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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. 

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 2021 roku minęło 410 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). 
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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 2021 roku miasto Gostynin zamieszkiwały 17 622 osoby, z czego 9 405 

stanowią kobiety i 8 217 mężczyźni. W porównaniu do 2020 roku liczba ludności spadła o 303 

osoby. 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 2021 roku stopa bezrobocia dla powiatu gostynińskiego wynosiła: 12%   

(w porównaniu do 2020 roku nastąpił spadek o 1,7%), dla województwa: 4,6% (w porównaniu do 

2020 roku nastąpił spadek o 0,6%). Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Miasta 

Gostynina wynosiła 759, w tym 410 stanowiły kobiety, 349 mężczyźni. W porównaniu do 2020 

roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 158 osób (o 17,2%)..                    

 

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 2021 roku 

Na podstawie ustawy z 8 marca 1990 roku 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 
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corocznie stanowi podstawowy plan jej działalności na dany rok kalendarzowy, jest 

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 2021 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Budżetową                  

Nr 214/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku. W Uchwale 

Budżetowej na 2021 rok (stan na 1 stycznia 2021 roku) ustalono: 

 

1) dochody budżetu w kwocie: 84.486.655,00  zł, w tym: 

    dochody bieżące w kwocie: 82.302.655,00  zł, 

    dochody majątkowe w kwocie: 2.184.000,00 zł,  

 

2) wydatki budżetu w kwocie: 88.313.855,00 zł, w tym: 

    wydatki bieżące w kwocie:  79.949.446,00 zł, 

    wydatki majątkowe w kwocie: 8.364.409,00 zł, 

 

3) deficyt budżetu w kwocie 3.827.200,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi     

z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.518.377,00 zł,  pożyczki w kwocie 156.479,00 zł                       

i przychodami z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych 

zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych z przeznaczeniem na wydatki 

majątkowe w 2021 roku w kwocie 1.152.344,00 zł. 

 

4) przychody w wysokości 5.519.240,00 zł (kredyt 4.210.417,00 zł; pożyczka 156.479,00 zł; 

przychody z niewykorzystanych w 2020 roku środków pochodzących z Rządowego Funduszu  

Inwestycji Lokalnych - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na 

wyodrębnionych rachunkach bankowych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2021 roku      

w kwocie 1.152.344,00 zł) i rozchody w wysokości 1.692.040,00 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 2021 roku zamknął się kwotami przedstawionymi w prezentowanych tabelach.  



10 

 

Dochody 

Dochody publiczne są podstawą działalności finansowej samorządu. Ostatecznie dochody miasta 

Gostynina ukształtowały się na poziomie przedstawionym w tabeli i zostały porównane do 2020 

roku: 

 

Dochody miasta w latach 2020 - 2021 w podziale na bieżące i majątkowe                  

Treść 

31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2021 roku  

Plan wg uchwał 

Rady Miejskiej 

po zmianach 

Wykonanie 

Struktura 

procentowa Plan wg uchwał 

Rady Miejskiej 

po zmianach 

Wykonanie 

Struktura procentowa  

wskaźnik 

wyk./plan 

udział w 

budżecie 

wskaźnik 

wyk./ plan 

udział 

w budżecie 

 

DOCHODY 

OGÓŁEM 
85.630.051,57 88.315.674,68 103,14% 100,00% 95.691.374,96 98.382.680,59 102,81% 100,00% 

 

Dochody 

bieżące 
81.269.969,57 80.957.413,76 99,62% 91,67% 88.424.313,96 91.160.233,12 103,09% 92,66% 

 

Dochody 

majątkowe 
4.360.082,00 7.358.260,92 168,76% 8,33% 7.267.061,00 7.222.447,47 99,39% 7,34%  

 

Źródła dochodów miasta w latach 2020 - 2021                  

Treść 

31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2021 roku  

Plan wg uchwał 

Rady Miejskiej 

po zmianach 

Wykonanie 

Struktura procentowa 
Plan wg uchwał 

Rady Miejskiej 

po zmianach 

Wykonanie 

Struktura procentowa  

wskaźnik 

wyk./plan 

udział w 

budżecie 

wskaźnik 

wyk./plan 

udział 

w budżecie 

 

DOCHODY 

OGÓŁEM 
85.630.051,57 88.315.674,68 103,14% 100,00% 95.691.374,96 98.382.680,59 102,81% 100,00% 

 

Dochody 

własne 
39.099.245,10 39.012.857,03 99,78% 44,17% 43.417.175,93 46.230.664,64 106,48% 46,99% 

 

Subwencja 

ogólna 
16.550.723,00 16.550.723,00 100,00% 18,74% 19.522.584,00 19.522.584,00 100,00% 19,84% 

 

Dotacje 

 
29.980.083,47 32.752.094,65 109,25% 37,09% 32.751.615,03 32.629.431,95 99,63% 33,17% 

 

 

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 

działania windykacyjne.                        
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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 2020 - 2021 

Treść 

31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2021 roku 

Plan wg uchwał 

Rady Miejskiej 

po zmianach 

Wykonanie 

Struktura procentowa 
Plan wg uchwał 

Rady Miejskiej 

po zmianach 

Wykonanie 

Struktura procentowa 

Wskaźnik 

wyk./plan 

udział w 

budżecie 

Wskaźnik 

wyk./plan 

udział  

w budżecie 

WYDATKI 

OGÓŁEM 
88.957.328,88 86.328.723,89 97,05% 100% 94.994.449,14 92.242.398,29 97,10% 100,00% 

bieżące 80.186.656,60 77.568.385,52 96,73% 89,85% 84.295.517,07 82.093.276,45 97,39% 89,00% 

majątkowe 8.770.672,28 8.760.338,37 99,88% 10,15% 10.698.932,07 10.149.121,84 94,86% 11,00% 

 

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 2020 roku - 32,06%, w 2021 roku - 33,05% oraz na 

„Pomoc Społeczną” i „Rodzinę”: w 2020 roku - 35,21%, w 2021 roku - 32,60%. Od 2019 roku 

wzrósł również udział wydatków ponoszonych przez Miasto za odbiór od właścicieli 

zamieszkanych nieruchomości oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych. W 2021 roku 

Miasto wydało na to zadanie 5,65% budżetu gminy. 

 

Wydatki majątkowe 

Plan 10.698.932,07 zł, wykonanie 10.149.121,84 zł, tj. 94,87% planu, w tym: 

-  1.074.317,00 zł plan, 529.129,58 zł wykonanie - zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem 

przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

-  9.189.615,07 zł plan, 9.184.992,26 zł wykonanie - przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej, 
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-     35.000,00 zł plan, 35.000,00 zł wykonanie - dotacje majątkowe, 

-   400.000,00 zł plan, 400.000,00 zł wykonanie - na wniesienie wkładów pieniężnych do spółki 

miejskiej. 

W 2021 roku realizowane były wydatki majątkowe, na które składały się zadania jednoroczne 

nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadania kontynuowane 

z lat poprzednich i zakończone w 2021 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 poprawę miejskiej infrastruktury drogowej - 40,65% oraz na poprawę miejskiej 

infrastruktury sportowej - 38,34%. W 2021 roku Miasto Gostynin wniosło wkład pieniężny do 

spółki miejskiej na zwiększenie kapitału zakładowego.  

W wyniku realizacji dochodów jak i poniesionych wydatków rok budżetowy 2021 zamknął się 

nadwyżką w wysokości 6.140.282,30 zł. Wynik budżetu, w porównaniu z rokiem 2020, przedstawia 

prezentowana tabela: 

 

Wynik budżetu w latach 2020 - 2021                     

Treść 

31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2021 roku  

Plan wg uchwał  Rady 

Miejskiej po zmianach 
Wykonanie 

Plan wg uchwał  Rady 

Miejskiej po zmianach 
Wykonanie  

 A. DOCHODY 

OGÓŁEM 
85.630.051,57 88.315.674,68 95.691.374,96 98.382.680,59 

 

B. WYDATKI 

OGÓŁEM 
88.957.328,88 86.328.723,89 94.994.449,14 92.242.398,29 

 

WYNIK (A - B)   -3. 327.277,31   1.986.950,79     696.926,82   6.140.282,30  

 

Na koniec 2021 roku Miasto Gostynin posiadało zobowiązania finansowe : 

Tytuł zobowiązania Stan na 31 grudnia 2020 roku Stan na 31 grudnia 2021 roku 

Kredyty 10.813.092,00 10.223.112,00 

Pożyczki 2.973.090,51 2.873.529,51 

Wykup wierzytelności 1.841.667,00 799.067,00 

O g ó ł e m 15.627.849,51 13.895.708,51 
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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 Neuca Med Sp. z o. o. 

Świat Zdrowia Gostynin Centrum Medyczne „Medicus” w Gostyninie oraz 4 przychodnie 

specjalistyczne. Mieszkańcy miasta korzystają również z opieki zdrowotnej szpitala w Gorzewie. 

Zaopatrzenie w środki medyczne zabezpiecza 9 aptek.                

 

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 2021 roku zatrudnionych było 99 pracowników, w tym 68 na 

stanowiskach urzędniczych i 31 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  
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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, prowadzono logistykę usług niezbędnych dla 

prawidłowego funkcjonowania budynków Urzędu, wykonano oznaczenia pomieszczeń i schodów w 

budynkach zgodnie z Planem działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, realizowano prace remontowe (wymiana  podłóg, wertikali, malowanie pomieszczeń) 

oraz przeglądy stanu technicznego budynków i instalacji. 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 9,1 mb. dokumentacji niearchiwalnej oraz 1,3 

mb. dokumentacji archiwalnej). W 2021 roku nie przekazywano dokumentacji do Archiwum 

Państwowego w Płocku. Prowadzony jest rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej.       

W 2021 roku udzielono odpowiedzi na 78 takich wniosków. 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 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 89 zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników oraz 

innych podmiotów. W 2021 roku nie przeprowadzano  naborów na wolne stanowiska urzędnicze    

w Urzędzie Miasta. W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniono: 7 osób       

w ramach robót publicznych na stanowiskach: pracownik gospodarczy i 2 osoby na stanowiskach 

administracyjnych, 40 osób w ramach prac społecznie użytecznych, 8 osób w ramach prac 

społecznie  użytecznych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych i 6 osób w ramach stażu.    

W 2021 roku realizowano staż dla 1 osoby z budżetu projektu „Start do zatrudnienia”  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. W 2021 roku przyjęto i zorganizowano pracę 

dla 31 osób skazanych, skierowanych przez sądowego kuratora zawodowego w celu odpracowania 

kary na rzecz lokalnej społeczności. Zorganizowano praktyki dla 3 uczniów Zespołu Szkół           

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie. W zakresie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji 57 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, zapewniano wykonywanie 

zadań Administratora Systemu Informatycznego oraz Lokalnego Administratora Systemu. 
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Prowadzono bieżącą obsługę audiowizualną sesji Rady Miejskiej wraz z transmisją online oraz 

obsługą systemu głosowań. W ramach obsługi punktu potwierdzania profilu zaufanego przyjęto 340 

wniosków i potwierdzono 340 profili zaufanych, sporządzono 51 protokołów ustaleń ze spotkań 

Burmistrza Miasta Gostynina z naczelnikami Wydziałów Urzędu Miasta. W 2021 roku Burmistrz 

Miasta Gostynina przyjął 182 interesantów, Zastępca Burmistrza Miasta 38 interesantów.  

W 2021 roku sprawnie zorganizowano i przeprowadzono na terenie miasta Gostynina Narodowy 

Spis Powszechny Ludności i Mieszkań: prowadzono akcję promocyjną, organizowano pracę 

rachmistrzów spisowych, w punkcie spisowym w Urzędzie Miasta spisało się ponad 1200 osób. 

 

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 2021 roku”. 

 

2.3 Biuro Obsługi Rady Miejskiej 

W Biurze Obsługi Rady Miejskiej w 2021 roku zatrudnione były 2 osoby. Wydział prowadzi 

obsługę Rady Miejskiej, wykonuje czynności organizacyjne związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem obrad sesji Rady, prowadzi rejestr uchwał podejmowanych przez Radę 

Miejską. 

Rada Miejska w Gostyninie pracowała zgodnie z planem pracy przyjętym Uchwałą                        

Nr 228/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia 

planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2021. W 2021 roku odbyło się 10 zwyczajnych 

sesji Rady Miejskiej oraz 3 nadzwyczajne. Rada Miejska w Gostyninie podjęła 81 uchwał. Komisje 

Rady Miejskiej w Gostyninie odbyły łącznie 56 posiedzeń, w tym: Komisja Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu - 10, Komisja Rewizyjna - 10, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - 10, 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - 9, Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia        

i Pomocy Społecznej - 10, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 7.   

 

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, 
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uczestnictwo w komisjach przetargowych, prowadzenie rejestru zamówień publicznych, 

w szczególności realizowanie przetargów na roboty budowlane, usługi oraz dostawy na potrzeby 

Miasta. W 2021 roku zostało przeprowadzonych 26 postępowań (w 2020 roku 17): 13 przetargów   

w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (w 2020 roku 5) oraz 13 zapytań ofertowych            

o wartości poniżej 130.000,00 zł (w 2020 roku 12). Postępowania przetargowe w Urzędzie Miasta 

Gostynina prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej Gminy Miasta Gostynina.      

Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzono w 12 

przypadkach w trybie podstawowym bez negocjacji. Postępowania dotyczyły głównie wyłonienia 

wykonawców na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Miasta Gostynina. Ponadto 

przeprowadzono jeden przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu (postępowanie 

powyżej progów unijnych, wymagające opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej). Pięć postępowań zostało unieważnionych, głównie z powodu zbyt 

wysokiej ceny. Zapytania ofertowe dotyczyły zamówień m.in. na: opracowanie dokumentacji 

projektowych, usługi transportu i utylizacji azbestu, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

likwidacji barier architektonicznych i robót konserwatorskich. Znaczna część udzielonych 

zamówień uzyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych i wymagała zachowania 

dodatkowych procedur określonych przez instytucje dofinansowujące. 

 

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. W 2021 roku Gminna Komisja Urbanistyczno-

Architektoniczna opiniowała opracowaną Analizę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Zaopiniowano również wnioski o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wykonano i uruchomiono 

System Informacji Przestrzennej, służący do publicznej prezentacji w sieci internetowej 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego.  

Informacja dotycząca realizowania zadań przez Wydział IGP została przedstawiona w Części IV 

Raportu „Działalność inwestycyjna”. 
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2.6 Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa                                                                                 

W 2021 roku w Wydziale było zatrudnionych 21 osób, z czego 12 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, ustala opłaty 

adiacenckie i planistyczne, prowadzi sprawy 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.     

Zasoby materialne Gminy Miasta Gostynina 

Gospodarka nieruchomościami 

W skład zasobu nieruchomości Gminy Miasta Gostynina wchodzą nieruchomości o łącznej 

powierzchni 352,7499 ha, z czego nieruchomości przekazane w zarząd, administrację, użyczenie, 

dzierżawę i inne: 172,4856 ha; w użytkowanie wieczyste: 63,9558 ha. 

Nabywanie 

W 2021 roku na rzecz Gminy Miasta Gostynina, do gminnego zasobu nieruchomości, zostały 

nabyte na podstawie umów sprzedaży (akty notarialne) nieruchomości: niezabudowana działka 

położona w Gostyninie w rejonie ul. Kolonia i ul. Polnej, oznaczona numerem ewidencyjnym 

6303/1 o powierzchni 0,0205 ha, z przeznaczeniem pod projektowaną drogę lokalną;  

niezabudowana działka położona w Gostyninie w rejonie ul. Kolonia i ul. Polnej, oznaczona 

numerem ewidencyjnym 6304/1 o powierzchni 0,0222 ha, z przeznaczeniem pod projektowaną 

drogę lokalną;  niezabudowana działka położona w Gostyninie w rejonie ul. Kolonia i ul. Polnej, 

oznaczona numerem ewidencyjnym 6305/1 o powierzchni 0,0195 ha, z przeznaczeniem pod 

projektowaną drogę lokalną; niezabudowana działka położona w Gostyninie w rejonie ul. Kolonia   

i ul. Polnej, oznaczona numerem ewidencyjnym 6306/1 o powierzchni 0,0236 ha, z przeznaczeniem 

pod projektowaną drogę lokalną; z mocy prawa przeszły na własność (decyzje zatwierdzające 

podział nieruchomości): niezabudowane działki położone w Gostyninie przy ul. Kolonia, oznaczone 

numerami ewidencyjnymi 6321/1 o powierzchni 0,0115 ha oraz 6321/5 o powierzchni 0,0173 ha,                             

z przeznaczeniem pod drogę gminną; niezabudowana działka położona w Gostyninie przy             
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ul. Kolonia, oznaczona numerem ewidencyjnym 6503/3 o powierzchni 0,0168 ha,                            

z przeznaczeniem pod drogę gminną; - niezabudowane działki położone w Gostyninie przy ul. 

Kilińskiego, oznaczone numerami ewidencyjnymi 2920/2 o pow. 0,0368 ha oraz 2920/3                  

o powierzchni 0,0011 ha, z przeznaczeniem pod drogę gminną. 

Zbywanie 

Z gminnego zasobu nieruchomości zostały sprzedane w 2021 roku: 

1) grunty niezabudowane: 

- działka o numerze ewidencyjnym 3297 o powierzchni 0,0507 ha, położona w Gostyninie przy ul. 

Iwaszkiewicza - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - kwota 25.250,00 zł.; 

- działka o numerze ewidencyjnym 3317/1 o powierzchni 0,0971 ha, położona w Gostyninie przy 

ul. Iwaszkiewicza - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - kwota 46.986,00 zł.; 

- działka o numerze ewidencyjnym 5814 o powierzchni 0,0953 ha, położona w Gostyninie przy ul. 

Kochanowskiego - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - kwota 19.700,00 zł.; 

- działka o numerze ewidencyjnym 4977/5 o powierzchni 0,2344 ha, położona w Gostyninie przy 

ul. Kraśnica - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - kwota 42.420,00 zł. + VAT; 

2) grunty zabudowane: 

- działka o numerze ewidencyjnym 3638 o powierzchni 0,0020 ha, położona w Gostyninie przy ul.  

3 Maja zabudowana garażem o powierzchni zabudowy 20 m.kw. - w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego - kwota 15.150,00 zł. 

- działka o numerze ewidencyjnym 2856/1 o powierzchni 0,0010 ha, położona w Gostyninie przy 

ul. Stodólnej częściowo zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym - w trybie 

bezprzetargowym na rzecz Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - kwota 2.100,00 zł. 

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 
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Gostynin, w obrębie m. Gostynin jako działka nr 5544; 

- decyzji Wojewody Płockiego dotyczącej nabycia przez Gminę Gostynin z mocy prawa 

nieodpłatnie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej 

Gostynin, w obrębie m. Gostynin jako działka nr 5543. 

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 nieruchomości położonej w obrębie Gostynin jednostka ewidencyjna Gostynin, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2874 o powierzchni 0,0960 ha; 

- prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Gostynin jednostka ewidencyjna Gostynin, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3531/3 o powierzchni 0,0136 ha. 

