12

Warsztat umiejętności wychowawczych dla
rodziców
pn.
MYŚLĘ,
CZUJĘ,
POTRZEBUJĘ - być bliżej dziecka i siebie
jednocześnie - warsztaty skierowane do
rodziców uczniów gostynińskich szkół,
którzy przeżywali trudności wychowawcze
ze swoimi dziećmi.

38 osób, tj. rodzice uczniów klas I - III (dwie
grupy warsztatowe), rodzice uczniów klas IV VIII (dwie grupy warsztatowe), rodzice uczniów
szkół średnich (cztery grupy warsztatowe)

13

Program
profilaktyczny
z
zakresu 39 punktów sprzedaży napojów alkoholowych na
przestrzegania ustawy o wychowaniu w terenie Gostynina
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
adresowany
do
właścicieli
punktów
sprzedaży
napojów
alkoholowych
i
sprzedawców

14

„Powstrzymaj nietrzeźwego kierowcę” program miał na celu uświadomienie
przyszłym kierowcom negatywnego wpływu
środków
odurzających
tj.
alkoholu
i narkotyków, w tym dopalaczy, na
sprawność
psychofizyczną
kierowców,
a w konsekwencji na zmniejszenie liczby
kierowców
pod
wpływem
środków
odurzających
Miejski Punkt Wsparcia Dziennego dla
Dzieci „Bartek” działający cały rok od
poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00

Lp.

15

16

17

Działalność
Miejskiego
Punktu
Konsultacyjno - Informacyjnego dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych
od Alkoholu i Narkotyków, w ramach
którego dyżury pełnili: kuratorzy sądowi,
prawnik i specjalista ds. uzależnień

Odbyły się 44 szkolenia, w których udział wzięło
268 osób

Z uwagi na pandemię, pracą profilaktyczno wychowawczą objętych zostało 10 dzieci i
młodzieży ze szkół podstawowych, pochodzących
z rodzin problemowych i dysfunkcyjnych
233 osoby/rodziny tj.: 26 osób będących ofiarami
przemocy domowej, 12 sprawców przemocy
domowej, 22 osoby pijące szkodliwie lub
uzależnione od alkoholu, 97 osób - rodziny osób
pijących lub uzależnionych od alkoholu, 12 osób
zażywających narkotyki w sposób szkodliwy lub
uzależnionych od narkotyków, 14 osób - rodziny
osób zażywających narkotyki. Z pomocy prawnej
skorzystało 50 osób

Działalność
Miejskiej
Komisji 68 osób
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku odbyło się 16 posiedzeń
Komisji
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12. Program Współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Przyjęty został Uchwałą Nr 125/XVI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 listopada 2019
roku stanowił podstawę współpracy Gminy Miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gostynina w 2020
roku. Procedura konsultacji Programu odbyła się zgodnie z zapisami Uchwały Nr 274/LI/10 Rady
Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia procedury konsultacji
społecznych dotyczących Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zmienionej Uchwałą Nr 281/LIII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
27 października 2010 roku.
Formy współpracy Gminy Miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi
Współpraca z organizacjami pozarządowymi miała charakter współpracy pozafinansowej oraz
finansowej i odbywała się w oparciu o podstawowe zasady: suwerenności stron, partnerstwa,
pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
W ramach współpracy zrealizowane zostały cele: cel główny, jakim było zbudowanie partnerstwa
pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi oraz cele

szczegółowe, jakie zakładał

Program.
Współpraca pozafinansowa
W 2020 roku współpraca o charakterze pozafinansowym pomiędzy Gminą Miasta Gostynina
a organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego była ograniczona z uwagi na pandemię koronawirusa. Odbywała się w następujących
formach:
1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków, wspierania kampanii informacyjno - promocyjnych
i wymiany informacji;
2) współpracy z podmiotami opiniodawczo - doradczymi;
3) pomocy Gminy Miasta Gostynina, w miarę możliwości, w uzyskaniu przez organizacje lokali
wykorzystywanych w celu prowadzenia przez nie działalności statutowej;
4) udzielania pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet miasta;
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5) udostępniania, w miarę możliwości, organizacjom pozarządowym pomieszczeń, sal, będących
w dyspozycji Urzędu Miasta Gostynina i jednostek organizacyjnych na organizację zebrań;
6) gromadzenia i przetwarzania danych na temat organizacji pozarządowych działających na terenie
Gostynina;
7) udzielania rekomendacji i patronatów.
Należy dodać, iż w roku 2020 dokument pn.: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gostynina na rok 2020 był konsultowany
społecznie. Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Gostynina mogły zgłaszać swoje
uwagi do treści przedmiotowego dokumentu.
Współpraca finansowa
Na realizację zadań publicznych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert w 2020 roku
Miasto przekazało organizacjom pozarządowym kwotę 278.000,00 zł.
Zarządzeniem Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 stycznia 2020 roku ogłoszono
otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej (Budżet Obywatelski).

W odpowiedzi na ogłoszenie przyznano 1 dotację zgodnie z poniższą tabelą:
Wysokość przyznanego
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa projektu

dofinansowania w zł po
zaktualizowaniu wniosku
z powodu pandemii koronawirusa

Klub Sportu Walki
1

K.O. Fight Team
Gostynin

Akademia Małego Mistrza
„MMAluch2”

28 000,00

Zarządzeniem Nr 56/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 czerwca 2020 roku ogłoszono
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach rozwoju sportu.
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W odpowiedzi na ogłoszenie przyznano dotacje zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.