Dzierżawa 

W 2021 roku na wnioski złożone przez zainteresowane osoby wydzierżawiono następujące 

nieruchomości: 

- część działki gruntu o powierzchni 1000 m.kw. oznaczonej numerem ewidencyjnym 2286/3, 

położonej w Gostyninie przy ul. Słowackiego, z przeznaczeniem pod wybieg dla alpak - czynsz 

147,60 zł brutto/miesięcznie, 

- część działki gruntu o powierzchni 7,2 m.kw. oznaczonej numerem ewidencyjnym 3135/5,        

położonej w Gostyninie przy ul. Parkowej, z przeznaczeniem pod ustawienie garażu tymczasowego 

- czynsz 350,00 zł brutto/rocznie, 

- część działki gruntu o powierzchni 10 m.kw. oznaczonej numerem ewidencyjnym 3502/2,          

położonej w Gostyninie przy ul. Legionów Polskich, z przeznaczeniem pod kiosk handlowy - 

czynsz 233,70 zł brutto/miesięcznie, 

- część działki gruntu o powierzchni 36 m.kw. oznaczonej numerem ewidencyjnym 2646/4,         

położonej w Gostyninie przy ul. Rynek, z przeznaczeniem pod ogródek letni - czynsz w okresie      

letnim 841,32 zł brutto/miesięcznie, w okresie zimowym 61,50 zł brutto/miesięcznie, 

- część działki gruntu o powierzchni 66 m.kw. oznaczonej numerem ewidencyjnym 2645,            

położonej w Gostyninie przy ul. Rynek, z przeznaczeniem pod parking dla taksówek - czynsz 

132,00 zł brutto/miesięcznie, 
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- część działki gruntu o powierzchni 10 m.kw. oznaczonej numerem ewidencyjnym 2668/65,       

położonej w Gostyninie przy ul. Termalnej, z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy - czynsz 

36,90 zł brutto/miesięcznie, 

- część działki gruntu o powierzchni 1 m.kw. oznaczonej numerem ewidencyjnym 1020/3,            

położonej w Gostyninie przy ul. Zamkowej, z przeznaczeniem pod ustawienie reklamy - czynsz 

66,16 zł brutto/ rocznie, 

- działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 2516 i 2517/6 o łącznej powierzchni 5982   

m.kw., położone w Gostyninie przy ul. Zamkowej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności  

statutowej, w szczególności na potrzeby dworca autobusowego i obsługę ruchu pasażerskiego -  

czynsz 1.845,00 zł/miesięcznie, 

- działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 235/1, 1152/24, 4921, 4922, 4923, 4924, 

4925, 4926, 4927, 4928, 4929, 4930, 4931, 4932, 4933, 4934, 4935, 4936, 4937 o łącznej            

powierzchni 1,6390 ha, położone w Gostyninie przy ulicach: Bierzewickiej, Dybanka i Kolejowej,            

z przeznaczeniem pod uprawy rolne - czynsz 642,42 zł /kwartalnie, 

- część działki gruntu o powierzchni 80 m.kw. oznaczonej numerem ewidencyjnym 5527/5,         

położonej w Gostyninie przy ul. Fabiszewskiego, z przeznaczeniem pod zieleń przydomową -  

czynsz 19,68 zł brutto/miesięcznie.  

Użyczenie 

W 2021 roku oddano w użyczenie następujące nieruchomości: 

- część działki gruntu o powierzchni 1000 m.kw. oznaczonej numerem ewidencyjnym 514/3,       

położonej w Gostyninie przy ul. Kowalskiej, z przeznaczeniem pod miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych użytkowników Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KROKUS", 

- część działki gruntu o powierzchni 60,6 m.kw. oznaczonej numerem ewidencyjnym 1152/5,       

położonej w Gostyninie przy ul. Dybanka, w celu ubiegania się o dofinansowanie przez Lokalną 

Grupę Działania AKTYWNI RAZEM na realizację projektu współpracy pn. „Mazowieckie Mazury 

- rozwój turystyki i rekreacji na obszarach LGD Zalew Zegrzyński i LGD AKTYWNI                

RAZEM” , 

- działkę gruntu o powierzchni 702 m.kw. oznaczoną numerem ewidencyjnym 1957/6, położoną    

w Gostyninie przy ul. Płockiej, zabudowaną budynkiem zaadaptowanym na potrzeby Miejskiej   

Biblioteki Publicznej, w celu zaspokajania potrzeb czytelniczych oraz upowszechniania kultury na 

terenie Gminy Miasta Gostynina. 
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Trwały zarząd 

W  2021  roku  na  rzecz  Miejskiego  Ośrodka  Sportu i Rekreacji w Gostyninie zostały przekazane 

w trwały zarząd następujące nieruchomości: 

- zabudowana nieruchomość gruntowa - działka o numerze ewidencyjnym 360 o powierzchni 

7,2431 ha, położona w Gostyninie przy ul. Sportowej 1, na której znajduje się Stadion Miejski wraz 

z zapleczem hotelowym, administracyjnym, socjalnym i sportowym, z przeznaczeniem na           

działalność sportową - opłata roczna wynosi 12.900,00 zł, 

- działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 4007 o powierzchni 767 m.kw., położona       

w Gostyninie przy ul. Polnej, na której zlokalizowana jest siłownia STREET WORKOUT,                   

z przeznaczeniem na działalność sportową - opłata roczna wynosi 410,85 zł. 

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 2021 roku      

miasto pozyskało z wycinki drzew w lasach komunalnych drewno opałowe w ilości 171,20 mp,  

które zostało sprzedane za kwotę 13.686,00 zł. Pozyskano również drewno opałowe z wycinki 

drzew z terenów komunalnych w ilości 14,80 mp, które sprzedano za kwotę 927,00 zł. W 2021 roku 

dokonano również wycięcia drzew z gatunku Topola rosnących na działce leśnej oznaczonej         
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numerem ewidencyjnym 4700/1, położonej przy ul. Czapskiego, stanowiącej własność Gminy   

Miasta Gostynina, które rosły wzdłuż linii średniego napięcia oraz ulicy Czapskiego, stwarzając 

zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia w ruchu drogowym. W wyniku  wycinki pozyskano        

i sprzedano drewno w ilości 263,00 mp za kwotę 23.670,00 zł.  

 

 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

W 2021 roku systemem gospodarki odpadami objętych było 14 771 mieszkańców miasta. Zgodnie 

z ewidencją ludności na terenie miasta Gostynina zameldowanych na stałe na dzień 31 grudnia 

2021 roku było 17 114 osób, a na okres 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 cześć stanowią studenci, którzy kontynuują naukę poza terenem miasta. Na bieżąco        

prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach                     

i sprawdzanie ich ze stanem faktycznym. Właściciele nieruchomości, co do których istnieją          

podejrzenia o podanie nieprawdziwych danych, wzywani są do złożenia stosownych wyjaśnień.     

W 2021 roku dokonywano miesięcznych weryfikacji osób nowo zameldowanych, urodzeń oraz 

zgonów z ilością osób wykazywanych w deklaracji a faktycznie zamieszkujących daną 

nieruchomość. Łącznie zweryfikowano 1 110 nieruchomości.  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych       

z terenu Gminy Miasta Gostynina w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku     

realizowany był przez firmę PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., ul. Przemysłowa  

nr 31, 09-400 Płock, z którą  zawarto umowę na czas oznaczony tj. od 01 stycznia 2021 roku do     

31 grudnia 2022 roku. 

Koszty poniesione za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2021 

wyniosły 5.044.841,05 zł. 

Źródłem finansowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych są opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone przez właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie miasta. W roku 2021 stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone 

Uchwałą 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 wynosiły: 
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- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26,00 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 52,00 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                  

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 2021 roku 4.539.794,26 zł 

2. Zadłużenie mieszkańców z tytułu nie wniesionych opłat 168.221,49 zł 

3. Wydatki poniesione w związku z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 5.044,841,05 zł 

4. Nadwyżki powstałe z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 

Zgodnie z wnioskiem z Raportu o stanie gminy za rok 2020 dotyczącym potrzeby podniesienia 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 2021 roku nastąpiła podwyżka opłat. 

Jednakże z danych przedstawionych powyżej jednoznacznie wynika, że w roku 2021 nadal          

występowały niedobory finansowe z tytułu wpłacanych opłat i poniesionych kosztów                 

funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Gostynina. Zachodzi       

zatem w dalszym ciągu potrzeba zwiększenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami            

komunalnymi. Odpady komunalne odbierane były od mieszkańców w systemie zbiórki                

bezpośredniej z posesji oraz mieszkańcy mieli możliwość przekazania odpadów do Punktu          

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gostyninie przy ul. 18 Stycznia 36. W roku 

2021 ogólna masa odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Gostynina 

wynosiła 7257,9013 Mg. Termicznemu przekształceniu poddano 1867,40 Mg odpadów                

komunalnych. Wszystkie odebrane odpady komunalne zagospodarowano zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. W roku 2021 przeprowadzono 8 kontroli podmiotów 

wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta 

Gostynina pod względem spełnienia szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 
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komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Gostynina. Nie stwierdzono 

żadnych nieprawidłowości u kontrolowanych  przedsiębiorców. Przeprowadzono również  

78 kontroli właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów 

w kompostowniku przydomowym. Wszyscy właściciele przedmiotowych nieruchomości, zgodnie 

z oświadczeniem, posiadali przydomowy kompostownik, w którym kompostują bioodpady 

stanowiące odpady komunalne. Sporządzono protokoły z kontroli z dokumentacją fotograficzną. 

 

2.7 Wydział ds. Dróg                                                                         

W Wydziale było zatrudnionych 9 osób, z czego na stanowiskach urzędniczych 5 osób oraz 4 osoby 

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.          

       

W 2021 roku Gmina Miasta Gostynina pozyskała dofinansowania w ramach zadań: 

Nazwa zadania Nazwa 

Programu 

Całkowita 

wartość 

zadania w PLN 

Pozyskane 

dofinansowani

e w PLN 

Wkład 

własny  

w PLN 
Uwagi 

Miejskie Centrum 
Kultury w Gostyninie 

na miarę naszych 

pragnień i ambicji 

Infrastruktura 
domów kultury - 

Ministerstwo 

Kultury, 
Dziedzictwa 

Narodowego  

i Sportu 

 
153.750,00 

 
80.000,00 

 
73.750,00 

Opracowanie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej (przebudowa sali 

widowiskowej, holu oraz dostosowanie 

obiektu do obowiązujących przepisów 
technicznych) 
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Utworzenie nowej 

siedziby Miejskiej 

Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Gostyninie 

Infrastruktura 

szkolnictwa 

artystycznego - 
Ministerstwo 

Kultury, 

Dziedzictwa 
Narodowego  

i Sportu 

 

494.670,00 
 

395.736,00 
 

98.934,00 
Rozbiórka części budynków po byłym 

Gimnazjum nr 2 oraz przebudowa przyłączy 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Mazowiecki Program 
przygotowania szkół, 

nauczycieli i uczniów 

do nauczania zdalnego 
-  Szkoła Podstawowa 

nr 1 im. Armii 

Krajowej w Gostyninie 

Mazowiecki 
Program 

przygotowania 

szkół, nauczycieli 
i uczniów do 

nauczania 

zdalnego- RPO 
WM na lata 

2014-2020 

129.791,91 129.791,91 0,00 Umowa została podpisana 23.07.2020 r. 
Doposażenie w postaci sprzętu 

komputerowego, oprogramowania oraz 

książek docierało do SP1 zarówno w 2020 r.  
jak i w 2021 r. 

Remont baszty i 

kaplicy (budynek nr I) 
na wzgórzu 

zamkowym w 

Gostyninie - etap I 

Ochrona 

zabytków - 
Samorząd 

Województwa 

Mazowieckiego 

 

125.460,00 
 

100.000,00 
 

25.460,00 
Konserwacja drzwi wejściowych i  żaluzji 

baszty 

Budowa drogi - ul. 
Andrzeja 

Małkowskiego w 

Gostyninie – etap I 

Rządowy 
Fundusz Rozwoju 

Dróg - 

Mazowiecki 
Urząd 

Wojewódzki 

 
874.955,87 

 
471.624,41 

 
403.331,46 

 

Budowa dróg: ul. 

Gerwatowskiego, Gen. 
Marii Wittek, 

Honorowych Dawców 
Krwi wraz ze 

zjazdami, 

skrzyżowaniami i 

kanalizacją deszczową 

w Gostyninie - etap II 

Rządowy 

Fundusz 
Inwestycji 

Lokalnych 

 

3.042.280,00 
 

3.042.280,00 
 

0,00 
 

Budowa drogi gminnej 

- łącznik ulic 3 Maja i 
Parkowej 

Rządowy 

Fundusz 
Inwestycji 

Lokalnych 

257.720,00 257.720,00 0,00  

Gostynin promotorem 
zdrowego powietrza 

Mazowiecki 
Instrument 

Wsparcia 

Ochrony 
Powietrza i 

Mikroklimatu 

MAZOWSZE 
2021 - Samorząd  

Województwa 

Mazowieckiego 

 
6.254,13 

 
3.126,44 

 
3.127,69 

 

Funkcjonowanie 
punktów opieki nad 

dziećmi do lat 3: 

Bajkowy Zakątek i 
Zaczarowana Kraina 

oraz Klubu 
Dziecięcego „Uśmiech 

Malucha” 

Resortowy 
program rozwoju 

instytucji opieki 

nad dziećmi w 
wieku do lat 3 

„MALUCH+” 
edycja 2021 

 
Według planu 

wydatków na 

2021 rok: 
2.316.282,00 zł 

 
224.400,00 

 
2.091.882,00 

Program MALUCH+: 
Klub Dziecięcy - 28.800,00zł 

Bajkowy Zakątek - 38.400,00zł  
Zaczarowana Kraina - 38.400,00zł 

Dodatkowo we wrześniu 2021 r. z dotacji 

celowej pozyskano łącznie na 3 punkty opieki 
118.800,00 zł; 

Klub - 32.400,00 zł; 
Bajkowy Zakątek -  43.200,00 zł  

Zaczarowana Kraina  - 
43.200,00 zł 

Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na 1 

przejściu dla pieszych 

w Gostyninie na ul. 
Rynek na drodze nr 

140190W 

Rządowy 

Fundusz Rozwoju 
Dróg 

 

88.825,52 
 

61.929,22 
 

26.896,30 
 

Usunięcie i 
unieszkodliwienie 

wyrobów 

zawierających azbest 
na terenie miasta 

Gostynina w 2021 roku 

Ogólnopolski 
program 

finansowania 

usuwania 
wyrobów 

zawierających 

 
10.827,86 

 
7.579,50 

 
3.248,36 
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azbest - 

Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 
Środowiska i 

Gospodarki 

Wodnej w 
Warszawie 

Likwidacja barier 

architektonicznych  
w Przedszkolu nr 2  

z Oddziałami 

Integracyjnymi  
w Gostyninie poprzez 

budowę łazienki  

oraz wymianę drzwi 
wejściowych  

do budynku 
 

Program 

wyrównywania 
różnic między 

regionami III - 

PFRON 

 

88.900,00 
 

28.509,84 
 

60.390,16 
 

Zakup 
specjalistycznych 

pomocy 

dydaktycznych dla 
uczniów z 

dysfunkcjami oraz 

uczniów z 
niepełnosprawnościami 

w SP1 w Gostyninie 

Rządowy 
Program na lata 

2020-2024 

„Aktywna 
tablica” 

43.750,00 35.000,00 8.750,00  

Zakup pomocy 
dydaktycznych dla 

trzech szkół 

podstawowych z terenu 
miasta Gostynina 

służących budowaniu 

kompetencji 
przyszłości  z tzw. 

kierunków STEAM 

(nauka, technologia, 
inżynieria, sztuka oraz 

matematyka) 

Program 
Laboratoria 

Przyszłości 

424.500,00 424.500,00 0,00 SP1 -  142.500 zł 
SP3 -  195.900 zł 
SP5 -   86.100 zł 

(po 300,00 zł na każdego ucznia - z 
pominięciem oddziałów przedszkolnych) 

RAZEM: 8.057.967,29 5.262.197,32 2.795.769,97  

 

W 2020 roku Gmina Miasta Gostynina pozyskała dofinansowania w wysokości:   4.897.306,64 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 2021 roku sporządzono 742 akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa zgony) (w 2020 roku - 

687), udzielono 66 ślubów cywilnych  (w 2020 roku - 52), dokonano 81 czynności materialno-

technicznych, nie skutkujących sporządzeniem aktu stanu cywilnego (sprostowanie i uzupełnienie) 

(w 2020 roku - 83), wydano 4501 odpisów stanu cywilnego (w 2020 roku - 3974). Łącznie na 
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podstawie przepisów prawa o aktach stanu cywilnego wydano 120 zaświadczeń (zaświadczenia 

o stanie cywilnym, zaświadczenia do ślubu konkordatowego) (w 2020 roku - 111), przyjęto 73 

oświadczenia (uznanie ojcostwa, powrót do nazwiska) (w 2020 roku - 60), dokonano 396 wzmianek 

i 1677 przypisków przy aktach stanu cywilnego, zmieniających treść bądź status aktu stanu 

cywilnego (w 2020 roku - 379/1488). Zmigrowano z wersji papierowej do elektronicznego rejestru 

stanu cywilnego łącznie 3201 aktów (w 2020 roku - 1926), wydano 16 decyzji w sprawie imion 

i nazwisk (w 2020 roku - 13). Przygotowano wnioski o nadanie medalu za długoletnie pożycie 

małżeńskie dla 39 par z terenu miasta i gminy Gostynin. Wnioski zostały pozytywnie 

zweryfikowane, wszystkim parom przyznano odznaczenia. Dwie mieszkanki miasta Gostynina 

obchodziły 100 rocznicę urodzin.                                                   

 

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 2021 roku wydano 1190 dowodów osobistych, udostępniono 321 informacji podmiotom z 

Rejestru Mieszkańców i z Rejestru PESEL,  dokonano 36 udostępnień z Rejestru Dowodów 

Osobistych oraz wydano 526 zaświadczeń. Dokonano 495 zameldowań na pobyt stały, 246 

zameldowań na pobyt czasowy. Przyjęto 39 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz 

wydano 12 Gostynińskich Kart Seniora. Przeprowadzono 34 postępowania administracyjne w 

sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego. 

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. 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej, podjęto działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Gostynina 

oraz zminimalizowania skutków epidemii: dostarczono płyny dezynfekcyjne do placówek 

oświatowych, maseczki ochronne dla mieszkańców miasta oraz środki ochrony dla pracowników 

Urzędu Miasta. Wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Gostyninie zapewniono bezpieczeństwo 

w punkcie szczepień zorganizowanym w Hali Sportowej przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie. 

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 w Gostyninie, Sądu Rejonowego        
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w Gostyninie i Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Urzędu Miasta informacje o zdarzeniach wymagających interwencji. W 2021 roku udostępniono 80 

nagrań archiwalnych  niezbędnych do prowadzonych postępowań. 

Informacja dotycząca Budżetu Obywatelskiego jest przedstawiona w Części V Raportu 

„Partycypacja społeczna”. 

 

2.11 Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia        

W 2021 roku w Wydziale zatrudnionych było 9 osób, z czego 2 osoby wykonywały zadania 

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. Strona internetowa miasta jest dostosowana 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. Archiwalne zasoby strony są dostosowane do wytycznych WCAG 2.1. 

tj. do wymogów ustawy.  

W 2021 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 dwóch projektów: „Gostynińskie weekendy sportowe”(środki pozyskane 

z fundacji Orlen) oraz „Spacerując po Gostyninie” (środki pozyskane z LGD Aktywni Razem). 

Podpisano umowy z wykonawcami, promowano wydarzenia na stronie internetowej, w mediach 

społecznościowych i na plakatach, przygotowano miejsca i materiały do zajęć. W ramach projektu 

prowadzono działania organizacyjne dla instruktorów i przewodników. Przy współpracy ze sklepem 
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Decathlon, dostarczono niezbędny na zajęcia sprzęt. W ramach pierwszego projektu, zrealizowano 

cykl wydarzeń sportowych - cztery weekendy intensywnych ćwiczeń, podczas których uczestnicy 

mieli okazję spróbować swoich sił w jodze, pływaniu, bieganiu, jeździe na rowerze czy w nordic 

walking. Głównym celem przyświecającym organizacji „Gostynińskich Weekendów Sportowych” 

było zachęcenie mieszkańców do uprawiania sportu, ale przede wszystkim do aktywnego trybu 

życia. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z pływania i z jogi. W ramach realizacji 

drugiego projektu „Spacerując po Gostyninie" zorganizowano pięć spacerów: szlakiem 

gostynińskich zabytków oraz szlakiem wielokulturowego Gostynina, rajd rowerowy szlakiem 

miejsc pamięci narodowej oraz koncert zespołu „Tourklez". Po pierwszych spacerach na 

uczestników czekał poczęstunek na Zamku Gostynińskim, a wszystkie działania cieszyły się bardzo 

dużym zainteresowaniem mieszkańców; 

- zorganizowano „Festyn rodzinny" promujący zdrowie, ale przede wszystkim zachęcający do 

szczepienia się przeciw koronawirusowi Covid-19. W ramach festynu w Kinie „Siemowit” 

wyemitowano film, na terenie Miejskiego Centrum Kultury zorganizowano liczne atrakcje dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych, poprowadzony został wykład na temat zdrowego żywienia, 

przygotowano stoisko promujące szczepienia przeciwko Covid-19; 

- w gostynińskich szkołach podstawowych koordynowano realizację ogólnopolskiego programu 

profilaktyki czerniaka. Celem programu było zwiększenie świadomości społecznej na temat 

czerniaka: czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki. Program realizowano na 

podstawie materiałów dostarczonych przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice 

Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Warszawie. 

Wydział gromadzi informacje o mieście, opracowuje projekty materiałów informacyjnych 

Gostynina, redaguje informacje do biuletynu miejskiego „Nasz Gostynin”. W 2021 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. 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 2021 roku zweryfikowano 485 wniosków i na ich podstawie dokonano wpisów do CEIDG) oraz 

wydawano licencje, zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie 

miasta Gostynina. W 2021 roku dokonano 4 zmian licencji.  
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W ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

obsługiwano punkt zgłoszeń potrzeb transportowych mieszkańców miasta Gostynina na szczepienia 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizowano transport dla 343 mieszkańców do punktów 

szczepień w Gostyninie, Sokołowie, Józefkowie, Lucieniu i Gorzewie - osób niepełnosprawnych 

oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności 

w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. Przy współpracy ze spółką Neuca Med Świat 

Zdrowia Gostynin Centrum Medyczne Medicus Gostynin, w okresie: maj-sierpień 2021 roku 

utworzono punkt szczepień populacyjnych na Hali Sportowej przy ul. Kutnowskiej. Punkt był 

otwarty kilka razy w miesiącu w zależności od liczby przyznanych szczepionek. 

Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia prowadził 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 2021 roku z usług 

LCK skorzystało 391 osób (w 2020 roku - 724 osoby).  

W ramach realizacji działań Wydziału prowadzone są od 23 lat kontakty partnerskie z niemieckim 

miastem Langenfeld (położonym w Nadrenii - Westfalii, liczącym około 60 000 mieszkańców). 

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 2021 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 korespondencję z niemieckimi organizacjami, 

placówkami sportowymi, kulturalnymi i oświatowymi, a także członkami stowarzyszeń                    

i indywidualnymi mieszkańcami obu miast w zakresie partnerskiej współpracy. 

mailto:M@zowszanie
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Koordynowano działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami          

w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Gostynina oraz jednostki organizacyjne.     

W 2021 roku koordynowano prace związane z realizacją Planu działania w zakresie zapewniania 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

 

  

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 2021 roku wydano 13 opinii prawnych (w 2020 roku - 11), prowadzono 24 sprawy przed sądami 

powszechnymi oraz administracyjnymi (w 2020 roku - 14). Przygotowano projekty uchwał 

Zgromadzenia Wspólników w spółkach miejskich w Gostyninie:                                     

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  (w 2021 r. - 20, w 2020 r. - 25), 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.       (w 2021 r. - 14, w 2020 r. - 11), 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.               (w 2021 r. - 14, w 2020 r. - 11), 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.                 (w 2021 r. - 10, w 2020 r. - 11),  

Agencja Rozwoju i Promocji ZAMEK Sp. z o. o.                   (w 2021 r. - 12, w 2020 r. - 10),  

Miejskie Centrum Handlowe STARA BETONIARNIA Sp. z o. o.  (w 2021 r.  - 11,  w 2020 r.  - 12). 

W 2021 roku sprawdzono pod względem formalnym, wysłano do Urzędu Skarbowego                      

i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej 35 oświadczeń majątkowych (w 2020 roku - 

35). Z porad prawnych dla mieszkańców w 2021 roku skorzystało 58 osób ( w 2020 roku - 48). 

 

Jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gostynina     

Jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gostynina: Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół                     

i Przedszkoli, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny  

(w skład wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 5, Przedszkole Nr 1 i Punkt Przedszkolny), Miejska 

Szkoła Muzyczna I Stopnia, Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole Nr 4, 

Przedszkole Nr 5, Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha”, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejskie Centrum Kultury.  
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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 2021 roku podstawowym zadaniem Zespołu była obsługa finansowa szkół 

i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina tj.: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła 

Podstawowa Nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa Nr 5, Przedszkole Nr 1, 

Punkt Przedszkolny), Miejska Szkoła Muzyczna I Stopnia w Gostyninie, Przedszkole Nr 2               

z Oddziałami Integracyjnymi, 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, 

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 roku 2021 miasto Gostynin było organem prowadzącym dla trzech przedszkoli publicznych, 

dwóch szkół podstawowych, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, w skład którego wchodzą: szkoła 



33 

 

podstawowa, przedszkole i punkt przedszkolny (od 1 września 2021 roku) oraz miejskiej szkoły 

muzycznej I stopnia.     

Stan organizacji miejskich szkół i przedszkoli oraz niepublicznego przedszkola  obrazuje tabela     

nr 1 i 2. 

 

Tabela nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i miejskiej szkoły muzycznej  w roku 2021  

(stan na 30 września 2021 roku). 

Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów1 

Liczba  

uczniów2 
w tym: 

Oddz. przed              

w szkołach. 

 

 
I II III IV V VI VII 

 

VIII 

Liczba 

oddz. 

Liczba 

dzieci 

Szkoła Podstawowa nr 1 23 475 40 48 49 66 72 37 86 77 3 74 

Szkoła Podstawowa nr 3 31 654 71 68 69 77 87 50 117 115 3 69 

Szkoła Podstawowa nr 5 

w ZSP 
13 287 76 45 46 54 26 -- 28 12 -- -- 

Razem 67 1416 187 161 164 197 185 87 231 204 6 143 

SZKOŁA  MUZYCZNA  

4 letnia 
4 21 10 4 6 1  

SZKOŁA  MUZYCZNA  

6 letnia 
6 78 20 11 15 8 15 9 

 

Razem 10 99 30 15 21 9 15 9 

1liczba oddziałów bez oddz. przedszkolnych 

2liczba uczniów bez uczniów z oddz. przedszkolnych 

 

Tabela nr 2. Stan organizacji przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form 

wychowania przedszkolnego  (stan na 30 września 2021 roku). 

Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba  

uczniów 

Przedszkole nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 4 99 

Przedszkole nr 2 z Oddziałami  Integracyjnymi 4 89 

Przedszkole nr 4 5 123 

Przedszkole nr 5 3 54 

Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 1 22 

Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3 1 17 

Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 5 w ZSP 1 25 

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka” 4 57 

Ogółem: 23 486       
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W roku 2021 opieką przedszkolną dzieci w wieku od 3 do 6 lat objętych zostało 486 dzieci             

w przedszkolach i punktach przedszkolnych oraz 143 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 1416 uczniów w 67 oddziałach (bez oddziałów 

przedszkolnych) natomiast do Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia 99 uczniów w 10 oddziałach. 

W przedszkolach publicznych  (łącznie z oddziałami przedszkolnymi w Przedszkolu nr 1  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym) funkcjonowało 16 oddziałów przedszkolnych. W szkołach 

podstawowych funkcjonowały punkty przedszkolne. W roku 2021 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 (od 01 września 2021 roku zmiana nazwy na 

Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi) w roku  2021 uczęszczało 14 dzieci z orzeczeniem  

o potrzebie kształcenia specjalnego. W szkołach prowadzonych przez miasto Gostynin naukę 

pobierało 34 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną, 8 uczniów z orzeczeniami o potrzebie nauczania indywidualnego,   

8 uczniom przyznano indywidualną ścieżkę nauczania oraz 3 uczniom dodatkowe indywidualne 

zajęcia z wybranych przedmiotów, dla 4 uczniów przyznano dodatkowe zajęcia rewalidacyjne,         

a także dodatkowe godziny przyznano 1 uczniowi wracającemu z zagranicy, co spowodowało 

dodatkowe obowiązki nauczycieli wobec uczniów. 

Realizacja zadań oświatowych oraz nauczania w roku 2021 była bardzo utrudniona  

w związku z trwającą na terenie całego kraju pandemią koronawirusa COVID - 19.  

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza 

w szkołach i przedszkolach była prowadzona w różnych formach, począwszy od nauki stacjonarnej 

poprzez hybrydową do nauki realizowanej za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.       

W przypadku klas I-III szkół podstawowych nauka w 2021 roku przedstawiała się następująco: 

-  od 1 stycznia do 17 stycznia 2021 roku odbywało się kształcenie na odległość; 

-  od  18 stycznia do 28 lutego 2021 roku - nauczanie stacjonarne; 

- od 1 marca nastąpiło zróżnicowanie form nauki w klasach I-III tj. do 21 marca 2021 roku - 

prowadzone było nauczanie hybrydowe; 

-  od 22 marca  do 25 kwietnia 2021 roku klasy I-III ponownie przeszły na nauczanie zdalne; 
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-  od 26 kwietnia do 2 maja 2021 roku lekcje odbywały się w trybie hybrydowym w klasach  I-III; 

- od 3 maja 2021 roku do końca roku szkolnego 2020/2021 uczniowie klas I-III szkoły 

podstawowej wrócili do nauki w trybie stacjonarnym.  

W klasach IV-VIII szkół podstawowych kształcenie na odległość odbywało się od 1 stycznia do     

16 maja 2021 roku, a od dnia 17 maja do 30 maja 2021 roku nauka w klasach  IV-VIII szkół 

podstawowych prowadzona była w trybie hybrydowym. Powrót do regularnej nauki stacjonarnej 

dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych nastąpił od 31 maja 2021 roku i trwał do końca roku 

szkolnego 2020/2021. 

Od września 2021 roku wszyscy uczniowie szkół podstawowych rozpoczęli naukę stacjonarną. 

Zmiana w formie nauczania dla klas I-VIII szkół podstawowych nastąpiła w okresie  

od 20 grudnia do 31 grudnia 2021 roku. Uczniowie kształcili się wówczas  na odległość. 

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania 

przedszkolnego w 2021 roku były zamknięte tylko w okresie od 29 marca do 18 kwietnia 2021 

roku. Wyjątkiem w tym okresie było sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i 

służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej) w placówkach 

wychowania przedszkolnego. 

 

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 24 571 m. kw.  Baza lokalowa tych placówek 

to 100 sal lekcyjnych, 7 pracowni komputerowych, 2 pracownie językowe. W szkołach 

podstawowych funkcjonują świetlice szkolne, zapewniające opiekę dla uczniów zarówno przed 

zajęciami lekcyjnymi oraz po zajęciach. Wszystkie szkoły posiadają biblioteki szkolne, w których 

uczniowie mogą wypożyczyć lektury szkolne, a także inne ciekawe pozycje książkowe. 

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 VIII Szkoły Podstawowej nr 3, obsługiwana jest przez kuchnię funkcjonującą w budynku  

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 2021 roku 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 2021 roku w trzech szkołach podstawowych na terenie miasta Gostynina realizowany był projekt 

edukacyjny „Przyszłość zaczyna się od dziś” współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014 - 2020. Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna. Zakres projektu obejmował realizację        

5 zadań: 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 to okres od 01 września 2019 roku 

do 31 sierpnia 2021 roku. 

W Szkołach Podstawowych nr 1, nr 3 i nr 5 prowadzony był również projekt powszechnej nauki 

pływania „Umiem pływać” dla uczniów klas I-III. Zajęcia odbywały się w okresach: od 20 maja do 

17 czerwca 2021 roku oraz od 14 września do 10 grudnia 2021 roku. W projekcie uczestniczyło 120 

uczniów. Koszty realizacji projektu to środki Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 

14.760,00 zł oraz wkład własny samorządu w wysokości 7.200,00 zł. 

W ramach programu rządowego „Laboratoria Przyszłości”, trzy szkoły podstawowe z terenu miasta 

Gostynina otrzymały dotację w wysokości 424.500,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych: SP1 -  

142.500,00 zł, SP3 - 195.900,00 zł, SP5 - 86.100,00 zł (po 300,00 zł na każdego ucznia -                  

z pominięciem oddziałów przedszkolnych). „Laboratoria Przyszłości” to program służący 

budowaniu kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, 

sztuka oraz matematyka). 

W ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”- współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu  

i Turystyki, realizowanego przez Unię Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, 

skierowanego do uczniów klas I-VIII, odbywają się zajęcia SKS: 2 godziny w tygodniu w klasach 

I-III i 2 godziny w tygodniu w klasach IV-VIII, w okresie od stycznia do grudnia. Program jest 

prowadzony w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie i w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie. 

 

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyninie realizowano rządowy program rozwijania szkolnej 
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infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- 

komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”, obejmujący zakup specjalistycznych 

pomocy dydaktycznych dla uczniów z dysfunkcjami oraz uczniów z niepełnosprawnościami. 

Kwota dofinansowania: 35.000,00 zł, wkład własny  8.750,00 zł. 

Członkowie rady pedagogicznej Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 

i Przedszkola nr 4 uczestniczyli w szkoleniu „Programowanie i robotyka w edukacji 

wczesnoszkolnej i przedszkolnej”- dofinansowanym ze środków finansowych Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego. Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi pozyskało kwotę 2.800,00 zł,            

Przedszkole nr 4 kwotę 3.360,00 zł. 

 

W celu poszerzania zakresu wiedzy i umiejętności uczniów w Szkole Podstawowej nr 3  

w Gostyninie prowadzone były dwa projekty edukacyjne: „Kodowanie na dywanie”- bezpłatny 

projekt edukacyjny realizowany przez klasy I-III, rozwijający logiczne, algorytmiczne myślenie, 

kreatywność, uczący świadomego i czynnego korzystania z nowoczesnych technologii, 

wprowadzający dzieci w cyfrowy świat. Szkoła otrzymała materiały dydaktyczne stworzone           

w ramach programu „Uczymy dzieci programować”; „Wirtualne podróże” - międzynarodowy 

projekt edukacyjny przekazujący wiedzę na temat Polski i świata poprzez spotkania on-line              

z nauczycielami i zespołami klasowymi z różnych części świata. W czasie zadań wykonywanych    

w ramach projektu realizowano zapisy z podstawy programowej. 

Funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń rekreacyjno - sportowych można określić 

jako wystarczającą do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych, przy czym baza ta jest stale 

modernizowana i ulepszana.  

Stan bazy lokalowej i urządzeń rekreacyjno - sportowych  obrazuje tabela nr 3 i 4. 

Tabela nr 3. Stan bazy lokalowej oświaty w roku 2021 

Placówka 

Powierz-

chnia 

nieruch 

gruntowe

j  

(w m²) 

w tym: 

powierzchni

a 

terenów 

zielonych  

(w m²) 

 

Pomieszczenia (ilość) 

Sale 

lekcyjne 

Pracownie 
Sale gimna- 

styczne 

Gabinety 

lekarskie 
Świetlice Stołówki 

 

Biblioteki 

      

Kompute 

rowe 
Język 

      

P nr 2 2 025 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

P nr 4 8 600 3 100 5 0 0 0 0 0 0 0 

P nr 5 1 784 750 3 0 0 0 0 0 0 0 

Razem 12 409 3 850 13 0 0 0 0 0 0 0       

SP nr 1 14 039 4 500 24 2 2 1 1 1 1 1 

SP nr 3 21 257 6 960 26 3 0 2+2 korek. 1 2 1 2       

SP3 – bud. 

ul. Woj. 
11 767 4 946 12 1 0 1+1korek.. 1 0 1 

 

0 
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Pol. 

ZSP 19 592 4 315 14+3 1 0 0 1 4 1 1       

Razem 
66 655 20 721 79 7 2 4+3korek. 4 7 4 

 

4 

      

SZK 

MUZ 
420 0 8 0 0 0 0 0 0 

1 

Ogółem 79 484 24 571 100 7 2 4+3korek. 4 7 4 5 

 

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. 1 

SP nr 3 Plac zabaw, boisko wielofunkcyjne (budynek ul Woj. Pol.) 1+1 

ZSP Boisko do koszykówki 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 

2021 wynosiła 238 oraz 154 laptopy. 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. 

Niektóre placówki posiadają  aparaty cyfrowe, tablety, tablice multimedialne, i-pady, smartfony        

i drukarki 3D. 

Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiory biblioteczne w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez miasto Gostynin obrazuje tabela nr 5. 

Tabela nr 5. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne 

Wyszcze- 

gólnienie 

Ilość 

Komputery 

stacjonarne 

 

Laptopy  
Tablety 

Rzutniki 

pisma 

Projektory 

multimed 

Kamery 

video 
Ksero Woluminy 

Kamery 

monitoring 

Instrum 

muz. 
Ogółem 

w tym: 

do 

użytku 

uczniów 

P nr 2 3 0 3 0 0 1 0 1 114 0 3 

P nr 4 2 0 3 0 0 1 0 1 82 0 1 zestaw 
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P nr 5 2 0 1 0 0 1 0 3 91 0 0 

Razem 7 0 7 0 0 3 0 5 287 0 3+z 

SP nr 1 31 24 48 28 0 11 2 2 14421 14 3 

SP nr 3 

Razem 

 z 

wyposa

ż. 

w 

budynk

u ul. 

Woj. 

Pol. 

107 63 45 39 5 30 1 4 19 382 24 0 

ZSP 
87 58 49 

19+18 

smartf. 
4 14 2 4 8 660 16 1 

Razem: 
225 145 142 

86+18 

smartf. 
9 55 5 10 42 463 54 4 

MSM I 

ST.        
6 0 5 0 0 0 1 2 1 324 0 209 

Ogółem 
238 145 154 

86+18 

smartf 
9 58 6 17 44 074 54 216+z 

 

Kadra i system doskonalenia zawodowego 

W roku 2021 we wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Gostynin  

pracowało 239 nauczycieli oraz 100 pracowników administracji i obsługi.  

 

 

Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela nr 6. 

Tabela nr 6. Zatrudnienie w szkołach, przedszkolach w roku 2021 (stan na 30 września 2021 roku) 

 
nauczyciele administracja i obsługa 

etaty osoby etaty osoby 

P nr 2 11,23 14 11,75 13 

P nr 4 8,60 10 10,75 12 

P nr 5 6,5 7 6,75 9 

Razem 26,33 31 29,25 34 

Punkt Przedszkolny  w SP1 1 1 1 1 

Punkt Przedszkolny  w SP3 2 2 1 1 

Razem 3 3 2 2 

SP nr 1 55,25 56 16 16 
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SP nr 3 78,17 80 23,5 24 

ZSP (P1, SP5, PP) 37,43 40 19 19 

Razem 170,85 176 58,5 59 

M SZK MUZ 

17,93 

29 (w tym: 

2 os. – urlop bezpł, 

1 os. -urlop wych., 

1 os.- urlop mac.) 

4,5 5 

Ogółem 218,11 239 94,25 100 

 

Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku 2021 posiadało 95% 

zatrudnionych nauczycieli, na poziomie licencjata 4% ogółu zatrudnionych, natomiast 1% (3 osoby) 

ogółu zatrudnionych posiada tytuł doktora. 

Tabela nr 7. Poziom wykształcenia nauczycieli  w 2021 roku (stan na 30 września 2021 roku) 

 

Poziom wykształcenia (w osobach) 
  

WMPP* LICENCJAT INNE (Doktorat) Razem 

osoby % ogółu osoby % ogółu osoby % ogółu osoby 

Przedszkola 29 94% 2 6% 0 0 31 

Szkoły podstawowe 

z PP i ZSP 
170 95% 7 4% 2 1% 179 

Szkoła Muzyczna 28 97% 0 0 1 3% 29   

Razem 227 95% 9 4% 3 1% 239   

*wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym 

 

Polityka kadrowa w szkołach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej zapewniła także w roku 

2021 dobrą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy nauczycieli. Dominują nauczyciele ze 

stażem pracy powyżej 20 lat. Przy nauczycielach z dużym dorobkiem zawodowym pracują młodzi 

nauczyciele, co zapewnia pożądaną dobrą jakość pracy. 

Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego w 2021 roku legitymowało się 157 nauczycieli 

tj. 67% spośród ogółu zatrudnionych. 

W 2021 roku 1 nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego i 9 nauczycieli stopień 

nauczyciela kontraktowego. 

Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli w roku 2021  obrazuje tabela 

nr 8. 
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Tabela nr 8. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2021 roku (stan na 30 września 2021 roku) 

 

Stopień awansu zawodowego (w etatach)       

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

osoby etaty 

% 

ogółu 

os. 

osoby etaty 

 

% ogółu 

os. 

osoby etaty 

% 

ogółu 

os. 

osoby etaty 

 

% ogółu 

os. 

osoby etaty 

Przedszkola 2 1,05 11% 8 7,09 25% 5 3,59 12% 16 14,60 52% 31 26,33 

Szkoły 

podstawowe 

z  PP i ZSP 

9 8,67 5% 30 30 17% 15 14,48 8% 125 120,70 70% 179 173,85 

 

Szkoła 

Muzyczna 

1 0,22 3% 1 1 3% 11 7,11 38% 16 9,60 56% 29 17,93 

Razem 12 9,94 5% 39 38,09 16% 31 25,18 13% 157 144,90 67% 239 218,11  

 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2021, zgodnie z wymogami prawa    

i potrzebami, poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie 

roku 2021 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydana została kwota 59.264,33 

zł. 

Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w roku 2021 przedstawia tabela nr 9. 

Tabela nr 9. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2021 

 
I-XII 2021 

wykonanie 

 (w zł) 

P 2 10.028,00 

P 4 7.618,90 

P 5 310,00 

Przedszkola 17.956,90 

SP nr 1 23.360,18 

SP nr 3 10.481,27 

SP nr 5 7.185,39 

Szkoły podstawowe 41.026,84 

SZK MUZ 280,59 

Razem - nakłady 59.264,33 

 

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 60% poniesionych nakładów. 

W roku 2021 z ogólnej liczby dokształcających się dofinansowanie otrzymało 5 nauczycieli na 
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kwotę 4.780,00 zł, w tym SP1-1 nauczyciel, SP3-2 nauczycieli, SP5-2 nauczycieli. 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 24/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 lutego 2021 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 Forma kształcenia Liczba nauczycieli 

1. Pedagogika-edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna studia mgr 1       

2. Logopedia z neurologopedią studia podyplomowe 1 

3. Terapia  pedagogiczna studia podyplomowe 1 

4. Wychowanie do życia w rodzinie studia podyplomowe 2 

5. Nauczanie chemii studia podyplomowe 1 

6. Nauczanie fizyki studia podyplomowe 1 

7. Oligofrenopedagogika studia podyplomowe 1 

8. Tyflopedagogika studia podyplomowe 1 

9. Psychologia studia mgr 1 

10. Zarządzanie oświatą studia podyplomowe 1 

11. Nauczanie  techniki studia podyplomowe 1 

 

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 2021 odbył się po raz kolejny egzamin ósmoklasisty, który ze względu na panującą 

pandemię COVID-19 przeprowadzony był w dniach 26 - 27 maja 2021 roku w reżimie sanitarnym. 

W egzaminie ósmoklasisty uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły 

Podstawowej nr 3, w Szkole Podstawowej nr 5 nie było klasy ósmej w 2021 roku. 
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Średnie wyniki procentowe poszczególnych szkół z egzaminu ósmoklasisty w roku 2021  

w odniesieniu do wyników  w powiecie  obrazuje wykres nr 1.  

 

 

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 i Szkoła Podstawowa nr 3 - wynik średni, matematyka: Szkoła 

Podstawowa nr 1 - 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 - wynik średni, Szkoła Podstawowa nr 3 - wynik wyżej 

średni. Do egzaminu z języka niemieckiego w roku 2021 nie przystąpiła żadna ze szkół.  

Średnie wyniki  procentowe z egzaminu ósmoklasisty w latach 2019-2021 zawiera tabela nr 11. 

Tabela nr 11. Wyniki procentowe z egzaminu ósmoklasisty w szkołach podstawowych w latach 

2019-2021 

 

 

Rok 

GOSTYNIN 
Powiat 

Język  polski Matematyka J. ang. J. niem. 

SP1 SP3 
 

SP5 
SP1 SP3 

 

SP5 
SP1 SP3 

 

SP5 
SP1 SP3 

 

SP5 
Język  polski Matematyka J. ang. J. niem. 

2019 66 60 59 46 36 37 68 60 53 b.d. 32 40 59 37 53 34 

2020 62 56 56 41 43 40 58 57 53 b.d. b.d. b.d. 55 40 46 32 

2021 58 58 b.d. 38 47 b.d. 63 72 b.d. b.d. b.d. b.d. 57 40 57 57 
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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 2021 dokonano refundacji dla 18 uczniów. Uczniowie niepełnosprawni 

w liczbie 12 dzieci dowożeni byli do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie 

na podstawie podpisanej umowy z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, który 

dowoził dzieci samochodem przeznaczonym do dowozu osób niepełnosprawnych z miejsca 

zamieszkania na zajęcia do szkoły, natomiast dla 4 dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez 

rodziców Gmina zwracała koszty dowozu przejazdu dziecka i opiekuna samochodem prywatnym 

do placówki oświatowej. Tabela nr 12  przedstawia stan realizacji tego obowiązku. 

Tabela nr 12. Dowożenie uczniów do szkół w roku 2021 (stan na 30 września 2021 roku) 

Wyszczególnienie 2021 

 SP1 SP3 SP5 
Niepełnosprawni 

dowożeni 

 Niepełnosprawni 

- zwrot kosztów 
RAZEM 

Liczba uczniów: 2 0 0 12 4 18 

 

 

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 96.164,00 zł oraz z budżetu 

miasta Gostynina kwotę 24.041,00 zł. Tą formą pomocy objęto w okresie od stycznia do czerwca 

2021 roku 92 uczniów - mieszkańców miasta Gostynina a od września do grudnia 2021 roku 73 

uczniów  - mieszkańców miasta Gostynina. 
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Stypendium dla najzdolniejszych uczniów 

W 2021 roku w ramach pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych 

uczniów zostały przyznane stypendia Miasta Gostynina na  podstawie Uchwały Nr 75/XV/2015 

Rady Miejskiej 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 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 1.500,00 zł, 

Antonina Osmolak za szczególne osiągnięcia sportowe w wysokości 1.500,00 zł, Natalia Sarzała  za 

szczególne osiągnięcia sportowe w wysokości 2.000,00 zł, Roksana Rękawiecka  za szczególne 

osiągnięcia sportowe w wysokości 1.000,00 zł, Szymon Jędrzejewski za szczególne osiągnięcia 

sportowe w wysokości 1.000,00 zł oraz  uczeń  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej         

w Gostyninie: Michał Pawłowski za szczególne osiągnięcia sportowe w wysokości 2.000,00 zł,  

a także Maciej Lewandowski: uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Gostyninie za szczególne 

osiągnięcia w nauce stypendium w wysokości 2.000,00 zł, Jakub Brzozowski: uczeń Technikum     

nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku za szczególne osiągnięcia w nauce stypendium          

w wysokości 2.000,00 zł i Klaudiusz Mikołajczyk: uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. 

Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku za szczególne osiągnięcia w nauce stypendium    

w wysokości 2.000,00 zł. Przyznane stypendia dotyczyły osiągnięć i sukcesów uczniów w roku 

szkolnym 2020/2021. 

 

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  2021 jeden pracodawca złożył wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia dla jednego 

młodocianego pracownika, z którym została zawarta umowa o pracę w celu nauki zawodu. Zadanie 

zostało zrealizowane ze środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości  

8.081,00 zł. 

 

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 
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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, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających         

w roku szkolnym 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych oraz szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy.     

Z tej formy pomocy skorzystało 25 uczniów. Na realizację zadania otrzymano środki finansowe      

w kwocie 7.700,00 zł od Wojewody Mazowieckiego.  

Tabela nr 13 pokazuje dofinansowanie do zakupu podręczników w szkołach. 

 

Tabela nr 13. Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 

2021/2022 

              Klasa 

 

Placówka 

 Razem w zł 

 KWOTA OS. KWOTA OS. 

LO 890,00 2 890,00 2 

GCE 1.880,00 5 1.880,00 5 

ZS 1.780,00 4 1.780,00 4 

RAZEM  4. 550,00 11 4.550,00 11 

Szkoła Przysposabiająca  

do życia  - SOSZW 

 

3.150,00 

 

14 3.150,00 14 

OGÓŁEM 7.700,00 25 

 

 

W roku 2021 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 w szkołach podstawowych stanowiła kwotę 179.297,60 zł natomiast 

dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego to kwota 654.595,00 zł. 

 

Kontrola obowiązku nauki 

Ważnym zadaniem realizowanym w roku 2021 była kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku 

nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 7 lat do ukończenia szkoły 
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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 459, w tym uczniów spełniających obowiązek szkolny w szkołach podstawowych 

było 22, w szkołach ponadpodstawowych 407. Poza granicami kraju obowiązek nauki realizowało 

29 osób (oświadczenia szkół oraz rodziców i opiekunów). Natomiast w przypadku 1 osoby brak jest 

informacji (np. zmiana zameldowania). 

Podstawowe informacje w zakresie spełniania obowiązku nauki zawarto w tabeli nr 14. 

Tabela nr 14. Kontrola obowiązku nauki 

L.p. Wyszczególnienie 
      

1. Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku nauki  

(roczniki 2004, 2005, 2006) 
459 

(Dz. 232, Ch. 227) 

      

2. Liczba uczniów spełniających obowiązek nauki - ogółem 

w tym: 

1. spełniających jeszcze obowiązek szkolny; 

2. w szkołach ponadpodstawowych; 

3. uczęszczanie do szkoły wyższej; 

4. w innym kraju; 

5. brak informacji. 

 

 

22 

407 

0 

29 

1 

 

 

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 w 2021 roku sprawował opiekę nad 30 dzieci 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 
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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 2021 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 

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. 

Opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w 2021 roku wynosiły: stała opłata za pobyt dziecka 

- 240,00 zł miesięcznie oraz 12,00 zł dziennie za całodzienne wyżywienie dziecka (catering 

zewnętrzny).  

Na koniec 2021 roku liczba oczekujących dzieci na przyjęcie do Klubu Dziecięcego wynosiła: 16 

(na 30 dostępnych miejsc). Na koniec 2020 roku: 20.                        

Priorytety na 2022 rok: wyposażenie placu zabaw przylegającego do placówki w drewniane stoliki 

piknikowe z ławkami dla dzieci oraz dostosowanie placówki pod kątem zapewnienia dostępności  

dla osób ze szczególnymi potrzebami.                                                                                                                                      

2.15 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie do 30 kwietnia 2021 roku był samorządowym 

zakładem budżetowym. Zgodnie Uchwałą Nr 230/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 

25 lutego 2021 roku, z dniem 1 maja 2021 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie   

funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonuje zadania 

własne Gminy Miasta Gostynina z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym zarządzania  
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i utrzymywania terenów, obiektów, urządzeń sportowych i rekreacyjnych. MOSiR wykonuje 

również od 1 maja 2021 roku zadania zlikwidowanej Uchwałą Nr 230/XXX/2021 Rady Miejskiej   

w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku jednostki budżetowej: Miejskiego Ośrodka Sportów 

Wodnych i Zimowych w Gostyninie. Podstawowym celem działalności Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji jest rozwijanie i zaspokajanie społecznych potrzeb w zakresie kultury fizycznej, 

utrzymanie 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). Działalność oparta jest o określone zadania statutowe, 

obowiązujące ustawy, plan pracy, plan finansowy, kalendarz imprez. W 2021 roku MOSiR 

zatrudniał 32 osoby (umowa o pracę) i 3 osoby (umowa - zlecenie) ze środków wynagrodzenia 

bezosobowego przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy oraz Fundacji Polskie Orły - utrzymanie 

„Orlików”. MOSiR prowadzi działalność w obiektach sportowo-rekreacyjnych: miejskiej hali 

sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym i widownią na 300 osób, 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, terenie 

rekreacyjnym kąpieliska akwenu wodnego jeziora Bratoszewo (w okresie letnim), 3 boiskach 

„Orlik 2012”, kompleksie sportowym 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, kortach ziemnych,   

2 siłowniach plenerowych i street workout.  Organizacja imprez w 2021 roku odbywała się głównie 

na obiektach Ośrodka, miejskich placówkach oświatowych, terenie leśnym Rezerwatu „Dybanka”, 

Kąpielisku „Bratoszewo” - według kalendarza imprez. W 2021 roku Ośrodek był organizatorem 16 

imprez (w 2020 roku - 13) w 35 terminach (w 2020 roku - w 30), w których udział wzięło 925 

uczestników (w 2020 roku - 1216): w przedziale wiekowym 5 - 18 lat - 370  (w 2020 roku - 570), 

18 lat i więcej - 555 (w 2020 roku -  646). W związku z pandemią i wprowadzonymi obostrzeniami 

w 2021 roku nie zrealizowano lub odwołano organizację 12 imprez w 27 terminach (w 2020 roku - 

34 imprez w 57 terminach). 

Ośrodek włączył się czynnie w organizację imprez: „Kaczmarek Electric CUP” Miejska Liga Piłki 

Nożnej Gostynin 2021/2022, „XXIV Memoriał Tenisowy im. Mecenasa Wacława Kujawy”,Turniej 

beach soccera, siatkówki plażowej - „Plaża Bratoszewo”, „MOSIR - CUP - Miejska Liga Piłki 

Nożnej”, „Gostyniński Bieg Niepodległości o Puchar Dyrektora Alior Banku w Gostyninie”, 

„Turniej Tenisa Ziemnego Par Deblowych Mężczyzn”, „Puchar Burmistrza” Otwarte Mistrzostwa 

Kobiet i Mężczyzn w Siatkówce Mężczyzn, V Mikołajkowe Zawody Pływackie o Puchar Alior 

Banku w Gostyninie. 
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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, kontenerem 

z instalacją wodno - kanalizacyjną i placem zabaw. Kąpielisko było strzeżone przez dwóch 

wykwalifikowanych ratowników. W godzinach otwarcia funkcjonowała także wypożyczalnia 

rowerów wodnych.  

Ośrodek ściśle współpracuje z przedstawicielami instytucji oświatowych, samorządowych, 

stowarzyszeniami i zakładami pracy.             

2.16 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 2020 roku. 

MOPS zatrudnia 57 pracowników (bez zmian). 

 

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w formie pieniężnej: 

- zasiłek stały 138 osób, na kwotę 753.551,00 zł (liczba osób - spadek o 20, spadek środków             

o 84.860,00 zł, tj. o 11,26%) 

- zasiłek okresowy 225 rodzin, na kwotę 408.276,00 zł. (liczba osób mniejsza o 30, wzrost środków 

o 15.750,00 zł, tj. o 4,01%) - wzrost kosztów zasiłku okresowego jest spowodowany zmianą profilu 

rodzin, niższym dochodem rodzin korzystających ze świadczenia. 

- zasiłek celowy i celowy w naturze 378 osób, na kwotę 437.634,00 zł (liczba osób mniejsza  

o 227, spadek środków o 94.225,00 zł, tj. o 21,53%) 

- specjalny zasiłek celowy 52 rodziny, na kwotę 31.982,00 zł. (liczba osób mniejsza o 6, spadek 

środków o 1.839,00 zł, tj. o 6,10 %, spowodowany większą kwotą przyznawanych świadczeń). 

 

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w formie niepieniężnej: 

- gorący posiłek w Jadłodajni Miejskiej 219 osób, na kwotę 291.644,00 zł. (liczba osób mniejsza  

o 2, spadek środków o 19.870,00 zł, tj. o 7,31%, spowodowany wzrostem odpłatności za posiłek)    

- gorący posiłek dla dzieci w stołówce szkolnej 134 osoby, na kwotę 65.568,00 zł. (liczba osób 

mniejsza o 25, wzrost środków o 30.831,00 zł, tj. o 88,76% - spowodowany powrotem dzieci do 

szkół po zdalnym nauczaniu oraz wzrostem cen posiłków w szkołach) 

- usługi opiekuńcze dla 73 osób, na kwotę 353.817,00 zł. (liczba osób mniejsza o 15, wzrost 
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środków o 3,44% spowodowany wzrostem kosztu opłaty za 1 godzinę usług) 

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

41 osób, na kwotę 131.564,00 zł. (liczba osób większa o 1, wzrost środków o 2.263,00 zł, tj.           

o 1,75 % , spowodowany wzrostem kosztu opłaty za 1 godzinę usług) 

- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 23 osoby, na kwotę 608.100,00 zł. (liczba osób 

większa o 2, wzrost środków o 42.195,00 zł, tj. o 7,46%, wzrost wydatkowanych środków 

spowodowany zwiększeniem kwot odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej) 

- odpłatność za pobyt w schronisku 5 osób, na kwotę 15.555,00 zł. (liczba osób mniejsza o 2, 

spadek środków o 1.559,00 zł, tj. o 10,02%) 

- sprawienie pogrzebu 2 osób, na kwotę 4.900,00 zł. (liczba osób większa o 1, wzrost środków         

o 1.800,00 zł, tj. o 58,06 %). 

 

Inne formy pomocy i wsparcia: 

Program Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 

- w 2021 roku ze wsparcia Asystenta rodziny korzystało 31 rodzin, w tym 53 dzieci (spadek liczby 

rodzin o 6). 

 

Ponoszenie odpłatności za dzieci  umieszczone w pieczy zastępczej 

- w 2021 roku w pieczy zastępczej przebywało 30 dzieci: 17 w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, 13 w rodzinach zastępczych, wzrost liczby dzieci o 5 (w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych wzrost o 4, w rodzinach zastępczych wzrost o 1), koszty opłaty za pobyt               

w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 372.982,42 zł, 

wzrost środków o 145.332,65 zł, tj. o 63,84 %, spowodowany zwiększoną liczbą umieszczonych 

dzieci oraz wzrostem kosztów opłaty za pobyt. 

 

Opieka nad dziećmi do lat 3 MALUCH+ 

- w 2021 roku programem objętych było 90 dzieci (bez zmian), wzrost kosztów o 48.259,50 zł, tj.    

o 2,97%, spowodowany wzrostem odpłatności za posiłki oraz kosztami wynagrodzeń opiekunów 

dziennych. 

 

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 - spadek 

liczby osób o 5, wzrost kosztów o 8.688,20 zł, tj. o 13,76% (w 2020 roku około 60 osób). 
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Miejski Zespół Interdyscyplinarny 

- w 2021 roku w ramach działania grup roboczych pomoc i wsparcie otrzymały 44 rodziny (spadek 

liczby rodzin o 8). 

 

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

- w 2021 roku pomoc w formie żywności otrzymało 995 osób (liczba osób mniejsza o 2). 

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 oraz na pokrycie kosztów związanych z opłatą za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. 

 

W ramach realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i efektów działania jednostki w w/w 

zakresie w 2021 roku (porównanie do 2020 roku) 

Na świadczenia rodzinne wydano 1179 decyzji (spadek o 2%) i wypłacono  kwotę 4.296.347,79 zł 

(spadek o 3%) w tym:  

- na zasiłek  rodzinny wraz z dodatkami wydano 580 decyzji (spadek o 12%) i wypłacono kwotę      

1.061.451,79 zł (spadek o 17%) 

- na świadczenie rodzicielskie wydano 37 decyzji (spadek o 5%) i wypłacono kwotę 423.157,00 zł 

(spadek o 9%) 

- na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wydano 102 decyzje (wzrost o 12%)  

i wypłacono  kwotę 97.000,00 zł (wzrost o 8%) 

- na zasiłek pielęgnacyjny wydano 244 decyzje (wzrost o  21% ) i wypłacono kwotę 1.030.636,00 zł 

(wzrost o 1%) 

- na świadczenie pielęgnacyjne wydano 52 decyzje (spadek o 42%) i wypłacono kwotę 

1.623.095,00 zł (wzrost o 9%) 

- na specjalny zasiłek opiekuńczy wydano 13 decyzji (wzrost o 15%) i wypłacono kwotę 61.008,00 

zł (spadek o 33%) 

- na zasiłek dla opiekuna wydano 1 decyzję (wzrost o 100%) i wypłacono kwotę 1.860,00 zł 

(spadek o 85%) 

 - na jednorazowe świadczenie „Za życiem” wydano 1 decyzję i wypłacono kwotę 4.000,00 zł 

(wzrost o 100%) 

- na opłacenie składek emerytalno - rentowych od przyznanych świadczeń wydano kwotę            

386.884,00 zł (wzrost o 5%). 
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2021 roku 

- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 666.218,30 zł (spadek o 3,96%) 

- liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego 86 (spadek o 3,37%) 

- liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego 124 (spadek o 5,34%) 

- liczba dłużników w Gminie Miasta Gostynina  64 (spadek o 14,67%) 

- kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego  242.831,39 zł (spadek o 16,81%). 

 

Świadczenia wychowawcze „500+" w 2021 roku 

Świadczenia wychowawcze w 2021 roku wypłacono na łączną kwotę 15.880.168,42 zł (spadek  

o 1,34%, w stosunku do 2020 roku) 

- liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła 31 993 (spadek o 1,23%, w stosunku 

do 2020 roku) 

- liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze wyniosła 1 951 (wzrost o 4,16%,             

w stosunku do 2020 roku) 

- liczba dzieci, na które przyznano świadczenie wychowawcze wyniosła 2 660 (wzrost o 1,52%,  

w stosunku do 2020 roku). 

 

2.17 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.  

W 2021 roku pomimo panującej sytuacji epidemicznej i wprowadzonego reżimu sanitarnego, został 

utrzymany kontakt z czytelnikami. Liczba wypożyczeń utrzymała się na wysokim poziomie. 