1

Nazwa organizacji

Gostyniński Szkolny Związek
Sportowy

Nazwa projektu

Wysokość przyznanej
dotacji w zł

Rozwój sportu poprzez organizację imprez
i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży

13 000,00

szkolnej
Udział reprezentacji Klubu Żeglarskiego Hals

Klub Żeglarski Hals

2

w cyklu regat żeglarskich w 2020 roku wraz

36 000,00

z treningami przygotowawczymi

Miejski Klub Sportowy

3

MAZUR

Uczniowski Klub Sportowy
4

ALFA przy Gimnazjum nr 2
w Gostyninie

5

Uczniowski Klub Sportowy
„FOOTBALL EDUCATION”
Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy

6

„HANDBALL TEAM
SKRWA GOSTYNIN”

7

Uczniowski Klub Sportowy
„Zwoleń Team”

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci,
młodzieży i dorosłych MKS Mazur Gostynin w

110 000,00

2020 roku

Realizacja programu szkolenia sportowego
dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego
Realizacja programu szkolenia piłkarskiego
dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy

26 000,00

20 000,00

Gostynin w 2020 roku
Żyj aktywnie w Gostyninie - piłka ręczna dla
dzieci

25 000,00

i młodzieży z miasta i okolic
Łączą nas rolki” - wrotkarstwo forma
aktywności fizycznej skierowana do

10 000,00

mieszkańców miasta Gostynina
Popularyzacja oraz szkolenie w zakresie
sportów walki wśród mieszkańców Gminy

8

Klub Sportowy K.O. Fight

Miasta Gostynin. Udział w ogólnopolskich

Team Gostynin

zawodach sportowych w zakresie sportów

6 000,00

walki na poziomie amatorskim oraz
zawodowym
Udział SzUKS GOSTMAT 83 Gostynin
9

Szachowy Uczniowski Klub

w Drużynowych Mistrzostwach Polski w

Sportowy GOSTMAT 83

Szachach

4 000,00

Klasycznych - I liga Seniorów

Razem:

250 000,00
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Gmina Miasta Gostynina przyznała również następujące dofinansowania na realizację tak zwanych
„małych grantów” na podstawie uproszczonych ofert realizacji zadania publicznego zgodnie z art.
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa projektu

Wysokość przyznanego
dofinansowania

Polskie Towarzystwo
1

2

3

Turystyczno - Krajoznawcze

Zabytki i unikalne miejsca Elbląga i okolic

2 500,00

Oddział w Gostyninie

Gostynińskie Stowarzyszenie
Śpiewacze Arce Cantores

Gostynińskie Towarzystwo
Kulturalno - Naukowe

Organizacja krajoznawczo - kulturalnej
wycieczki turystycznej dla mieszkańców miasta

2 000,00

będących miłośnikami muzyki

Ulice Gostynina z historią w tle

5 000,00

Doposażenie stowarzyszenia w niezbędny
4

Gostyniński Szkolny Związek sprzęt do organizowania imprez i zawodów dla
Sportowy

dzieci i młodzieży ze szkół terenu miasta

10 000,00

Gostynina

Razem:

19 500,00

Realizacja Programu przyczynia się do większej aktywności społecznej organizacji pozarządowych
oraz bardziej racjonalnego i gospodarnego wykorzystania środków publicznych. Wspierając
zadania publiczne Gmina Miasta Gostynina wykorzystuje potencjał organizacji, aby efektywnie
wpływać na zapotrzebowanie lokalnych społeczności. Dzięki kontynuowanej współpracy
z organizacjami pozarządowymi i dofinansowywaniu realizowanych przez organizacje zadań
publicznych, budowane jest aktywne partnerstwo pomiędzy samorządem a organizacjami pożytku
publicznego. Dzięki wysokiemu poziomowi zaangażowania, tak po stronie Samorządu Gminy
Miasta Gostynina, jak również podmiotów trzeciego sektora działających na terenie miasta, udało
się wesprzeć i zrealizować wiele inicjatyw obywatelskich, wyjść na przeciw oczekiwaniom,
tworząc warunki dla rozwoju instytucji społecznych i dialogu obywatelskiego.
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13. Gminny program opieki nad zabytkami miasta Gostynina na lata
2019 - 2022 (GPOnZ)
Uchwała Nr 100/XIV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2019 roku w sprawie
przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Gostynina na lata 2019 - 2022.
Gmina, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w zakresie zadań
własnych realizuje zadania dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt.
9).