Biblioteka zwiększyła ofertę czytelniczą poprzez poszerzenie usługi konsorcjum Legimi - ebooki 

(internetowe kody dostępu), zakupiła również audiobooki. Biblioteka dołączyła do bibliotek 

należących do systemu Academica - cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek                  

i czasopism naukowych. Nową usługą proponowaną czytelnikom przez Filię nr 1 Biblioteki jest 

BOOKcrosing - punkt wędrujących książek, które można przynieść, zostawić i jednocześnie zabrać 
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ze sobą dowolną książkę bez potrzeby rejestracji. Książki w ramach tej usługi pochodzą z darów 

czytelników.  

W 2021 roku realizacja wydarzeń kulturalnych odbywała się stacjonarnie oraz w formie online. 

Przeprowadzono większość zaplanowanych wydarzeń czytelniczo - kulturalnych, spotkań 

autorskich, zajęć edukacyjnych. Miejska Biblioteka Publiczna im Jakuba z Gostynina w Gostyninie 

w 2021 roku obchodziła jubileusz 75-lecia MBP oraz 50-lecia Biblioteki dla dzieci i młodzieży        

i nadania jej imienia Stasia i Nel. Jubileuszowi towarzyszyły: premiera teledysku „W tej 

bibliotece”, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, koncert zespołu Plateau oraz spotkanie autorskie         

z  Moniką Roscą - pianistką i aktorką dziecięcą, która grała Nelly Rawlison w filmie „W pustyni i 

w puszczy”. 

W 2021 roku obecna była usługa „Książka na telefon”. MBP realizowała ogólnopolski projekt: 

,,Mała Książka Wielki Człowiek”, projekt „Człowiek z pasją”, prezentujący sylwetki            i pasje 

mieszkańców Ziemi Gostynińskiej, kontynuowano spotkania podróżnicze z Michałem Szulimem 

„Podróże małe i duże”, zorganizowano koncert poezji i piosenki literackiej Jarosława 

Chojnackiego.  

Po raz pierwszy, ze względu na sytuację epidemiczną i reżim sanitarny, przeprowadzono w wersji 

hybrydowej Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży im. Janusza Korczaka „Pięknie być 

człowiekiem". W wersji online zrealizowano autorski projekt z okazji Dnia Matki i Ojca „Majowy 

bukiet dla tych, których kochamy", wypełniony poezją, muzyką i literaturą, promujący spędzanie 

wolnego czasu w najpiękniejszych miejscach naszego miasta, w gronie najbliższych.                     

We współpracy z „Dziuplą Wróbla" zorganizowano Dzień Dziecka ze strefą animacji czytelniczo-

kulturalnej. 

Biblioteka uczestniczyła w projekcie „Sieć na kulturę podregion płocki”, w ramach którego 

zrealizowano warsztaty dziennikarskie dla dzieci. Organizowano wydarzenia dla dzieci, młodzieży, 

osób dorosłych, seniorów oraz osób z niepełnosprawnością o charakterze integracyjnym i aktywnej 

edukacji: cykl zajęć i warsztatów bibliotecznych z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego 

Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie oraz z młodzieżą z Fundacji EFOP Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej typu Rodzinnego „Nasz Nowy Dom” w Ruszkowie, cykl spotkań autorskich            

z pisarzami, promocja książek: „Dzieci wielojęzyczne”, „Niepamięć”, Narodowe Czytanie, Noc 

Bibliotek. Każde z proponowanych działań było bezpłatne, gdyż za organizacją wydarzeń stoją 

przede wszystkim bibliotekarze, którzy na co dzień gromadzą, opracowują i udostępniają 

księgozbiór.   

W 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie zorganizowała  

wiele spotkań o charakterze kulturalnym i czytelniczym: Turniej Jednego Wiersza o Gostyniński 

Laur, dwudniowe wyjazdowe warsztaty poetyckie „Wiersz wyjeżdża za miasto, czyli poezja             
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w świecie natury i kultury” w Wistce Szlacheckiej, warsztaty „Obdarzeni Wyobraźnią”, na których 

prezentowano przedmioty codziennego użytku i biżuterię powstałe z recyklingu, Gostyniński Klub 

Poetycki wziął udział w plenerowych warsztatach poetyckich „Zamieszkać w wierszu, czyli poeci  

o swoich literackich korzeniach” oraz „Czytanie wzmacnia”. Wzorem lat poprzednich MBP 

włączyła się w Ogólnopolską Akcję „Dzień Głośnego Czytania” oraz „Dzień Książki i Praw 

Autorskich”. W ramach organizowanej przez Mazowiecki Instytut Kultury kolejnej edycji 

Mazowieckiej Szkoły Opowiadaczy, Filia nr 1 MBP i przyjaciele biblioteki współtworzyli spacer 

artystyczno-przyrodniczy na terenie Rezerwatu „Dybanka”. 

Zorganizowano dla dzieci i młodzieży wyjazd do Warszawy w rocznicę wybuchu Powstania 

Warszawskiego. Kilka młodych wokalistek z Gostynina zaprezentowało pieśni patriotyczne, 

wspólnie z Norbertem „Smołą” Smolińskim - liderem zespołu Contra Mundum. 

W 2021 roku Biblioteka współpracowała z placówkami przedszkolnymi i szkolnymi z terenu miasta 

Gostynina.                                                                                               

W listopadzie i grudniu 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna pełniła zadania powiatowej 

biblioteki publicznej dla Powiatu Gostynińskiego pełniąc opiekę merytoryczną nad: Miejsko-

Gminną Biblioteką Publiczną w Sannikach, filia w Osmolinie, Gminną Biblioteką Publiczną  

w Szczawinie Kościelnym, filia Trębki, Gminną Biblioteką Publiczną w Pacynie, filia  

w Skrzeszewach i Gminną Biblioteką Publiczną w Gostyninie z siedzibą w Solcu, filia Emilianów, 

Sierakówek, Sokołów i Lucień.  

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JAKUBA Z GOSTYNINA W GOSTYNINIE 

- RAPORT ZA 2021 ROK 

L.p. Wyszczególnienie 2021 2020 wzrost/spadek % wzrost/spadek 

BUDŻET 

1. Budżet ogółem w tym: 709 012,61 zł 678 944,46 zł 30 068,15 zł 4,43% 

1.1 Dotacja Organizatora  670 000,00 zł 637 500,00 zł 32 500,00 zł 5,10% 

1.2 Budżet Obywatelski - zł - zł - zł - 

1.3 Dotacja na realizację zadań powiatowych 12 000,00 zł - zł 12 000,00 zł - 

1.4 Dotacja MKiDN (zakup nowości wydawniczych) 11 846,00 zł 12 385,00 zł -539,00 zł -4,35% 

1.5 Dotacja MKiDN (kody dostępu Legimi) -00 zł 498,00 zł -498,00 zł -100,00% 

1.6 Środki pozyskane 13 400,41 zł 27 951,12 zł -14 550,71 zł -52,06% 

1.7 Środki wypracowane 1 766,20 zł 610,34 zł 1 155,86 zł 189,38% 

2. Budżet biblioteki w przeliczeniu na użytkownika 378,14 zł 373,25 zł 4,89 zł 1,31% 

3. Procent budżetu biblioteki uzyskany ze specjalnych grantów 

lub dochodów własnych 3,96 6,1 -2,14 -35,08% 
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KSIĘGOZBIÓR  

1. Stan na 31 XII (w szt) 47188 46480 708 1,52% 

2. Przybytki książek drukowanych ogółem (w szt) w tym: 1706 1811 -105 -5,80% 

2.1 Zakup z dotacji MKiDN 489 547 -58 -10,60% 

2.2 Zakup ze środków organizatora 970 1047 -77 -7,35% 

2.3 Zakup z innych środków  2 6 -4 -66,67% 

2.4 Darowizny 245 211 34 16,11% 

3. Przybytki audiobooków ogółem (w szt) w tym: 103 89 14 15,73% 

3.1 Zakup z dotacji MKiDN 51 61 -10 -16,39% 

3.2 Zakup ze środków organizatora 52 28 24 85,71% 

3.3 Zakup z innych środków  0 0 0 - 

4. Ubytki w szt 970 1957 -987 -50,43% 

5. Wartość zakupionych książek drukowanych i audiobooków 
w zł w tym: 37 613,60 zł 38 224,17 zł -610,57 zł -1,60% 

5.1 Wartość zakup z dotacji MKiDN 11 846,00 zł 12 385,00 zł -539,00 zł -4,35% 

5.2 Wartość zakup z dotacji organizatora oraz środków własnych 22 193,75 zł 23 745,41 zł -1 551,66 zł -6,53% 

5.3 Wartość zakupu z darowizn 3 573,85 zł 2 093,76 zł 1 480,09 zł 70,69% 

6. Wydatki na zbiory biblioteczne w przeliczeniu na 

mieszkańca 2,06 zł 2,13 zł -0,07 -3,43% 

7. Wydatki na licencjonowane zbiory elektroniczne (kody 

dostępu Legimi) 5 400,00 zł 2 448,00 zł 2952 120,59% 

8. Liczba zbiorów bibliotecznych w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców 2584 2593 -9,48 -0,37% 

9. Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców 93,40 106 -12,60 -11,88% 

10. Liczba nabytków w stosunku do liczby zbiorów 3,83 4,08 -0,25 -6,04% 

11. Liczba ubytków w stosunku do liczby zbiorów 2,06 4,21 -2,15 -51,18% 

12. Zbiory opracowane komputerowo w stosunku do ogólnej 

liczby zbiorów 100% 100% 0 0,00% 

13. Stosunek wydatków na gromadzenie zbiorów do kosztów 
personelu 0,08 0,08 0 0,00% 

CZYTELNICY 

1. Liczba czytelników 1875 1819 56 3,08% 

2. Liczba czytelników na 100 mieszkańców 10,27 10,15 0,12 1,15% 

3. Liczba odwiedzin 26109 18783 7326 39,00% 

4. Liczba odwiedzin wirtualnych 16724 11436 5288 46,24% 

UDOSTĘPNIENIA 

1. Ilość wypożyczeń 64658 44135 20523 46,50% 

2. Ilość udostępnień na miejscu 0 206 -206 -100,00% 

3. Ilość wypożyczeń na 100 mieszkańców 354 246 108 43,77% 

4. Ilość wypożyczeń w przeliczeniu na mieszkańca 3,54 2,46 1,08 43,77% 

CZASOPISMA 
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1. Liczba dostępnych czasopism 3 26 -23 -88,46% 

2. Wartość zakupionych czasopism 1 013,99 zł 4 593,52 zł -3 579,53 zł -77,93% 

3. Liczba udostępnień na miejscu 0 0 0  

WYDARZENIA CZYTELNICZE I KULTURALNE 

1. Ilość imprez zorganizowanych przez bibliotekę 43 23 20 86,96% 

2. Liczba uczestniczących w organizowanych imprezach 3575 1487 2088 140,42% 

3. Ilość realizowanych projektów 4 37 -33 -89,19% 

4. Liczba uczestniczących w szkoleniach i zajęciach 
edukacyjnych 1115 600 515 85,83% 

5. Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych w 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców 61 33 28 84,99% 

6. Ilość zorganizowanych konkursów 4 2 2 100,00% 

7. Ilość zorganizowanych warsztatów 9 0 9  

8. Ilość zorganizowanych wystaw 0 5 -5 -100,00% 

ZATRUDNIENIE 

1 Liczba osób zatrudnionych w tym: 10 10 0 0,00% 

1.1 - na stanowiskach bibliotekarskich 6 6 0 0,00% 

1.2 - pozostali pracownicy 1 1 0 0,00% 

1.3 - pracownicy administracji i obsługi porządkowej 3 3 0 0,00% 

2. Liczba etatów 7,88 7,88 0 0,00% 

3. Liczba szkoleń dla pracowników biblioteki 48 37 11 29,73% 

4. Liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach 7 7 0 0,00% 

5. Liczba godzin udziału pracowników w szkoleniach 

zawodowych 181 222 -41 -18,47% 

6. Wydatki na wynagrodzenia z dotacji organizatora 475 033,82 zł 471 660,05 zł 3373,77 0,72% 

KOMPUTERYZACJA 

1. Liczba komputerów do prac bibliotecznych 14 9 5 55,56% 

2. Liczba komputerów dla użytkowników 4 2 2 100,00% 

3. Liczba publicznie dostępnych stanowisk komputerowych z 

dostępem do internetu w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 0,22 0,11 0,11 99,09% 

POZOSTAŁE 

1. Procent budżetu organizatora przeznaczony na bibliotekę 0,7% 1% -0,3% -30,00% 

2. Programy, konkursy, do których aplikowała biblioteka 2 7 -5 -71,43% 

3. Realizowanie zadań powiatowych tak nie   

4. Elektroniczne kursy, szkolenia e-lerningowe 48 37  29,73% 

5. Liczba szkoleń zorganizowanych przez bibliotekę dla 

bibliotekarzy 2 0 2 100,00% 

6. Profile na portalach społecznościowych tak tak   

7. Powierzchnia biblioteki dostępna dla użytkowników w 

przeliczeniu na mieszkańca 0,01 0,01 0 0,00% 
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Priorytety Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie do realizacji           

w najbliższych latach: zakup księgozbioru; rozszerzenie oferty elektronicznego dostępu do 

księgozbioru o usługę Empik Go; kontynuowanie podjętych działań w zakresie rozszerzenia oferty 

biblioteki; realizacja stałych wydarzeń bibliotecznych; rozwijanie działalności Gostynińskiego 

Klubu Poetyckiego poprzez organizowanie spotkań, warsztatów, itp.; promocja książki                     

i czytelnictwa, dyskusji nad książką i wokół książki poprzez spotkania autorskie, warsztaty, 

organizację konkursów, włączanie się w ogólnopolskie akcje czytelnicze; realizowanie zadań 

powiatowej biblioteki publicznej przekazanych w ramach Porozumienia zawartego pomiędzy 

Gminą Miasta Gostynina, a Powiatem Gostynińskim; kontynuowanie współpracy z placówkami 

oświatowymi i innymi instytucjami w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych, lekcji 

bibliotecznych, warsztatów, biblioterapii; realizację wzorem lat poprzednich „Majowych spotkań     

z biblioteką” w ramach XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek „Biblioteka świat w jednym 

miejscu”; realizacja Historycznego Rajdu Rowerowego „Śladami Siemowita IV w 640. Rocznicę 

nadania Gostyninowi praw miejskich” pod patronatem Burmistrza Miasta Gostynina i Starosty 

Gostynińskiego; rozszerzanie kompetencji bibliotekarzy poprzez udział w szkoleniach; działanie na 

rzecz poprawy dostępności biblioteki dla osób ze szczególnymi potrzebami. Najważniejszą 

potrzebą Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie jest pozyskanie 

zmodernizowanego budynku na działalność, dostępnego dla wszystkich użytkowników.  

 

2.18 Miejskie Centrum Kultury 

W Miejskim Centrum Kultury zatrudnionych jest 18 pracowników. Działalność Miejskiego 

Centrum Kultury w Gostyninie w 2021 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 2021 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 sprawiła, że MCK, podobnie jak w 2020 roku, znalazł się w 
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trudnej sytuacji. Działanie oparte na bezpośrednim kontakcie z odbiorcami - spotkaniach na terenie 

MCK, warsztatach, rozmowach, ograniczono - wprowadzono limity uczestnictwa w grupach 

zajęciowych stacjonarnych, a także w dużej mierze 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 letniego i format „Aktywnie i Twórczo”. Dotychczasowe modele zajęć i wydarzeń 

kulturalnych zostały dostosowane do norm bezpieczeństwa. Do największych realizacji 

stacjonarnych w roku 2021, które były możliwe do przeprowadzenia zgodnie z wytycznymi, należą 

zadania: „Aktywne Wtorki”, „Twórcze Czwartki”, „Leniwe Weekendy” oraz „Europejskie Dni 

Dziedzictwa”. 

Ograniczenia związane ze stacjonarnym dostępem do oferty kulturalnej spowodowały konieczność 

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”, „abieskie poncie”, „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, 

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 
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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, 

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 2021  

uświadomił, jak ważny jest dostęp do form spędzania czasu wolnego w zakresie lokalnym, gdy 

kultura została zamrożona z uwagi na względy bezpieczeństwa. 

Sukcesywnie analizowane 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 Kultury 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 - zwiększeniu liczby 

koncertów, wystaw, przedstawień, warsztatów w skali roku, większej frekwencji podczas wydarzeń 
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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. 

Realizacja zadań i efekty w poszczególnych obszarach działania jednostki Miejskie Centrum 

Kultury w Gostyninie za rok 2021: 

 

 

OBSZAR 

DZIAŁANIA 

 

RODZAJ 

ZADANI

A 

 

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH ZADAŃ 

SZCZEGÓŁY 

DOT. ZADANIA 

 

EFEKTY 

liczba Stosunek 

2021 do 
2020 % 

Propagowanie 

różnorodnych 

form edukacji 
kulturalnej 

poprzez 

organizowani
e warsztatów, 

pracowni, 

kursów i 
organizowani

e 

indywidualny
ch form 

aktywności 

kulturalnej 
poprzez 

stwarzanie 

warunków dla 
amatorskiego 

ruchu 

artystycznego
, kół i klubów 

zainteresowań 

Sekcje/koł

a 

zaintereso
wań 

PLASTYCZNE (3) 

1) PLASTYKA I RĘKODZIEŁO  

2) NAUKA  I  PODSTAWY RYSUNKU  
3) CERAMIKA  

MUZYCZNE (6) 

1) ŚPIEW  SOLOWY  
2) SEKCJA  PERKUSJI „RIDDIM” 

3) SZKOŁA GITAROWA 

4) MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA 
5) CHÓR MIEJSKI ARCE CANTORES 

6) ZESPÓŁ  NOWA  KULTURA  

TANECZNE (6) 
1) MINI DANCE DLA DZIECI 

2) DISCO DANCE DLA DZIECI 

3) SHOW DANCE DLA MŁODZIEŻY 
4) CRAZY DANCE DLA MŁODZIEŻY  

5) MAŻORETKI LIBRA GOSTYNIN 

6) DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY ZESPÓŁ 
LUDOWY 

TEATRALNE (2) 

1) GRUPA TEATRALNA DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY 

2) PORA DLA RECYTATORA - ZAJĘCIA 
INDYWIDUALNE  DLA  DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

17 21% 

 

 

nieodpłatne udostępniane sal 

i sprzętu pozostającego w 

posiadaniu instytucji ; 
stwarzanie warunków do 

prób i ćwiczeń, 

merytoryczne wsparcie 
instruktora, prezentacja 

dorobku grup podczas 

koncertów, wystaw, 
spektakli na terenie MCK i 

w plenerze miejskim, 

uczestnictwo zespołów 
artystycznych w życiu 

kulturalnym placówki, 

miasta i regionu, 
umożliwienie korzystania ze 

sceny na sali widowiskowej, 

umożliwienie 
niekomercyjnych projekcji 

filmowych w sali 

widowiskowej, 
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 

Sekcje 

ruchowo-
rekreacyjn

e 

1) SENSOSMYKI  DLA DZIECI 1-4 LAT 

2) MALUCHOLANDIA  DLA DZIECI 4-5 LAT 
3) SKAKANKA DANCE&FITNESS DLA DZIECI  

4) ZUMBA DLA DOROSŁYCH 

5) ZDROWY KRĘGOSŁUP 
6) PILATES 

7) FITNESS-AEROFIGHT  

8) KLUB SPORTOWY K.O. FIGHT TEAM 
 

8 14% 

Inne sekcje 1) 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 teatralno-

kabaretowa, warsztaty interdyscyplinarne, warsztaty 

ćwiczenia pamięci, Nordic Walking, ABC 
komputera, piłki gimnastyczne - spotkania 

szkoleniowe, spotkania klubu brydżowego, 

wycieczki i wieczorki taneczne. 
2) KLUB SZACHOWY 

3) KLUB WEGETARIAŃSKI  

4) PROGRAMOWANIE „TWÓJ ROBOT” 
 

4 300% 
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Warsztaty 

interdyscy

plinarne 

1)  Ferie zimowe - z uwagi na zamknięcie instytucji kultury dla 

odbiorców stacjonarne warsztaty zostały odwołane, propozycje 

zostały udostępnione w ramach działań online :„emcek poleca” 
,”polecajka Zofii”,”nie taki online straszny” 

 

2) Letnie Warsztaty Plenerowe - Aktywne wtorki, Twórcze 
czwartki i Leniwe weekendy z eMCeKiem  

15/06 | Zatańcz z MAŻORETKAMI Gostynin 

17/06 | Malucholandia / Serce dla Taty - zajęcia dla dzieci w 
wieku 4-5 lat 

22/06 | Aktywny Wtorek z FitLuck - trening grupowy  

24/06 | Spektakl Kopciuszek w wyk. Teatru Piaskowej Animacji 
„FEBUS” 

29/06 | Kreatywnie wśród zwierząt 

1/07 | Bal Księżniczek i Rycerzy (we współpracy z Wydziałem 
Promocji i Ochrony Zdrowia UM Gostynina)  

6/07 | Zumba z Dorotką  

13/07 | Aktywna Strefa Drużyny Kangura 
15/07 | Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą - zajęcia 

plastyczne  

19-23/07 |Warsztaty wokalne - Trener Gosia Kwiatkowska  
20/07 | Malucholandia / Kreatywny Tor Przeszkód - zajęcia dla 

dzieci w wieku 4-5 lat 

22/07 |Twórcy Radości - Radość Tworzenia - Twórczy 
Czwartek 

27/07 | Nie tylko Święci garnki lepią - Ceramika z Krzysztofem  
29/07 |W zielone gramy - Twórczy Czwartek  

31/07 | Finał Bajkowego Bąbelini - Festiwal Baniek Mydlanych 

i Dzień Kolorów  
3/08 | Malucholandia / Fiku Miku w Trawie - zajęcia dla dzieci 

w wieku 4-5 lat  

9-11/08 | Warsztaty wokalne - Trener Gosia Kwiatkowska  
12/08 | Twórczy Czwartek z M.Anią - Papierowy Teatr 

Kamishibai Czerwony Kapturek 

17/08 | Trening plenerowy z FitLuck 
17/08 | Festyn Rodzinny z Kinem Plenerowym (we współpracy 

z Wydziałem Promocji i Ochrony Zdrowia UM Gostynina)  

19/08 | Twórczy Czwartek z M.Anią - Aparaty na niby  

24/08 | 17:00 - Wyprawa do dżungli dla dzieci  

24/08 | 18:00 - W relacji z naturą praktyka relaksacji dla 

dorosłych - Anna Dziewulska 
26/08 | 17:00 - Malucholandia / Mój Świat  

26/08 | 18:00 - Bezpieczne sąsiedztwo - spotkanie ze strażakami  

31/08 | Pokaz sztuk walki -Taekwondo Gostynin 
 

3) Zwierzęta Polskich Lasów - Artystyczne warsztaty 

tematyczne dotyczące upcyclingu opracowane dla uczniów 
Liceum Ogólnokształcącego oraz dla uczniów z Niemiec. W 

dniach 25-31 października 2021 r w ramach projektu Erasmus+, 

gostynińskie liceum gościło uczniów i nauczycieli z Niemiec. 
Celem projektu było promowanie ochrony środowiska oraz 

motywowanie uczniów do wspólnego poszukiwania rozwiązań, 

które mogą pomóc w walce z problemami współczesnego 
świata - 27 października 

 

4) Rodzinne Warsztaty Twój Robot - Gostynin Programuje w 

Ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania - 29 listopada 

 

28 115% działalności pozalekcyjnej 

przedszkoli, szkół, 

organizacji pozarządowych, 
fundacji i innych jednostek 

sektora kultury z terenu 

gminy miasta Gostynin 
poprzez organizację 

wydarzeń kulturalnych, 

udostępnianie sal i pomoc 
merytoryczną instruktorów 

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 i in., udział 

zespołów muzycznych i 

tanecznych w koncertach i 
imprezach 

okolicznościowych na 

terenie placówki i miasta; 
 

 Działania 
online 

„abc ceramiki” : proces szkliwienia i wypalania 
„abieskie poncie”: Krajobrazy z folii bąbelkowej, 

Niezapominajki dla Babci i Dziadka, Folia bąbelkowa w roli 

głównej, Książeczkowe inspiracje - Kicia Kocia zostaje 
policjantką, Bańki mydlane, Dino, kostka do ćwiczeń, zakładka 

do książki,  

„coś dla seniora”: kursy, wykłady, blog żywieniowy, terapia 
ruchem 1, Wycieczka do Rogalina (online), majowa rozgrzewka  

„Eksperyment Renowacja”: krzesła tapicerowane 

„kinowo to i owo” „kino siemowit”: Kinowe podsumowanie, 
Theremin w filmie, Ewolucja efektów komputerowych w 

filmie, Historia powstania dźwięków R2D2, Pierwszy film z 

dźwiękiem przestrzennym, Ciekawe kanały na YouTube,   
„literatura przy herbacie/literacka randka w ciemno”: 

Hrabal, Andersen, Quiz dla molików książkowych, podcast 

Alfabet Wojtusika - Wisława Szymborska  
„nie znam nudy”: Karmnik dla ptaków 

„plastyka i rękodzieło”: Sylwestrowe fajerwerki, Portret Babci 

i Dziadka, Pingwin, Fakturowane zimowe obrazki, Oponki 
serowe na tłusty czwartek, Walentynka lisek, Pączki na ostatki, 

 100% Dla wielu instytucji i 
jednostek sektora kultury rok 

2021 i kontynuacja 

ograniczeń związanych ze 
stacjonarnym dostępem do 

oferty kulturalnej 

spowodowały konieczność 
przejścia z propozycjami do 

przestrzeni internetu.  

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 
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Karmnik dla ptaków, kwiaty „bibulaki” i Muffinki brownie - 

sernikowe - idealne na Dzień Kobiet, Przebiśniegi, Opaska 

zajączek, Wielkanocne zabawy plastyczne: Wędrowne kurczaki, 

Pastelowa girlanda króliki, Nadęty słoń, Wiosenny wianek, Na 

okrągło - zabawa plastyczna,    
„podróże małe i duże”: Neapol 

„polecajka Zofii/ emcek poleca”: słuchowisko „Dziadek do 

orzechów” Zamku Królewskiego w Warszawie, Bieg Kobiet dla 
Kobiet, Festiwal Pamiętajcie o Ogrodach (22 marca), Ninateka 

Dzień Teatru (27 marca), Międzynarodowy Dzień Ochrony 

Zabytków (18 kwietnia), wykład  Miasto i jego muzeum. 
Neapol (kwiecień), Dzień Partyzanckiego Sadzenia 

Słoneczników (1 maja), spektakle i słuchowiska na majówkę - 

udostępnienie propozycji Teatru Młyn, promocja pierwszego 
ogólnopolskiego plebiscytu na Najpiękniejsze Polskie Słowo 

prowadzonego przez Fundację Akademia Retoryki Igora 

Zalewskiego, Leśny Projekt Antystresowy Anna Dziewulska w 
Relacji z Naturą.  

„sztuka feeria”: Frida Kahlo, Margaret Keane, Zdzisław 

Beksiński 

„totalnie teatralnie”: Pojęciownik Teatralny Mazowieckiego 

Instytutu Kultury w Warszawie DOTKNIJ TEATRU - WOAK 

TORUŃ, teatr stolikowy,  teatr lalkowy 
„z historii muzyki”: Historia hip-hopu, historia techno, historia 

funku, instrumenty strunowe, instrumenty dęte, historia 

syntezatorów 
 

„nie taki online straszny” 

regularnie pojawiający się na 

stronie MCK (www.mck-

gostynin.pl) i na oficjalnym 

Facebooku instytucji 
pozwalał na swobodne 

korzystanie z zasobów, 

pomimo ograniczeń 
frekwencyjnych. 

 

Poza tym pracownicy 
merytoryczni udostępniali 

wartościowe propozycje 

kulturalne, kinowe i 
teatralne pieczołowicie 

odszukane w propozycjach 

kulturalnych obecnych w 
sieci, aby choć w niewielkim 

stopniu móc 

zrekompensować widzom 

kolejne zdejmowane z afisza 

propozycje i 

wystawiennicze. 

Imprezy 

kulturalne 
umożliwiając

e zespołowe 

uczestnictwo 
w kulturze 

Wystawy 1) Wystawa WOSP 2021 - charytatywna wystawa online 

towarzysząca gostynińskiemu finałowi orkiestry 
2) Wirtualna Galeria Konkursowa / Miejska Galeria Plenerowa 

„Wiosenne Konkursy MCK” - marzec 

3) Wystawa Twórczości Plastycznej - Anna Buraczyńska, 
Aleksandra Ledzion, Krzysztof Koper (sala wystaw im. Pawła 

Tencera) - 10 lipca 

4) Wystawa Twórczości Plastycznej - Katarzyna Milczarek (sala 
wystaw im. Pawła Tencera) - 7 sierpnia 

5) Jednodniowa Wystawa Malarstwa i Twórczości Plastycznej 

ks. Sylwestra Kwiatkowskiego EDD 2021 - 28 sierpnia 

6) Jednodniowa Wystawa Malarstwa i Fotografii – „Cudowna 

Perspektywa” & „Gostynin poplenerowo” EDD 2022 - 11 

września 
7) „POWIETRZE W BALONIE” WYSTAWA MALARSTWA 

REMIGIUSZA SZCZEPAŃSKIEGO - 25 września 

8) Interaktywna wystawa + koncert muzyki elektronicznej 
Jednodniowe Muzeum Miłości im. Haliny Poświatowskiej | 

Stowarzyszenie Heartbeats - 28 listopada 

9) „By zachwycało” wystawa rysunku i malarstwa | Artyści z 
ASP w Warszawie = 3 grudnia 

 

9 28% 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, 

organizowanie przeglądów, 

konkursów, koncertów, 
wystaw, spotkań i 

warsztatów twórczości 

amatorskiej i profesjonalnej, 
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 
dziecięco-młodzieżowego 

zespołu tańca ludowego, 

cykliczne działania w 
przestrzeni miejskiej w 

okresie letnim 

Spektakle 1) SPEKTAKL dla dzieci ONLINE - KSIĘŻYC’owe 

OPOWIEŚCI Wędrownego Teatru Lalek Małe Mi - Okęcka 
Sala Widowiskowa - 21 lutego 

2) Spektakl dla dzieci ONLINE  - Opowieści z głębi lasu Grupa 
O! Teatr Poranek Familijny Online DK Śródmieście - spektakl 

stolikowy - 9 kwietnia 

3) 5 spektakli dla dzieci dostępnych BEZPŁATNIE online do 

końca maja - Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - maj 

4) Spektakl dla widzów dorosłych „GABINET” - w reż. Natalii 

Fijewskiej-Zdanowskiej ze znakomitymi kreacjami Pauliny 
Holtz oraz Rafała Koseckiego - dostęp online, Fundacja 

Artystyczna Młyn - 28 maja 

5) Spektakl stacjonarny dla dzieci Kopciuszek w wyk. Teatru 
Piaskowej Animacji Febus - 24 czerwca 

6) Spektakl uliczny „Wiśniowy Sad” Lwowskiego 

Akademickiego Teatru Woskresinnia „leniwy weekend” - 21 
sierpnia 

 

10 150% 

Koncerty 1) Koncerty zespołów: Klisze, Nowa Kultura, John Porter -  

Występy wokalno-instrumentalne młodzieży „Masz głos na 
WOŚP” - WOŚP 2021 -  31 stycznia 

2) Koncert Samiego Harba - uczestnika telewizyjnych 

programów „Voice of Poland VII”, „The Four. Bitwa o sławę” i 
„Jaka to melodia?” - 4 czerwca 

3) Teatr Iwia Operetka Paryski Romans (spektakl biletowany 

dla widzów dorosłych na sali widowiskowej)  - 20 czerwca 
4) Koncert Jazzowy Smooth Operators - scena plenerowa  - 10 

lipca 
5) Koncert Tourklezz - scena plenerowa - 18 lipca 

18 38% 

http://www.mck-gostynin.pl/
http://www.mck-gostynin.pl/
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6) KONCERT MUZYKI FILMOWO-MUSICALOWEJ „Od 

nocy do nocy” Pod Kasztanem wyk. Joanna Aleksandrowicz - 7 

sierpnia 
7) Tomasz Stockinger „Już nie zapomnisz mnie…” - 2 września 

8) Koncert plenerowy Paweł Pilichowicz i Przyjaciele - Izabela 

Trojanowska, Ryszard Wolbach, Chór Vox Singers - w ramach 
Muzyczna FeTA - Festiwal Muzyczno-Artystyczny - Rynek 

Miejski | EDD 2021 - 10 września 

9) Koncerty i prezentacje na scenie przed Ratuszem: Miejska 
Orkiestra Dęta, Local Vocals - Maria Florczak i Konrad 

Kolasiński, Mażoretki Libra Gostynin oraz gwiazda wieczoru - 

Kapela Brodów - projekt Muzikaim w ramach Muzyczna FeTA- 
Festiwal Muzyczno-Artystyczny - Rynek Miejski | EDD 2021 - 

11 września 

10) Koncert jazzowo-bluesowy TORTILLA & Vesta Chawira - 
12 listopada 

11)„Świerkowe Kolędowanie" GUTW w wyk. Joanny 

Rolewskiej oraz grupy wokalnej GUTW prowadzonej przez 
Michała Pilichowicza, akompaniament Szymon Kowalczyk - 15 

grudnia 

12) One Man Christmas Show - Dominik Janiszewski - 18 
grudnia 

 

Inne formy 
wydarzeń 

1) 3 Wirtualny WOŚP  Fit Maraton w ramach finału WOŚP 
2021 - 8 stycznia i Morsowanie z Finezją w ramach finału 

WOŚP 2021 - 30 stycznia 

2) Rodzinna Gra Terenowa Śladami Siemowita i Małkowskiego 
w ramach finału WOŚP 2021 - 31 stycznia 

3) Spacer z Fantazją w ramach finału WOŚP 2021 - 31 stycznia 

4) Dzień Dziecka z Kinem Siemowit -1 czerwca 
5) GOSTYNIŃSKIE WEEKENDY SPORTOWE - przez sport 

do zdrowia - we współpracy z Urzędem Miasta Gostynina - 

maj/czerwiec 
6) Weekend Rodzinny  4-6 czerwca  

• Festiwal Food Trucków: 4-6 czerwca 

STREFA ZERO - stoisko z pyszną i orzeźwiającą lemoniadą 
oraz napojami bezalkoholowymi / FOOD COURT - bezpieczna 

strefa gastronomiczna z ławostołami / STREFA JUNIORA - dla 

najmłodszych stoisko z zabawkami, dmuchańce i wiele atrakcji 
• Holi Święto Kolorów - 5 czerwca 

• Aktywna Niedziela z Profilaktyką dla całej rodziny - zabawy, 

mega bańki, konkursy i spektakl z Psim Patrolem w rolach 
głównych - 6 czerwca 

7) 6.Festiwal ART ENERGY - współpraca ze Stowarzyszeniem 

Art Energy - 5 września 
8) „Spacerując po Gostyninie” EDD 2021: „Szlakiem 

gostynińskich zabytków”, prowadzenie dr Elżbieta Szubska-

Bieroń - 17 września; „Szlakiem wielokulturowego Gostynina” 
- ślady obecności w naszym mieście Rosjan, Niemców, Żydów i 

Polaków - protestantów, chrześcijan, przewodnik Piotr Syska - 

19 września 
9) Projekt Poszukiwany/Poszukiwana - skierowany do artystów 

amatorów - 27 września 
10) Wykład inauguracyjny GUTW „Matematyka jest królową” 

prof. Wojciech Nowakowski - 6 października 

11) Ogólnopolskie Dyktando na Dzień Niepodległości - 11 

listopada 

 

15 -11% 

 

Współpraca z 
towarzystwa

mi i 

fundacjami 

 

Współorga
nizacja 

wydarzeń, 

nieodpłatn
e 

udostępnia

nie sal, 
pomoc w 

promocji i 

reklamie 
działań 

 

Realizowane zadania zostały przywołane powyżej w dedykowanych podpunktach.  
 

Dodatkowo 

- Konkurs plastyczny „BEZPIECZNIEJ Z KMZB” - współpraca z KPP Gostynin - styczeń 
- Konkurs plastyczny „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” -  współpraca KPP Gostynin - lipiec 

 

 
 

 

 

 

Animacja 
czasu 

wolnego i 

edukacja 
filmowa 

 

Projekcje 
kinowe  

Kina 

„Siemowit
” 

 

Kino „Siemowit” emitowało seanse repertuarowe w okresach, gdzie działalność była możliwa, przy zapełnieniu 
połowy miejsc na sali tj. od połowy lutego do połowy marca i kolejno od czerwca do grudnia. 

Statystyka kina „Siemowit”: 

Ilość seansów - 381, w tym: polskie tytuły 98 
Ilość widzów - 7 469  

148 dni grania  
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Działania promujące kino:  

„Siemowit Lockdown Challenge”  - 12-14 marca 

Dzień dziecka z Kinem „Siemowit” - 1 czerwca 
Bajkowe Bąbelini - Kino „Siemowit” dla Najmłodszych - 44 Koty - Bajka skierowana do dzieci w wieku 3-8 lat, z 

akcentem muzycznym, to gwarancja świetnej rozrywki dla całej rodziny. Ekipa zabawnych zwierzaków nie tylko 

bawi, ale i edukuje. Każdy Maluch pokocha puchate, rozśpiewane koty. Każdy pokaz składał się z 5 odcinków, każdy 
odcinek to 11 minut wyjątkowych przygód i świetnej zabawy. W przerwie seansu na najmłodszych czekały quizy z 

nagrodami, balonowe kreacje i niespodzianki - 26-30 lipca 

Nagrywanie teledysku Dawida Sarzały w sali kinowej „Siemowita” - październik 
Maratony Filmów Grozy - październik 

Maraton filmów romantycznych „After” i Horrorów „Obecność” 

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej - zawieszone z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu szkół 

 

 

Część III „Realizacja uchwał Rady” 

Rada Miejska w Gostyninie w 2021 roku podjęła 16 uchwał mających charakter: rozpatrzenia 

skargi na: działalność Burmistrza Miasta, kierownika jednostki organizacyjnej, pracowników 

spółki, rozpatrzenia petycji, udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta oraz dotyczących 

organizacji pracy Rady. Informacja z realizacji pozostałych uchwał Rady Miejskiej w Gostyninie 

podjętych w 2021 roku przedstawia się następująco: 

 

Realizacja Uchwał Rady Miejskiej dotyczących oświaty                              

Uchwała Nr 244/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2021 roku               

w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie. 

Na wniosek dyrektora przedszkola oraz diagnozy sytuacji wynikającej z konieczności utworzenia 

drugiego oddziału integracyjnego Rada Miejska w Gostyninie podjęła uchwałę Nr 244/XXXII/2021  

z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany nazwy na Przedszkole nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Gostyninie. 

Uchwała Nr 249/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie 

utworzenia Przedszkola nr 1 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie. 

Uchwałę podjęto w celu dostosowania prowadzonej działalności wychowania przedszkolnego do 

obowiązujących przepisów poprzez utworzenie czterooddziałowego przedszkola                              

z pięciooddziałowego Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 (pozostawiając jeden 

oddział punktu przedszkolnego w szkole) oraz powołanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,           

w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV,          

Przedszkole nr 1 i Punkt Przedszkolny. 

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 268/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia        
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29 września 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta 

Gostynina w roku szkolnym 2021/2022. 

W celu zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru pensum zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia 

w Gostyninie ze względu  na szczególną funkcję dyrektora i zakres obowiązków wynikających        

z pełnionej funkcji, podjęto uchwałę Nr 300/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia            

29 grudnia 2021 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla 

nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców 

zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina. 

Dla  zapewnienia prawidłowego działania Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie poprzez 

likwidację funkcjonowania szkoły w dwóch lokalizacjach, podjęto uchwałę Nr 301/XLI/2021 Rady 

Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przekształcenia Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie poprzez likwidację innej lokalizacji 

prowadzenia zajęć. 

 

Realizacja Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zbycia i dzierżawy nieruchomości 

Uchwała Nr 273/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2021 roku           

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości. 

Uchwała została zrealizowana poprzez zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz 

Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej celem uregulowania przedmiotu własności gruntu pod 

budynkiem mieszkalnym przy ul. Stodólnej w Gostyninie. 

Uchwała Nr 279/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 października 2021 roku      

w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 59/XII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 

2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki 

gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 389/36 położonej w Gorzewie przy ul. Kruk.  

Na podstawie decyzji nr 349/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 roku zatwierdzającej projekt budowlany     

i pozwolenie na budowę na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 389/36 zostały wykonane 

23 garaże typu „Blaszak” jako tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem. Za 

realizację zadania i koszty z tym związane odpowiadały osoby, z którymi Gmina Miasta Gostynina 

zawarła umowy dzierżawy na grunty zlokalizowane pod garażami i drogą dojazdową. Umowy 

obowiązują od 1 stycznia 2022 r.  