Z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami

wynika obowiązek sporządzenia przez gminę GPOnZ.
Uchwalając Gminny program opieki nad zabytkami, Gmina Miasta Gostynina stworzyła
właścicielom obiektów umieszczonych w w/w programie możliwości ubiegania się o środki
zewnętrzne na poprawę ich stanu technicznego. W 2020 roku opracowano ekspertyzę dotyczącą
budynku przy ul. 3 Maja 12 w Gostyninie.
Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie uległ zmianie w stosunku do 2019 roku
i obejmuje:
- układ urbanistyczny z XIV wieku i pierwszej połowy XIX wieku
- Zamek i wzgórze zamkowe z XIX wieczną i późniejszą zabudową zboru ewangelickiego, dolna
część wieży zamkowej oryginalna z XIV wieku
- Klasycystyczny Ratusz z XIX wieku - Rynek 1; zbudowany wg. projektu H. Szpilowskiego,
murowany, tynkowany, na rzucie kwadratu, piętrowy, zwieńczony wieżą zegarową z ażurową
latarnią
- dom przy ul. Floriańskiej 14 z 3 ćw. XIX wieku
- kaplica p. w. św. Jakuba Apostoła (połowa XIX wieku)
- jatki miejskie wzniesione około 1924 roku, ul. Floriańska 23

14. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasta Gostynina
Przyjęty uchwałą Nr 110/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 roku.
Podstawowym celem PONE jest likwidacja źródeł spalania paliw stałych o mocy do 1 MW
niespełniających wymagań ekoprojektu w sektorze komunalno-bytowym, sektorze usług i handlu
oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach. Na potrzeby realizacji zapisów programu w 2020
roku na terenie Gminy Miasta Gostynina została przeprowadzona inwentaryzacja źródeł ogrzewania
przy zastosowaniu metody wywiadu bezpośredniego. Polegała ona na wypełnieniu ankiety
w formie papierowej przez reprezentanta gminy odwiedzającego poszczególne nieruchomości.
Zarządcy budynków użyteczności publicznej, nieruchomości wielorodzinnych tj. spółdzielnie,
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wspólnoty; dostarczali wypełnione ankiety do Urzędu Miasta Gostynina. Wybrana metoda
pozwoliła na uzyskanie dużej ilości wiarygodnych i rzeczywistych danych systemów grzewczych
bezpośrednio u źródła oraz ich rozmieszczenie na danym terenie. Ankieterami byli pracownicy
Urzędu zatrudnieni na umowę zlecenie. Ankietyzacja przewidywała zbadanie 2528 nieruchomości.
Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z planem, ostatecznie badanie przeprowadzono
w 2530 gospodarstwach. Etap ten poprzedzony był szeroką kampanią informacyjną skierowaną do
mieszkańców tj. informacja na stronie internetowej Urzędu Miasta, ulotki, plakaty, ogłoszenia
w mediach lokalnych, emisja spotu informacyjnego z radiowęzła w centrum miasta. Promocja
inwentaryzacji niewątpliwie przyczyniła się do skutecznego i efektywnego przeprowadzenia ankiet
Wynikiem powyższych działań było stworzenie bazy danych źródeł ogrzewania (niskiej emisji) na
terenie Gminy Miasta Gostynina, co z kolei umożliwi prowadzenie racjonalnych i skutecznych
działań mających wymierny wpływ na jakość powietrza na terenie miasta i województwa. Na
terenie

Gminy

Miasta

Gostynina

łącznie

zinwentaryzowano

2530

budynków/obiektów

obejmujących 7568 lokali. Ze względu na rodzaj budynku, ilości kształtują się następująco:
mieszkalne - 2109,
usługowe - 50,

mieszkalno-usługowe - 121, mieszkalno-handlowe - 18, handlowe - 61,

handlowo-usługowe - 45, przemysłowe - 28, użyteczności publicznej - 45,

niezamieszkałe (pustostan) - 53.
W Gostyninie dominuje zabudowa mieszkaniowa tj. 2109 budynków. Obiekty mieszkalnousługowe i mieszkalno-handlowe to 139 budynków. Pozostałe 229 budynków stanowi zabudowa
przemysłowa,

handlowa,

usługowa

oraz

budynki

użyteczności

publicznej.

W wyniku

przeprowadzonej ankietyzacji na terenie Gminy Miasta Gostynina zinwentaryzowanych zostało
2955 źródeł ogrzewania, z czego 1550 sztuk stanowią urządzenia, w których stosowane są paliwa
stałe. Z przeprowadzonej analizy źródeł ogrzewania w budynkach na terenie Miasta Gostynina
wynika, że ogrzewanie na paliwo stałe stosowane jest w prawie 53% zinwentaryzowanych
obiektach, zaś w ponad 26% występuje ogrzewanie gazowe. W pozostałych 21% stwierdzono
ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie z miejskiej sieci cieplnej, olejowe bądź OZE - odnawialne
źródła energii. Spośród 1550 zinwentaryzowanych źródeł ogrzewania, w których stosowane są
paliwa stałe, 1047 szt. (67%) stanowią urządzenia pozaklasowe, które użytkownicy muszą
wymienić do końca 2022 roku na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu. W czterech przypadkach
ankieterom odmówiono udzielenia informacji, dlatego też dla tych budynków przyjęto pozaklasowe
źródła ogrzewania. Użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 3035:2012 tj. 414 urządzeń, muszą wymienić je do końca 2027 roku, na kotły zgodne z wymogami
ekoprojektu. Jak wynika z danych zebranych podczas ankietyzacji zmianę sposobu ogrzewania
planuje się w 597 przypadkach. Dominującymi surowcami energetycznymi stosowanymi do
ogrzewania są węgiel i drewno. Stanowią one 58% całkowitego zużycia paliw na terenie Miasta
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Gostynina. Na poziomie 23% kształtuje się zużycie gazu, który zyskuje coraz większą popularność
wśród mieszkańców.
Realizacja Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Miasta Gostynina zakłada dotacje celowe dla
mieszkańców i jednostek objętych PONE na wymianę starych pieców i kotłów o niskiej
sprawności, wykorzystujących paliwa stałe na inne możliwe źródła ciepła. W roku 2020 udzielono
dotacji na łączną kwotę 63.000,00 zł. Ze wsparcia finansowego skorzystało 21 wnioskodawców.

15. Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2020 - 2022
Uchwała Nr 194/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020 roku w sprawie
uchwalenia

Programu

profilaktyki

zakażeń

meningokokowych

na

lata

2020

-

2022.

W dniu 14 października 2020 roku ogłoszono konkurs na wyłonienie realizatora programu. Udział
w konkursie mogły wziąć podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej,
dysponujące personelem i zapleczem medycznym, zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
Z uwagi na pandemię COVID – 19 nie złożono żadnej oferty na realizację programu.

Realizacja Uchwał Rady Miejskiej dotyczących sportu
Uchwała Nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina.
Uchwała określa warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Miasta Gostynina
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miasta
Gostynina. Celem publicznym, jaki zamierza osiągnąć Gmina Miasta Gostynina z zakresu sportu
jest: osiągnięcie lepszych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych, poprawa
kondycji fizycznej i zdrowotnej mieszkańców poprzez ich uczestnictwo w zajęciach klubów
sportowych.
Finansowanie określone w uchwale polega na udzielaniu dotacji celowej dla klubów sportowych.
Dotację celową mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie Gminy i na rzecz jej
mieszkańców, nie działające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.
Dotacje mogą być przeznaczone na: realizację programów szkolenia sportowego; zakup
niezbędnego sprzętu sportowego; pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach
czy imprezach sportowych; pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów
szkoleniowych; sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
W ramach realizacji ww. uchwały w 2020 roku został ogłoszony konkurs na realizację zadań z
zakresu rozwoju sportu, w warunkach którego szczegółowo opisano tryb i formę realizacji zadań
konkursowych. Powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Komisja konkursowa zweryfikowała
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pod względem formalnym i merytorycznym zgłoszone oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu
udzielono dotacji klubom sportowym na łączną kwotę 250.000,00 zł. Informacja o przyznanych
środkach finansowych podana została w Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy miasta
Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
Uchwała Nr 88/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie
wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
Zgodnie z zapisami ww. uchwały wyróżnienie lub nagrodę może otrzymać zawodnik za wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Zasady i tryb
przyznawania nagród są szczegółowo opisane w regulaminie. Wyróżnienie lub nagrody
zawodnikom, trenerom, a także innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności
sportowej przyznaje Burmistrz Miasta Gostynina na wniosek klubów sportowych, związków
sportowych oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Gostyninie. W 2020 roku rozpatrzono dwa
wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe. Powołana Zarządzeniem Burmistrza
Miasta Komisja zweryfikowała wnioski zgodnie z zapisami uchwały: zawodnikowi, który osiągnął
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym, może być przyznana nagroda do
wysokości 3.000,00 zł.
Obydwa wnioski o przyznanie nagrody za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
krajowym dla: Katarzyny Pakulskiej i Kamila Fabisiaka zostały złożone przez Burmistrza Miasta
Gostynina. Wymienione osoby otrzymały nagrody w wysokości po 3.000,00 zł, które były
uroczyście wręczone podczas sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

Realizacja Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej przyznawania nagród za
osiągnięcia artystyczne, upowszechnianie i ochronę kultury
Uchwała Nr 87/XI/ 2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie
zmiany Uchwały Nr 377/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 roku
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Gminy Miasta
Gostynina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, jednostka samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określa szczegółowe warunki
i tryb przyznawania nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury. Uchwała Nr 87/XI/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku wprowadziła zmiany w zakresie
składu komisji i decyzyjności Burmistrza Miasta odnośnie przyznawania nagród. Do Burmistrza
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Miasta ostatecznie należy decyzja co do przyznania nagrody i jej wysokości. W 2020 roku nie
złożono wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.

Realizacja Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej gospodarowania odpadami
komunalnymi
Uchwała Nr 199/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 roku
w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki tej opłaty.
Wypełniając dyspozycję art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru jednej
z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz ustalić stawkę takiej
opłaty. W uchwale jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przyjęto iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę przedmiotowej opłaty. Przy ustalaniu stawki
opłaty wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących teren Gminy Miasta Gostynina,
ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Ze względu na niedobory finansowe z tytułu
poniesionych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta
Gostynina podwyższono stawki za odpady zbierane selektywnie i za odpady nie zbierane
selektywnie. Uchwała weszła w życie od 1 stycznia 2021 roku.

Realizacja Uchwał Rady Miejskiej w sprawie udzielania dotacji na zadanie
służące ochronie powietrza
Uchwała Nr 166/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie
powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.
W 2020 roku wpłynęło 35 wniosków, z czego 21 wnioskodawców otrzymało dotację na łączną
kwotę 63.000,00 zł. Udzielając dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne Gmina
Miasta Gostynina realizuje zadania wynikające z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, wspierając
tym samym mieszkańców.
Uchwała Nr 200/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 roku
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w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie
służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.
Realizacja zapisów uchwały rozpoczęła się od 2021 roku.