 

 

http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/u_62.pdf
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Realizacja Uchwał Rady Miejskiej w sprawie miejsca wykorzystywanego do 

kąpieli na terenie Gminy Miasta Gostynina                                                

Uchwała Nr 241/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2021 roku                

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2021 rok. 

Uchwała została zrealizowana zgodnie z jej założeniami. W roku 2021 utworzono kąpielisko na 

jeziorze Bratoszewo położone przy ul. Dybanka w Gostyninie. Organizatorem kąpieliska był 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie. 

Uchwała Nr 242/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2021 roku                

w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2021. 

Uchwała została zrealizowana zgodnie z jej założeniami, sezon kąpielowy trwał od 21 czerwca do 

31 sierpnia 2021 roku. 

 

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji i jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportów 

Wodnych i Zimowych       

Uchwała Nr 230/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie 

likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, jednostki 

budżetowej - Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie i utworzenia 

jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie" oraz nadania 

jej statutu. 

 

Zgodnie z Uchwałą zlikwidowano: zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji               

w Gostyninie i jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie, 

w celu utworzenia jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.  

Postawiono MOSiR i MOSWiZ w stan likwidacji na dzień 1 marca 2021 roku; na dzień 30 kwietnia 

2021 roku wyznaczono zakończenie likwidacji.  

Z dniem 1 maja 2021 roku została utworzona jednostka budżetowa pod nazwą „Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Gostyninie", dla wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Gostynina          

z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym zarządzania i utrzymywania terenów, 

obiektów, urządzeń sportowych i rekreacyjnych. Siedzibą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Gostyninie jest miasto Gostynin.   

Szczegółowy zakres zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie oraz jego 

organizację określa statut. Jednostka wykonuje zadania zlikwidowanego MOSiR i MOSWiZ, 

http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/uchwala_70.pdf
http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/uchwala_71.pdf
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przejęła mienie pozostałe po ich likwidacji, należności i zobowiązania zlikwidowanego MOSiR       

i MOSWiZ oraz pracowników zlikwidowanego MOSiR i MOSWiZ. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie prowadzi gospodarkę finansową w formie 

jednostki budżetowej.  

 

Realizacja Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina 

Uchwała Nr 271/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2021 roku          

w sprawie  zmiany Uchwały 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 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.  

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  

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; 

8) zasady przeznaczania lokali na realizację zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2b ustawy z dnia 

21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego.  
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Rozpatrywanie wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego, lokalu 

zamiennego odbywa się w oparciu o zasady określone między innymi niniejszą uchwałą. 

 

 

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 organizacyjne oraz osoby fizyczne. 

Gminny program rewitalizacji łącznie obejmuje 11 podstawowych projektów rewitalizacyjnych  

i 8 uzupełniających.  

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.  

Realizatorem trzech zadań z projektów uzupełniających program jest Gostynińska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa, która w 2021 roku nie wykonała żadnych działań w zakresie poprawy efektywności 

energetycznej budynków oraz modernizacji dróg i ciągów pieszych na osiedlu Armii Krajowej         

z uwagi na brak możliwości pozyskania środków finansowych z zewnątrz.  

Budynek mieszkalny przy ul. 3 Maja 12 ma opracowaną szczegółową ekspertyzę stanu 

technicznego, która wykazała nieopłacalność jego remontu, ale Wojewódzki Konserwator 

Zabytków nie wyraził zgody na jego wyburzenie. W 2021 roku ponowiono rozmowy z urzędem 

konserwatorskim w kwestii  dalszych losów przedmiotowego budynku, argumentując stanowisko 

Gminy Miasta Gostynina bardzo wysokimi nakładami finansowymi jego remontu w stosunku do 

kosztów budowy nowego obiektu. Jak dotąd stanowisko konserwatora nie uległo zmianie.   

 

Dużym zadaniem inwestycyjnym ujętym w Programie Rewitalizacji jest poprawa efektywności 

energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków po byłym 
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Gimnazjum Nr 2. Gmina Miasta Gostynina jest w posiadaniu dokumentacji projektowo-

kosztorysowych na adaptację jednego budynku pod potrzeby szkoły muzycznej i remont drugiego 

budynku pod potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

W 2021 roku, przy udziale środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu na infrastrukturę szkolnictwa artystycznego, przeprowadzono modernizację przyłączy 

kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej do budynku przewidzianego na nową siedzibę 

Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie. 

Aktualnie budynki po byłym Gimnazjum Nr 2 w dalszym ciągu wykorzystywane są na cele 

edukacyjne (do 30 czerwca 2022 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. Po wykonaniu w latach wcześniejszych drenażu 

opaskowego obiektu głównego, w 2021 roku nie podejmowano żadnych działań związanych           

z usunięciem zawilgocenia ścian i posadzek na najniższej kondygnacji z uwagi na brak środków 

finansowych.  Budynek Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza 

Kościuszki położony w Gostyninie przy ul. 3 Maja 15 jest 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.  

W klasycystycznych halach targowych „Arkadach” (jatkach miejskich) ma powstać Muzeum Ziemi 

Gostynińskiej stanowiące oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku.  

Urząd Miasta Gostynina nie posiada informacji o podejmowanych przez właściciela w 2021 roku 

działaniach w tej sprawie. 

 

W 2021 roku, pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na Zamku Gostynińskim 

wykonano prace konserwatorskie górnych otworów żaluzji drewnianych baszty zamku i głównych 

drzwi wejściowych. Ograniczony zakres prac podyktowany był małą ilością otrzymanych środków 

finansowych. Dalsze prace naprawcze obejmujące remont tynków i konserwację stolarki okiennej 

będą kontynuowane w kolejnych latach po uzyskaniu finansowania z zewnątrz. 

 

W ramach bieżącej działalności Gostyniński Zamek udostępnia do zwiedzania Salę Muzealną          

z freskami czterech ewangelistów, które zostały przeniesione z budynku dawnej cerkwi (obecnie 
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budynek przy ul. 3 Maja 27). 

 

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 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomostów    

i regulację linii brzegowej jeziora Zamkowego. 

   

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 w Gostyninie Spółkę z o. o. W 2021 roku 

realizowane było bieżące utrzymanie już istniejącej zieleni i drobne prace konserwacyjne. 

 

W ramach działań: dobra edukacja - lepszy start w dorosłym życiu, realizowany był, 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 do 30 czerwca 2021 roku w trzech szkołach podstawowych z terenu miasta Gostynina 

projekt pn. „Przyszłość zaczyna się dziś”. Projekt zakładał podniesienie poziomu 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 edukacyjnej oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

Realizacja w/w projektu w 2021 roku odbywała się w warunkach ograniczeń wynikających             

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 2021 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 
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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. 

 

Gminny Program Rewitalizacji realizowany jest w minimalnym zakresie ze względu na 

ograniczone możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych przez realizatorów 

poszczególnych działań.  

 

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 2021 roku udzielono dotacji celowej z budżetu 

miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła 

ogrzewania na przyjazne środowisku. Wsparcie otrzymało 53 wnioskodawców na łączną kwotę 

157.004,43 zł. 

 

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 2021 zgodnie z założeniami POŚ zrealizowano następujące zadania: udzielano dotacji 

celowej na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródła ogrzewania na 

przyjazne środowisku (opis przy realizacji Uchwały Nr 200/XXVI/2020 Rady Miejskiej).              

W związku ze zmianą ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji           

i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021  r., poz. 554 ze zm.)  

i utworzoną Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków, został nałożony na właścicieli lub 

zarządców budynków lub lokali nowy obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach 
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spalania paliw. Na zgłoszenie źródła ciepła, które było uruchomione przed 1 lipca 2021 roku, 

obywatel ma aż 12 miesięcy tj. do dnia 30 czerwca 2022 roku, natomiast jeżeli zostało ono 

uruchomione po 1 lipca 2021 roku, termin złożenia deklaracji ulega znaczącemu skróceniu i jest  to 

14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. Każdy właściciel lub zarządca budynku jest 

zobowiązany do wypełnienia deklaracji, którą można złożyć internetowo poprzez stronę: 

https://zone.gunb.gov.pl/ - profil zaufany bądź e-dowód lub w formie pisemnej we właściwym dla 

budynku urzędzie gminy lub pocztą. Na dzień 25 maja 2022 roku Gmina Miasta Gostynina znajduje 

się na 12 pozycji w rankingu gmin z województwa mazowieckiego z ilością 1573 złożonych 

deklaracji, co daje 53 %. Ranking powstał w oparciu o liczbę punktów adresowych przypisanych do 

obszaru danej gminy. O pozycji gminy w rankingu decyduje liczba punktów adresowych, dla 

których została złożona co najmniej 1 deklaracja w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.  

Z raportu CEEB sporządzonego na dzień 25 maja 2022 roku przez pracownika Urzędu Miasta 

Gostynina wynika, że 240 nieruchomości posiada kotły pozaklasowe; zlikwidowano 27,880 Mg 

wyrobów zawierających azbest z 19 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 (dzieci i młodzież z placówek 

oświatowych wzorem lat ubiegłych przystąpiły do porządkowania wyznaczonych terenów,             

w szczególności lasów. Urząd Miasta Gostynina zapewnił rękawice, worki i obsługę przy odbiorze   

i transporcie zebranych odpadów. Zebrano około 2,5 Mg odpadów. Koszt ich unieszkodliwienia 

wyniósł 1.036,80 zł); partycypowano w organizacji konkursów ekologicznych prowadzonych przez 

Ligę Ochrony Przyrody; zorganizowano konkurs ekologiczny w dwóch kategoriach wiekowych dla 

szkół podstawowych i średnich z terenu miasta „Gostynin promotorem zdrowego powietrza” w 

ramach zadania „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu 

Mazowsze 2021” (wydatkowano kwotę 6.254,13 zł,  w tym dofinansowanie wynosiło 49,99%, tj. 

3.217,00 zł); 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 

https://zone.gunb.gov.pl/
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obiektów, z których wyroby zawierające azbest zostały usunięte. 

Po aktualizacji Programu przyjętej Uchwałą  Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 232/XXX/2021          

z dnia 25 lutego 2021 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 8693,80 m.kw. oraz  

2 obiekty liniowe - sieci wodociągowej o długości 1518 mb i masie 60,72 Mg.  

W 2021 roku z nieruchomości położonych na terenie miasta Gostynina zdemontowano                     

i zutylizowano 27,880 Mg wyrobów zawierających azbest za kwotę 10.827,86 zł. Zadanie zostało    

w 70% dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, co stanowi kwotę 7.579,50 zł. 

 

5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2021 

Uchwała nr 235/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Gostynina na rok 2021. 

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 „Psia Ostoja” z/s Pieczyska, ul. 

Szkolna 14, 98-400 Wieruszów, 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 
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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 2021 roku przewidywał kwotę 32.000,00 zł., 

natomiast rzeczywiste koszty na ten cel wyniosły 32.302,19 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           

28 grudnia 2017 roku. 

Mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Gostynina tworzą budynki będące własnością miasta 

Gostynina, budynki pozostające w samoistnym posiadaniu, a także lokale mieszkalne stanowiące 

własność Gminy Miasta Gostynina położone w budynkach wspólnot mieszkaniowych. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Miasta Gostynina dysponuje 671 lokalami 

mieszkalnymi, zlokalizowanymi w 62 budynkach mieszkalnych, w tym 284 lokalami socjalnymi. 

Budynki zlokalizowane są na terenie miasta Gostynina, w tym jeden budynek znajduje się na 

terenie Gminy Gostynin. Stan techniczny budynków jest uzależniony od wieku budynków, ich 

utrzymania oraz przeprowadzonych w przeszłości remontów. 

W związku z realizacją listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina opracowanej w 2019 roku, 

sporządzono projekt listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina, po wcześniejszej 

wizytacji warunków mieszkaniowych wnioskodawców przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.   

O umieszczenie na liście ubiegało się 11 rodzin.  

Z uwagi na stan techniczny budynku i konieczność opracowania szczegółowej dokumentacji 

dotyczącej remontu budynku przystąpiono do wykwaterowania mieszkańców budynku przy ul. 

Kościuszki 5 (8 najemców) w Gostyninie.  

W 2021 roku wydano 35 skierowań do zawarcia umów najmu lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina, w tym: 30 skierowań do zawarcia umów najmu 

lokali socjalnych (11 w ramach realizacji listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali 

socjalnych opracowanej w 2016 roku, 16 w ramach kontynuacji najmu lokali socjalnych, 1 zamiany 

i 2 realizacji wyroków o eksmisji); 5 skierowań do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych       

(2 w ramach realizacji listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

opracowanej w 2019 roku, 1 wykwaterowanie najemcy do innego lokalu ze względu na stan 

techniczny budynku, 2 skierowania w trybie § 10 ust. 3 uchwały Nr 195/XXV/2020 Rady Miejskiej 
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w Gostyninie z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących   

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina - przekwaterowanie byłych najemców 

lokali socjalnych). Na koniec roku 2021 liczba gospodarstw domowych oczekujących na najem 

lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina wynosiła: na najem lokali mieszkalnych 

- 2 gospodarstwa domowe; na najem socjalnych lokali - 106 gospodarstw domowych; na realizację 

wyroków eksmisyjnych - 7 gospodarstw domowych; na najem tymczasowych pomieszczeń -              

1 gospodarstwo domowe; na wykwaterowanie do lokali zamiennych - 6 gospodarstw domowych.  

W 2021 roku nastąpiła sprzedaż lokalu nr 47 przy ul. Wyszyńskiego 25 o powierzchni 37,84 m.kw. 

wraz z piwnicą o powierzchni 2,9 m.kw. - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 

146.400,00 zł. (lokal Gmina Miasta Gostynina nabyła jako spadek). 

 

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. 

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 11 partnerów, którzy zgłosili swój akces do tego Programu.    

W 2021 roku wydano 12 Gostynińskich Kart Seniora (w 2020 roku - 20). Od wejścia w życie 

uchwały z 2017 roku wydano 1662 Gostynińskie Karty Seniora.                
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PARTNERZY  GOSTYNIŃSKIEJ KARTY  SENIORA 

 

Lp. Nazwa firmy Adres Zakres zniżek Oferta 

1 
FIRMA CUKIERNICZA 

WASIAKOWIE - ICE  s. c 

ul. Rynek 21A 

09-500 Gostynin 

Napoje zimne i gorące, 

wyroby cukiernicze, lody 

(przy spożyciu na miejscu) 

-10% 

2 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

PIZZERIA K-2 

Małgorzata Pietrzak 

ul. Tadeusza Kościuszki 1A 

09-500 Gostynin 

Pizza - 15% 

Dania Kuchnia - 10 % 

Dowóz gratis 

3 

Przedsiębiorstwo Usługowo 

Handlowe 

"INST-BUD" 

Teodor Kieszkowski 

ul. Zamkowa 25 

09-500 Gostynin 

Sprzedaż mebli twardych i tapicerowanych 

(wszystkie meble z wyjątkiem tych, które są 

objęte promocją) 

- 5% 

4 
Studio Figura 

Aneta Czerwińska 

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 40 

09-500 Gostynin 

Modelowanie sylwetki, ujędrnianie, utrata 

kilogramów, relaks, masaż, zabiegi  

lecznicze 

(zniżki na dowolne karnety) 

- 15% 

5 
Firma Handlowa 

"TOM-TEKS" 

ul. Ziemowita 14 

09-500 Gostynin 
Odzież męska - 20% 

6 
Centrum Stomatologii 

i Ortodoncji „ORTODENT" 

ul. Andrzeja Czapskiego 4 

09-500 Gostynin 
Wybrane zabiegi stomatologiczne - 20% 

7 KACZMAREK ELECTRIC S.A. 
ul. Bierzewicka 32 

09-500 Gostynin 
 - 10% 

8 
Kancelaria Adwokacka 

adw. Sławomir Wolfram 

ul. Jana Pawła II 2E/109-500 

Gostynin 
Usługi świadczone przez Kancelarię - 10% 

9 
Agencja Rozwoju i Promocji 

„ZAMEK" 

ul. Zamkowa 31 

09-500 Gostynin 

Organizacja uroczystości 

okolicznościowych, wynajem sali, catering i 

usługi hotelowe 

 

- 5% 
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VISION OPTYK 

Salon Optyczny 

 

ul. Floriańska 14 

09-500 Gostynin 

Soczewki okularowe 

progresywne 
-20% 

Soczewki dwuogniskowe i jednoogniskowe - 20% 

Okulary przeciwsłoneczne - 20% 

Zniżki nie łączą się z innymi promocjami 

11 

Studio Fotograficzne 

Balcerzak.info 

Tomasz Balcerzak 

ul. Bierzewicka 32 lok. 37 

09-500 Gostynin 

Stara Betoniarnia 

Pełen zakres usług fotograficznych, 

fotoreportaże, zdjęcia studyjne, reklamowe, 

zdjęcia do dokumentów 

- 10% 

Wszystkie fotografie do dokumentów i na pozostałe 

zdjęcia wykonywane w studiu 

 

Gostynińska Karta Seniora ważna jest wraz z dokumentem tożsamości. 
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8. Strategia Rozwoju Gminy Miasta Gostynina na lata 2016 - 2025 

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. 

 

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 2021 roku, pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przy obiekcie Zamku 

Gostynińskiego wykonano prace konserwatorskie górnych otworów żaluzji drewnianych baszty 

zamku i głównych drzwi wejściowych. Dalsze prace naprawcze będą kontynuowane w miarę 

posiadanych środków finansowych. Wcześniej opracowany 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 2021 roku została opracowana dokumentacja na połączenie zbiorników wodnych podzamcza 

zastawkami i wykonanie rowu do zrzutu wody do rzeki z jezior w razie powodzi oraz przystąpiono 

do opracowania dokumentacji projektowej na regulację linii brzegowej zbiornika, odmulenie jego 

dna i budowę nowego pomostu widokowego. 
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Zamek Gostyniński w ramach bieżącej działalności udostępnia do zwiedzania Salę Muzealną           

z freskami czterech ewangelistów, które zostały przeniesione z budynku dawnej cerkwi (obecnie 

budynek przy ul. 3 Maja 27). 

 

W 2021 roku  na jeziorze Bratoszewo w okresie wakacyjnym od 21 czerwca do 31 sierpnia 2021 

roku funkcjonowało kąpielisko wraz z atrakcjami tego terenu, tj. boiskami do gier plażowych           

i placem 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 2021 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. 

 

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 2021 roku przedsiębiorcy tworzący nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy 

Miasta Gostynina w ramach pomocy de minimis już nie mogli skorzystać ze zwolnień od podatku 

od nieruchomości, ponieważ podjęte wcześniej uchwały w tej sprawie przestały obowiązywać. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

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 2021 roku został zakończony       

w trzech szkołach podstawowych, trwający dwa lata, 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 2021 roku dla Szkoły Podstawowej Nr 1 pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu na 

lata 2020 - 2024 „Aktywna tablica” na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla 

uczniów z dysfunkcjami oraz uczniów z niepełnosprawnościami. 

Ponadto w ubiegłym roku pozyskano z Programu „Laboratoria Przyszłości” dla trzech szkół 

podstawowych środki na zakup pomocy dydaktycznych służących budowaniu kompetencji 

przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). 

Przy udziale środków pozyskanych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami 

III - PFRON zostało wykonane zadanie pod nazwą „Likwidacja barier architektonicznych              

w Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie” poprzez budowę łazienki oraz 

wymianę drzwi wejściowych do budynku. 

W 2021 roku, przy udziale środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu na infrastrukturę szkolnictwa artystycznego na zadanie pn.: „Utworzenie nowej siedziby 

Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie, przeprowadzono rozbiórkę części budynków 

po byłym Gimnazjum Nr 2 oraz przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
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W ramach poprawy stanu technicznego infrastruktury sportowej zakończono w 2021 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 2021 roku wybudowano drogi gminne: ul. Małkowskiego                

o nawierzchni asfaltowej i obustronnym chodnikiem, ul. Hubalczyków o nawierzchni asfaltowej       

i obustronnym chodnikiem, zmodernizowano ul. Kościelną, rozpoczęto modernizację  

ul. Krasickiego, rozpoczęto budowę dróg gminnych: ul. Gerwatowskiego, ul. Gen Marii Wittek 

i ul. Honorowych Dawców Krwi oraz zmodernizowano jedno przejście dla pieszych na tzw. 