Realizacja Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji Gminy Miasta Gostynina
Uchwała Nr 218/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miasta Gostynina.
Podjęcie przedmiotowej

uchwały

umożliwi

Miejskiemu

Przedsiębiorstwu Komunalnemu

w Gostyninie Sp. z o. o. ubieganie się o dofinansowanie planowanej inwestycji, tj. modernizacji
oczyszczalni ścieków w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Część IV „Działalność inwestycyjna”

W zakresie wykonania prac projektowych:
Zamek - elewacja
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie dla remontu
elewacji, tynków wewnętrznych i konserwacji stolarki zewnętrznej dla baszty z XIV wieku oraz
kaplicy z 1824 roku w Gostyninie. Gmina Miasta Gostynina uzyskała decyzję Mazowieckiego
Konserwatora Zabytków pozwalającą na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku
nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków.
Dokumentacja budowlana obejmuje swoim zakresem:
1) dla budynku baszty i kaplicy:
- wykonanie tynków renowacyjnych we wnętrzu budynku oraz w strefie cokołowej od strony
zewnętrznej,
- remont istniejących tynków wewnętrznych,
- przemurowanie narożników elewacji zachodniej,
- wykonanie hydroizolacji tarasu baszty,
- remont konserwatorski elewacji i detalu architektonicznego,
- remont stolarki okiennej,
- konserwację zabytkowych drzwi wejściowych i okiennic baszty,
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2) dla budynków współczesnych wzgórza zamkowego:
- remont stolarki okiennej,
- oczyszczenie i malowanie tynków.
Wartość dokumentacji wyniosła: 41.205,00 zł.
Zamek - urządzenia wodne
Trwało opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy urządzeń wodnych
odpływu z jeziora Zamkowego i Sejmikowego w Gostyninie. Opracowanie ma na celu kontrolę
retencjonowania wód opadowych w jeziorach. Zły stan istniejącego kanału krytego rurowego z
odpływem do rzeki o średnicy 800 mm, powoduje ograniczony przepływ wody, co w okresie
intensywnych opadów i roztopów powoduje zagrożenie powodziowe. Wobec powyższego należy
zaprojektować nowe rozwiązanie tego problemu.
Dokumentacja zostanie wykonana w 2021 roku.
Wartość dokumentacji wyniesie: 24.600,00 zł.

Budynek przy ul. 3-Maja 12 - ekspertyza
Wykonana została ekspertyza techniczna dla budynku przy ul. 3-go Maja 12. Ekspertyza zawiera
ocenę stanu bezpieczeństwa konstrukcji wraz z wytycznymi dotyczącymi napraw i zabezpieczeń
obiektu i zostanie przedstawiona Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków
wraz z wnioskiem o wydanie zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku
nieruchomego oraz zakres dopuszczalnych zmian w tym zabytku.
Wartość ekspertyzy wyniosła: 22.140,00 zł.
W zakresie wykonania robót budowlanych i remontowych:
Oświetlenie ulic
Wykonano wymianę opraw oświetlenia w ramach „Modernizacji systemu oświetlenia ulicznego
wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta
Gostynina”. Zadanie otrzymało dofinansowanie zewnętrzne z programu SOWA z Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Inwestycja polega na modernizacji 1644 sztuk punktów świetlnych w tym na wymianie 1483 sztuk
istniejących opraw na oprawy typu LED oraz na wymianie w 161 istniejących oprawach źródeł
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światła na zamienniki LED. Dodatkowym elementem modernizacji było zamontowanie
elektronicznego systemu sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina.
Zgodnie

z

audytem

energetycznym

modernizacja

spowoduje

zmniejszenie

średniej

energochłonności punktu świetlnego oraz spadku całkowitej mocy systemu oświetleniowego
o ponad 70% a w konsekwencji przyniesie oszczędności finansowe, wynikające ze zmniejszenia
zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic.
Inne zalety wykonanej modernizacji oświetlenia ulicznego to: obniżenie zużycia energii
elektrycznej o ok 680.MWh rocznie, redukcja emisji szkodliwych substancji, poprawa wskaźnika
oddawania barw co poprawi rozpoznawanie barw, zwiększenie równomierności oświetlenia,
zmniejszenie zjawiska olśnienia kierujących pojazdami, możliwość zdalnego sterowania
oświetleniem z poziomu strony www.
Wartość robót modernizacyjnych wyniosła: 3.250 594,43 zł.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Prowadzono roboty budowlane w związku z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Modernizacja
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie polegająca na budowie zaplecza socjalno sanitarnego oraz boiska treningowego na potrzeby Miejskiego Klubu Sportowego MAZUR
Gostynin wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami”. Roboty realizowane są na podstawie
projektu budowlanego i pozwolenia na budowę. Zakres robót obejmuje pierwszy etap modernizacji
ośrodka sportowego tj.: niezbędne wycinki drzew oraz wykonanie nasadzeń zastępczych, rozbiórkę
istniejących budynków magazynowych o konstrukcji stalowej, kortu tenisowego i starego
ogrodzenia od strony ul. Sportowej i terenu kolejowego. Następnie wybudowane zostaną nowe
jednokondygnacyjne budynki zaplecza socjalno-sanitarnego o powierzchni użytkowej 435 m. kw.
wraz z infrastrukturą, nowe boisko treningowe o wymiarach 70 m x 115 m ze sztuczną
nawierzchnią, drenażem odwadniającym, oświetleniem typu LED i piłkochwyty wokół boiska.
Wykonane zostaną również nowe dojścia i dojazdy, nowe oświetlenie terenu wokół nowo
powstałych obiektów, ławki, kosze na odpady i stojaki na rowery. Modernizacja obejmie również
wykonanie systemu monitoringu wizyjnego. Na chwilę obecną zrealizowane są prace konstrukcyjne
budynku zaplecza socjalno - sanitarnego, piłkochwyty wokół nowego boiska treningowego,
ustawiono również maszty oświetlenia LED płyty boiska treningowego.
Termin zakończenia modernizacji zaplanowano na wrzesień 2021 roku.
Wartość robót modernizacyjnych wyniesie: 5.386.596,23 zł.
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Urząd Miasta Gostynina - ogrodzenie
Wykonano naprawę ogrodzenia budynku Urzędu Miasta Gostynina od strony ul. Żabiej w zakresie
wykonania fundamentu żelbetowego z klinkierowym cokołem, montażu stalowych przęseł ze
słupkami oraz furtki. Łączna długość ogrodzenia: 19,00 m.
Wartość robót wyniosła: 24.500 zł.
Ratusz - galeryjka
Wykonano roboty remontowe obróbek blacharskich na dachu oficyny zachodniej Ratusza i na
galeryjce Ratusza.
Wartość robót wyniosła: 5.104,50 zł.
Urząd Miasta Gostynina - pomieszczenia biurowe oficyn
Wykonano remont pomieszczeń w zachodniej oficynie Ratusza. Zakres robót obejmował częściowe
odbicie tynków wewnętrznych, zeskrobanie farby i gładzi ze ścian a następnie uzupełnienie tynków
i gładzi z dwukrotnym malowaniem farbami lateksowymi o wysokiej paroprzepuszczalności
wszystkich pomieszczeń biurowych oficyn.
Wartość robót wyniosła: 30.000,00 zł.
Obiekty tymczasowe na rynku
Przedstawiono Radzie Miejskiej do uchwalenia uchwałę uchylającą uchwałę z 1996 roku w sprawie
ujednolicenia architektury obiektów tymczasowych handlowych i

handlowo-usługowych

lokalizowanych na terenie miasta Gostynina.
Założenia do planu
Przystąpiono z urzędu do aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, gaz i energię
elektryczną. Podjęcie uchwały zatwierdzającej założenia do planu zaopatrzenia planowane jest na
2021 rok.
Ocena aktualności planów
Zlecono uprawnionemu urbaniście, analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta oraz
wykonano ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
i miejscowych planów zagospodarowania.
Wartość oceny aktualności studium i planów wyniosła: 3.444,00 zł.
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Inwestycje drogowe
1) Przebudowa drogi miejskiej - ul. Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi
oraz przebudowa drogi miejskiej - ul. Kochanowskiego wraz ze zjazdami na powierzchni 4 996
m. kw. z betonu asfaltowego oraz budowa chodników i zjazdów z kostki betonowej na łącznej
powierzchni 3789 m. kw.
2) Przebudowa ul. Kopernika na powierzchni ok. 1040 m. kw. z betonu asfaltowego wraz
z kanalizacją deszczową na długości 20 m i ustawieniem studni rewizyjnych i ściekowych oraz
budowa chodnika i zjazdów z kostki betonowej na powierzchni 260 m. kw.
3) Odwodnienie odcinka drogi miejskiej ul. Dybanka - budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC
na długości 23 m.
4) Remont nawierzchni jezdni i odcinka chodnika na drodze gminnej ul. Dybanka na powierzchni
2640 m. kw. z betonu asfaltowego oraz chodnik z płyt betonowych na powierzchni 130 m. kw.
5) Przebudowa 2 przejść dla pieszych na bezpieczne przejścia: przy ul. 3 Maja i ul. Zamkowej.
6) Zakupiono (wraz z montażem) 6 lamp solarnych : ul. Kraśnica -3, ul. Płocka - 1, ul. Termalna - 2.
W zakresie wykonania prac projektowych
1) Koncepcja budowy drogi miejskiej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta wraz ze zjazdami,
oświetleniem ulicznym i skrzyżowaniami na odcinku 350 m.
2) Remont nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika
- Marcinkowskiego) wraz z odwodnieniem - budowa przyłączy kanalizacji deszczowej, wartość
kosztorysowa: 630.046,86 zł.
W zakresie wykonania projektów stałej organizacji ruchu drogowego
1) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej niepublicznej ul. Zalesie
w Gostyninie w związku ze wstawieniem znaków pionowych oraz progu zwalniającego.
2) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej 140152W ul. Spokojnej
w Gostyninie w związku ze wstawieniem znaków pionowych.
3) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej 140133W ul. Adama Mickiewicza
w Gostyninie w związku z ustawieniem znaków pionowych oraz namalowaniem znaków
poziomych P-10 przejście dla pieszych.
4) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej 140132W ul. Mazowieckiej
w Gostyninie w związku z ustawieniem znaków pionowych oraz tabliczką informacyjną „ Parking
w lewo”.
5) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej publicznej 140149W
ul. Słonecznej w Gostyninie w związku z ustawieniem znaków pionowych z tabliczką pod znakiem
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„nie dotyczy komunikacji miejskiej PKS, służb komunalnych i zaopatrzenia”.
6) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej publicznej 140188W
ul. Wiosennej w Gostyninie w związku z ustawieniem znaków pionowych.
7) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej publicznej 140124W
ul. Kościelnej w Gostyninie w związku z wstawieniem znaków pionowych oraz namalowaniem
znaków poziomych P-10 przejście dla pieszych.
8) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej publicznej 140144W
ul. Przemysłowej w Gostyninie w związku ze wstawieniem znaków pionowych, namalowaniem
przejścia dla pieszych oraz linii poziomych P-13.
9) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej publicznej 140178W
ul. Hubalczyków i drogi nr 140175W ul. Małkowskiego w związku z budową dróg o nawierzchni
bitumicznej wraz ze zjazdami, chodnikami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową.
10) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej publicznej nr 140194W
ul. 3 Maja w Gostyninie.
11) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej publicznej 140 246W
ul. Zamkowej w Gostyninie.
12) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej publicznej nr 140159W
ul. Zazamcze w Gostyninie w związku z zamontowaniem 2 progów zwalniających, ustawieniem
znaków pionowych oraz usunięciem znaków pionowych z tabliczką pod znakiem „zmiana
nawierzchni”.
13) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej publicznej nr 140179W
ul. Jarmolińskiego w Gostyninie w związku z zamontowaniem progu zwalniającego oraz
ustawieniem znaków pionowych.
14) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej publicznej140157W
ul. Legionów Polskich w Gostyninie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Wojska Polskiego i od
ul. 3 Maja do ul. Ziemowita w związku z ustawieniem znaków pionowych oraz namalowaniem linii
poziomych.
15) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze wewnętrznej - działka nr ewid. 1311/62
(Stara Betoniarnia) w związku z zamontowaniem 2 znaków pionowych z tabliczkami „nie dotyczy
zaopatrzenia”.
16) Dwa projekty czasowej organizacji ruchu na drodze gminnej publicznej nr 140190W ul. Rynek
w Gostyninie w związku z organizacją imprez kulturalnych.
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W zakresie zezwoleń na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w terenie
komunalnym oraz zajęcie terenu na czas realizacji inwestycji związanych z umieszczeniem
urządzeń infrastruktury technicznej
W 2020 roku wydano 26 zezwoleń.
Wykonywanie stałych czynności w zakresie utrzymania dróg:
Na bieżąco zarządzano drogami gminnymi oraz realizowano związane z tym zadania i obowiązki.

Część V „Partycypacja społeczna”
Jednym z narzędzi partycypacji społecznej w Gostyninie jest Budżet Obywatelski.
W 2020 roku przyjęto do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego sześć zadań:
1) Art Energy Festival - teatr, muzyka, nowy cyrk, sztuka.
2) Wieczorne przejazdy na wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach ulicami Gostynina:
„2Roller-Nightskating w Gostyninie”.
3) „I Ty możesz pływać” - darmowa nauka i doskonalenie pływania dla dzieci i dorosłych.
4) „Jazz, Blues, Rock'n’Roll - koncerty z kulturą, Cykl Jam Session” edycja III.
5) Akademia małego mistrza „Mmaluch2”.
6) Gostynińscy strażacy = skuteczny ratunek.
Realizacją powyższych projektów zajęły się poszczególne Wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki
organizacyjne:
Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia realizował i nadzorował projekty Budżetu
Obywatelskiego:
Wieczorne przejazdy na wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach ulicami Gostynina
2Roller- Nightskating w Gostyninie oraz Akademia małego mistrza „Mmaluch2”.
Projekt 2Roller - Nightskating w Gostyninie - wieczorne przejazdy na wrotkach, łyżworolkach,
deskorolkach, hulajnogach ulicami Gostynina, mimo ogłoszonych trzech konkursów na realizatora
projektu i wysyłanych zaproszeniach do składania ofert, nikt nie zgłosił się do realizacji tego
zadania. W związku z powyższym w/w projekt nie został zrealizowany.
Projekt Akademia Małego Mistrza Mmaluch2 - jego realizatorem był, wyłoniony w drodze
konkursu, Klub Sportów Walki K.O. Fight Team Gostynin. Zadanie realizowane było od czerwca
do połowy grudnia 2020 roku na sali sportowej w Miejskim Centrum Kultury, z zachowaniem
obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Nabór chętnych z terenu miasta Gostynina do
udziału w zajęciach rekreacyjno - ruchowych oraz treningach sportowych odbywał się poprzez
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rozwieszone plakaty oraz reklamę w social mediach. Łącznie w zajęciach wzięło udział 33 dzieci,
które podzielone zostały na dwie grupy wiekowe, 6-9 lat oraz 10-14 lat. Zajęcia w grupie młodszej
skupiały się głównie na ćwiczeniach ogólnorozwojowych, korygowaniu wad postawy i nauce
podstawowych elementów sportów walki, natomiast grupa starsza uczestniczyła w treningach
sportowych ukierunkowanych na naukę i doskonalenie elementów sportów walki. Zajęcia
odbywały się 1-2 razy w tygodniu, w zależności od grafiku, po 1,5 godziny. W ramach projektu,
wspólnie z Miejskim Centrum Kultury, w okresie wakacyjnym, Klub Sportów Walki K.O. Fight
Team Gostynin, przeprowadził na terenie przed MCK, otwarty pokaz sportowy, w którym udział
mogli wziąć wszyscy chętni mieszkańcy Gostynina. Z uwagi na panującą sytuację
epidemiologiczną i konieczność zgromadzenia większej ilości osób na małej przestrzeni, Klub
podjął decyzję o nie organizowaniu prelekcji dotyczącej dietetyki i suplementacji w sporcie oraz
profilaktyki wad postawy ciała, gdyż wiązałoby się to z naruszeniem zasad bezpieczeństwa. Na
realizację w/w projektu

Klub Sportów Walki K.O. Fight Team Gostynin otrzymał dotację

w wysokości 28.000,00 zł, z czego, zgodnie z prawidłowo rozliczonym sprawozdaniem, na
realizację zadania Klub wykorzystał 27.897,11 zł. Kwota 102,89 zł została zwrócona do budżetu.
Wydział Spraw Obywatelskich w roku 2020 realizował projekt „Gostynińscy strażacy =
bezpieczny ratunek”. W ramach projektu zakupiono: zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS (w
skład zestawu wchodzi: agregat hydrauliczny typ P635 SG, nożyce hydrauliczne LUKAS typ S 377,
rozpieracz ramieniowy LUKAS typ SP 555, cylinder rozpierający LUKAS typ R 412, węże
przedłużające 10 m, piła ręczna do cięcia szkła klejonego WSC-1, wybijak do szyb hartowanych,
nóż do przecinania pasów, mata sprzętowa 2,0 m x 2,5 m) oraz zestaw do wyważania drzwi
LUKAS

typ

HTS

90.

Łączny

koszt

realizacji

projektu

wyniósł

77.889,00

zł.

Zakupiony sprzęt został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie w dniu 14 kwietnia
2020 roku (Umowa użyczenia SO.5543.10.2020).
Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie w roku 2020 było realizatorem dwóch projektów
z Budżetu Obywatelskiego: Jazz, Blues, Rock'n’roll Koncerty z kulturą cykl Jam Session - edycja
III; kwota wykorzystana na realizację projektu 29.996,19 zł;
W ramach cyklu odbyło się pięć bezpłatnych koncertów w Miejskim Centrum Kultury i na Zamku
Gostynińskim, w tym dwa bez udziału publiczności, ogólnodostępne on-line na platformie Youtube:
Koncert Rockowy w wykonaniu Macieja Balcera z zespołem - 15 lutego, Koncert KEITH
THOMPSON BAND (Wielka Brytania) - 7 marca, Koncert The Badij Bend - 17 października,
Koncert online Świąteczna Gitara - Dominik Janiszewski - 25 grudnia, Koncert online Akustycznie
z nutą Bożego Narodzenia - Magda Bożyk - 26 grudnia.
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Po koncertach zgodnie z tradycją cyklu Jazz, Blues, Rock'n’roll - Koncerty z kulturą, tam gdzie
była taka możliwość, odbywało się Jam Session z udziałem połączonych sił zgromadzonych
muzyków zarówno lokalnych jak i gości.
Art Energy Festival - projekt, którego realizatorem miało być Miejskie Centrum Kultury.
W 2020 roku, z uwagi na sytuację pandemiczną, był niemożliwy do przeprowadzenia zgodnie z
regulaminem Budżetu Obywatelskiego, a środki przewidziane na jego realizację w wysokości
30.000,00 zł zostały zwrócone do budżetu miasta.
Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie był realizatorem projektu
„I Ty możesz pływać”- ogólnodostępna oferta skierowana do mieszkańców miasta Gostynina
propagująca doskonalenie i naukę pływania. Wykonawcą projektu była Szkoła Pływania
„SwimGost”. W ramach projektu zajęcia prowadzone były na pływalni miejskiej w czasie jej
funkcjonowania. Zainteresowani nauką pływania podzieleni zostali na grupy w zależności od wieku
i stopnia umiejętności pływania. Zajęcia odbywały się według modułu: przygotowanie do zajęć,
trening właściwy i zajęcia kończące. Łącznie w projekcie wzięło udział, według list obecności, 622
uczestników. Część zajęć w ramach projektu, z uwagi na wprowadzone obostrzenia i zamknięcie
basenu nie została zrealizowana. Koszt zadania to 15.230,68 zł, z którego sfinansowano:
wynagrodzenie kadry instruktorskiej, zakup niezbędnego osprzętu oraz opłatę wstępu na basen.

Z uwagi na trudną sytuację finansową Gminy Miasta Gostynina jak również panującą pandemię
w 2020 roku odstąpiono od przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Miasta
Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2021 rok.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
/-/ mgr Paweł Witold Kalinowski
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