„aktywne”. 

 

W 2021 roku kreowanie zdrowego stylu życia i profilaktyki prozdrowotnej 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. 

 

W ramach popularyzacji aktywności sportowej w 2021 roku zostały zorganizowane cztery 

weekendy sportowe obejmujące zajęcia z pływania, jogi, nordic walking, biegania oraz jazdy na 

rowerze, w których mogły wziąć udział całe rodziny. Na realizację w/w działań miasto pozyskało 

środki od Fundacji Orlen w wysokości 19.780,00 zł. 

Jednocześnie organizacjom pozarządowym na realizację zadań związanych ze sportem miasto 

przekazało kwotę 300.000,00 zł. 

 

W zakresie dbałości o ochronę środowiska, na podstawie uchwały Rady Miejskiej,  mieszkańcy  

Gostynina mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu miasta na wymianę źródła ogrzewania na 

przyjazne środowisku. W ubiegłym roku 53 mieszkańców otrzymało dotację na łączną kwotę 
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157.004,43 zł. 

W roku 2021 został zorganizowany konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych i szkół 

średnich z terenu miasta Gostynina - „Gostynin promotorem zdrowego powietrza” w ramach 

zadania Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 

2021”. Opracowane przez uczestników konkursu najlepsze plakaty i broszury zostały poddane 

obróbce graficznej i wydrukowane, a następnie rozprowadzone wśród mieszkańców.  

Ponadto zorganizowano kampanię informacyjno-edukacyjną z użyciem bilbordów 

rozmieszczonych w czterech miejscach na terenie miasta Gostynina, dotyczącą dobrych praktyk     

w zakresie ochrony powietrza.  

 

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 2021 roku zrealizowano projekt pn.: „Spacerując po Gostyninie” dofinansowany z Lokalnej 

Grupy Działania „Aktywni Razem”, w ramach którego w trakcie spacerów tematycznych po 

mieście i rajdu rowerowego, mieszkańcom i przybyłym turystom przybliżono historię miasta            

i zabytków. Opracowano i wydano broszury informacyjne, które zostały przekazane uczestnikom 

spacerów. 

 

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 300.000,00 zł na realizację zadań publicznych. 

 

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. 

 

 

9. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2021 rok                                                                                 
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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 210/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2020 roku               

w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021 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 2021 roku podjęto następujące działania: 

zrealizowano 6 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 2021 roku. 

Lp. Nazwa programu Liczba osób objętych programem, którym 

udzielono pomocy 

1 Dzienny Punkt Wsparcia Osób 

Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” - 

konsultacje, porady i dialog motywujący do 

podjęcia leczenia odwykowego 

80 osób 

2 Dzienny Punkt Wsparcia Osób 

Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” - 

spotkania grupowe dla osób uzależnionych 

od alkoholu 

10 osób - etap podstawowy (spotkania w schemacie 

90 minut dwa razy w tygodniu - program zakładał 70 

spotkań); 9 osób - spotkania po etapie podstawowym 

3 Dzienny Punkt Wsparcia Osób 

Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” - 

spotkania indywidualne 

75 osób (spotkania jeden raz  

w tygodniu przez 60 minut) 

4 Dzienny Punkt Wsparcia Osób 

Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” - 

„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 

abstynencja, ani ograniczenie konsumpcji 

alkoholu 

6 osób (spotkania jeden raz w tygodniu po 90 minut) 
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Lp. Nazwa programu Liczba osób objętych programem, którym 

udzielono pomocy 

5 Dzienny Punkt Wsparcia Osób 

Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” - 

Program „Candis” tj. indywidualny, 

krótkoterminowy program terapeutyczny dla 

osób mających problemy z powodu używania 

marihuany lub haszyszu 

36 osób, w cyklu 10 spotkań indywidualnych, jeden 

raz w tygodniu po 90 minut 

6 Dzienny Punkt Wsparcia Osób 

Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” - 

„Program ograniczania picia”  

6 osób, 16 spotkań 90 - minutowych jeden raz w 

tygodniu i ostatnie cztery spotkania odpowiednio co 

dwa, cztery, sześć tygodni, natomiast ostatnie 

spotkanie po pół roku. W efekcie uczestniczenia w 

tym programie 2 osoby po pierwszych kilku 

spotkaniach zdecydowały się na przejście na program 

całkowitej abstynencji, pozostałe 4 osoby trzymały 

się ściśle określonych schematów używania alkoholu 

wynikających z zaleceń programu 

7 Dzienny Punkt Wsparcia Osób 

Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” - 

spotkania grupowe dla osób 

współuzależnionych  

- spotkania indywidualne dla osób 

współuzależnionych 

8 osób, które ukończyły program na różnych etapach 

wprowadzania zmian w swoim życiu i zadeklarowały 

chęć kontynuowania spotkań w roku 2022 

26 osób, z czego 10 osób zakończyło już spotkania, a 

pozostałe kontynuują w roku bieżącym 

8 Dzienny Punkt Wsparcia Osób 

Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” - 

program rozwoju osobistego  

12 osób - dwugodzinne spotkania odbywały się jeden 

raz w tygodniu 

9 Środowiskowy program profilaktyczny dla 

dzieci i młodzieży z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii, skierowany do 

młodzieży szkolnej w wieku 11-19 lat 

zażywającej narkotyki w sposób ryzykowny i 

szkodliwy oraz dla osób już uzależnionych 

(narkotyki, dopalacze) 

39 osób, z którymi przeprowadzono 60 godzin sesji 

indywidualnych i 30 godzin sesji grupowych 

10 Program terapeutyczny dla ofiar i sprawców 

przemocy w rodzinie uwikłanych w problem 

uzależnienia od alkoholu dla 

hospitalizowanych na oddziałach 

psychiatrycznych pacjentów, tj. osób 

uzależnionych, współuzależnionych, 

internowanych za czyny popełnione w stanie 

psychozy poalkoholowej, niejednokrotnie 

ofiary i/lub sprawcy przemocy domowej 

Program był realizowany w grupach, w trzech 

siedmiotygodniowych cyklach. Ogółem w projekcie 

wzięło udział 131 osób (63 kobiety, 68 mężczyzn) 

11 

 

 

 

Dojrzałe odczuwanie - jak zdrowo regulować 

emocje - na zajęciach uczniowie zdobyli 

umiejętności i wiedzę dotyczącą emocji oraz 

radzenia sobie z nimi bez zażywania środków 

chemicznych czy stosowania przemocy lub 

innych zachowań ryzykownych 

(behawioralnych, np. korzystanie z telefonów 

czy tabletów) 

191 uczniów Gostynińskiego Centrum  

Edukacyjnego 

12 Warsztaty umiejętności wychowawczych dla 40 osób, tj. rodzice uczniów klas I - III (dwie grupy 
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Lp. Nazwa programu Liczba osób objętych programem, którym 

udzielono pomocy 
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. 

warsztatowe), rodzice uczniów klas IV - VIII (dwie 

grupy warsztatowe), rodzice uczniów szkół średnich 

(cztery grupy warsztatowe) 

13 Prowadzenie dla uczniów gostynińskich 

szkół wsparcia psychologicznego i 

emocjonalnego w okresie przedłużającego się 

stanu kryzysowego związanego z epidemią 

COVID 

Przeprowadzono 76 godzin wsparcia, z których 

skorzystało 13 młodych osób 

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 

Odbyło się 45 szkoleń, w których udział wzięło 266 

osób 

15 
Miejski Punkt Wsparcia Dziennego dla 

Dzieci „Bartek” działający cały rok od 

poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00 

 

Pracą profilaktyczno  - wychowawczą objętych 

zostało 30 dzieci i młodzieży ze szkół 

podstawowych, pochodzących z rodzin 

problemowych i dysfunkcyjnych 

16 
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 
 

Z pomocy skorzystało 271 osób/rodzin tj.: 46 osób 

będących ofiarami przemocy domowej, 2 sprawców 

przemocy domowej, 114 osób pijących szkodliwie 

lub uzależnionych od alkoholu, 148 osób z rodzin 

osób pijących lub uzależnionych od alkoholu, 23 

osoby zażywające narkotyki w sposób szkodliwy lub 

uzależnione od narkotyków, 45 osób z rodzin osób 

zażywających narkotyki. Z pomocy prawnej dla 

uzależnionych i współuzależnionych  skorzystało 156 

osób 

17 Działalność Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 

w 2021 roku odbyło się 12 posiedzeń 

Komisji  

57 osób 

 

 

 

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 2021 

Przyjęty został Uchwałą nr 211/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2020 
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roku, stanowił podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gostynina w 2021 roku. Procedura 

konsultacji 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 oraz innymi 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 2021 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; 

5) udostępniania w miarę możliwości organizacjom pozarządowym pomieszczeń, sal będących w 

dyspozycji Urzędu Miasta Gostynina i jednostek organizacyjnych na organizację zebrań; 
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6) gromadzenia i przetwarzania danych na temat organizacji pozarządowych działających na terenie 

Gostynina; 

7) udzielania rekomendacji i patronatów. 

Należy dodać, iż w roku 2021, dokument pn.: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gostynina na rok 2021 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 2021 roku 

miasto przekazało organizacjom pozarządowym kwotę 300.000,00 zł.  

Zarządzeniem nr 13/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 stycznia 2021 roku ogłoszono 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach rozwoju sportu.               

W odpowiedzi na ogłoszenie przyznano dotacje zgodnie z poniższą tabelą (Zarządzenie nr 22/2021 

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 lutego 2021 roku):      

                   

Lp. Nazwa organizacji Nazwa projektu 
Wysokość przyznanej 

dotacji (zł) 

1 
Gostyniński Szkolny Związek 

Sportowy 

Rozwój sportu poprzez organizację imprez i 

zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży 

szkolnej 

15.000,00 

2 Klub Żeglarski Hals 

Udział reprezentacji K.Ż „HALS” w cyklu regat 

żeglarskich roku 2021 wraz z treningami 

przygotowawczymi 

40.000,00 

3 Miejski Klub Sportowy MAZUR 

Szkolenie i udział w rozgrywkach dzieci, 

młodzieży i dorosłych MKS Mazur Gostynin w 

2021 roku 

120.000,00 

4 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Zwoleń Team” 

„Łączą nas rolki” -  wrotkarstwo rekreacyjne i 

szybkie formą aktywności fizycznej 

mieszkańców miasta Gostynina 

20.000,00 
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Lp. Nazwa organizacji Nazwa projektu 
Wysokość przyznanej 

dotacji (zł) 

5 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Alfa” przy Gimnazjum Nr 2 w 

Gostyninie 

Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci 

i młodzieży w zakresie tenisa stołowego 
33.000,00 

6 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Football Education” 

Realizacja programu szkolenia piłkarskiego 

dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy 

Gostynin w 2021 roku 

28.000,00 

7 

Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy „Handball Team Skrwa 

Gostynin” 

Aktywizacja Młodzieży w Gostyninie - Piłka 

Ręczna dla dzieci i młodzieży z miasta i okolic 
28.000,00 

8 
Szachowy Uczniowski Klub 

Sportowy GOSTMAT 83 

Udział SzUKS GOSTMAT 83 Gostynin w 

Drużynowych Mistrzostwach Polski w Szachach 

Klasycznych - I liga Seniorów 

5.000,00 

9 
Klub Sportowy K.O. Fight Team 

Gostynin 

Popularyzacja oraz szkolenie w zakresie sportów 

walki wśród mieszkańców Gminy Miasta 

Gostynina. Udział w ogólnopolskich zawodach 

sportowych w zakresie sportów walki na 

poziomie amatorskim oraz zawodowym 

11.000,00 
   

RAZEM: 300.000,00 
   

W roku 2021 roku Gmina Miasta Gostynina nie przyznała 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 (żadna organizacja 

pozarządowa nie wystąpiła ze stosownym wnioskiem). 

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             
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i zrealizować wiele inicjatyw obywatelskich, wyjść na przeciw oczekiwaniom, tworząc warunki dla 

rozwoju instytucji społecznych i dialogu obywatelskiego. 

 

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.  

Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie uległ zmianie w stosunku do 2020 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 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 4 sierpnia 2021 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. 



90 

 

Z uwagi na pandemię COVID - 19 i realizację szczepień, nie złożono żadnej oferty na realizację 

programu. 

Realizacja Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zwolnienia i zwrotu części opłaty 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Uchwała Nr 231/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie 

zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

należnej w 2021 roku. 

W 2020 roku w dość długim okresie, z uwagi na pandemię COVID-19 wszystkie lokale 

gastronomiczne musiały być zamknięte i nie przynosiły  żadnych dochodów, natomiast do kosztów 

stałych, jakie przedsiębiorcy ponosili, dochodziły również opłaty za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych, bez względu na to, czy punkt, w którym prowadzona jest 

sprzedaż, działał czy pozostał zamknięty. W związku z powyższym, korzystając z wprowadzonych 

rozwiązań prawnych, a przede wszystkim mając na celu realną pomoc przedsiębiorcom,                  

z inicjatywy Burmistrza Miasta Gostynina, podjęta została uchwała w sprawie zwolnienia i zwrotu 

części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 roku. 

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż na terenie Gostynina napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia w miejscu sprzedaży, zostali zwolnieni z II i III raty opłaty za zezwolenie, natomiast 

tym, którzy dokonali już opłaty za cały rok, przyznano zwrot 2/3 wniesionej opłaty z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 roku Z ww. wsparcia skorzystało                        

12 przedsiębiorców. 

 

Realizacja Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia zadań Powiatu 

Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 

 

Uchwała Nr 280/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 października 2021 roku       

w sprawie przejęcia zadań Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki 

publicznej przez Gminę Miasta Gostynina  

W zakresie realizacji niniejszej uchwały zostało podpisane porozumienie z Powiatem Gostynińskim 

na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej. Porozumienie zostało zawarte na czas określony 

tj. od dnia 2 listopada 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, a na realizację ww. zadania powiat 

przekazał Gminie Miasta Gostynina 12.000,00 zł. Zadanie było realizowane przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną im. Jakuba z Gostynina.  
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Realizacja Uchwał Rady Miejskiej dotyczących sportu    

Uchwała Nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 roku 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 2021 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 

pod względem formalnym i merytorycznym zgłoszone oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu 

udzielono dotacji klubom sportowym na łączną kwotę 300.000,00 zł. Informacja o przyznanych 

środkach finansowych podana została w Części III „Realizacja uchwał Rady” 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 2021 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 2021 roku rozpatrzono jeden 

wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe. Powołana Zarządzeniem Burmistrza 
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Miasta Komisja zweryfikowała wniosek zgodnie z zapisami  uchwały: zawodnikowi, który osiągnął 

wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym, może być przyznana nagroda do 

wysokości 3.000,00 zł.         

Wniosek o przyznanie nagrody za wysokie wyniki sportowe w 2020 roku dla: Pana Łukasza 

Flejszera został złożony przez Burmistrza Miasta Gostynina. Pan Flejszer otrzymał nagrodę            

w wysokości 3.000,00 zł, która była uroczyście wręczona 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 

Miasta ostatecznie należy decyzja co do przyznania nagrody i jej wysokości. W 2021 roku nie 

złożono wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury. 

Realizacja Uchwały dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy części miasta 

Gostynina:Pagórek 

Uchwała Nr 278/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 października 2021 roku       

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za              

pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, o zniesienie urzędowej nazwy części miasta Gostynina: 

Pagórek. Uchwała została zrealizowana poprzez przesłanie wniosku, stanowiącego załącznik do 

uchwały, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody 

Mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki przekazał przy piśmie z dnia 17 grudnia 2021 roku     

przedmiotowy wniosek Panu Mariuszowi Kamińskiemu Ministrowi Spraw Wewnętrznych                

i Administracji, opiniując go pozytywnie. Wniosek nie został jeszcze rozpatrzony - sprawa               

w realizacji. 
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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. /Informacja dotycząca realizacji 

uchwały została przedstawiona w Części II Raportu „Urząd Miasta Gostynina i jednostki 

organizacyjne”, 2.6 Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

- Gospodarka odpadami komunalnymi/. 

 

 

Realizacja Uchwał Rady Miejskiej w sprawie udzielania dotacji na zadanie 

służące ochronie powietrza    

Uchwała Nr 200/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 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.  

Realizacja zapisów uchwały rozpoczęła się od 2021 roku. 

W 2021 roku wpłynęło 58 wniosków, z czego 53 wnioskodawców otrzymało dotację na łączną 

kwotę 157.004,43 zł. Udzielając dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne Gmina 

Miasta Gostynina realizuje zadania wynikające z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, wspierając 

tym samym mieszkańców. 

 

http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/uchwala_52.pdf
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Realizacja Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzoru wniosku o 

przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego                                                       

Uchwała Nr 250/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2021 roku  

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 

o dochodach gospodarstwa domowego.                                                                              

Zgodnie z powyższą uchwałą, od 1 lipca 2021 roku, wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

są przyjmowane na drukach określonych uchwałą. 

 

 

Część IV „Działalność inwestycyjna” 

 

W zakresie wykonania prac projektowych: 

 

Odpływ wód z jeziora Zamkowego i Sejmikowego 

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla 

wykonania urządzeń wodnych odpływu wód z jeziora Zamkowego i Sejmikowego do Rzeki Skrwy 

pod Zamkiem w Gostyninie. Dokumentację opracowano w celu zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego przyległych terenów. 

Wartość robót projektowych wyniosła: do 2020 roku - 12.300,00 zł brutto, w 2021 roku - 12.300,00 

zł brutto, łącznie - 24.600,00 zł brutto. 

 

Modernizacja pomostu i linii brzegowej jeziora Zamkowego 

Udzielono zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

remont pomostów i regulację linii brzegowej jeziora Zamkowego w Gostyninie. Zakończenie 

realizacji zadania nastąpiło w roku 2022. 

Planowana wartość robót projektowych w 2021 roku - 17.220,00 zł brutto, w 2022 roku - 7.380,00 

zł brutto, razem wykonanie dokumentacji: 24.600,00 zł brutto. 

 

Kanalizacja deszczowa w rejonie Termalnej 

Opracowano dokumentację budowlaną i zatwierdzono zgłoszenie wykonania robót budowlanych    

w Starostwie Powiatowym na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej. 

Wartość robót projektowych wyniosła: 8.100,00 zł brutto. 

 

http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/uchwala_84.pdf
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Zespół Szkolno-Przedszkolny - dostosowanie do przepisów technicznych 

Rozpoczęto opracowywanie koncepcji przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 (obecnie 

Zespół Szkolno-Przedszkolny) w celu dostosowania do wymagań bezpieczeństwa pożarowego        

i charakterystyki energetycznej.  Zakończenie prac projektowych planowane jest na rok 2022. 

Planowana wartość robót projektowych na 2022 rok : 141.450,00 zł brutto. 

 

Miejskie Centrum Kultury 

Opracowano dokumentację budowlaną na przebudowę Miejskiego Centrum Kultury obejmującą 

przebudowę widowni i sceny, przebudowę holu, garderób oraz dostosowanie budynku do 

obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. 

Wartość robót projektowych wyniosła: 153.750,00 zł brutto. 

 

W zakresie wykonania robót budowlanych i remontowych: 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Wykonano roboty budowlane w związku z zadaniem inwestycyjnym pn.: Modernizacja Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie polegające na budowie zaplecza socjalno-sanitarnego oraz 

boiska treningowego na potrzeby Miejskiego Klubu Sportowego MAZUR Gostynin wraz                 

z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami. Roboty realizowane były na podstawie projektu 

budowlanego i pozwolenia na budowę. Zakres robót obejmował 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 a następnie wybudowano 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 zostały również nowe dojścia i dojazdy, nowe oświetlenie terenu wokół nowo 

powstałych obiektów, ławki, kosze na odpady i stojaki na rowery. Modernizacja objęła również 

wykonanie systemu monitoringu wizyjnego. 

Wartość robót wyniosła:  5.386. 596,23 zł brutto. 

 

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul.  Bierzewickiej 

Wykonano roboty budowlane na podstawie wcześniej opracowanego projektu budowlanego 

polegające na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej”. Sieć 

deszczowa odprowadzająca wody spływające z ul. Bierzewickiej uzbrojona została w urządzenia 
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podczyszczające w celu odprowadzenia tych wód do rowu melioracyjnego a następnie do Rzeki 

Osetnicy. 

Wartość robót wyniosła: 120.540,00 zł brutto , nadzór inwestorski : 1.950,00 zł brutto. 

 

Prace konserwatorskie stolarki zewnętrznej na Zamku 

Wykonano pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prace konserwatorskie górnych 

otworów żaluzji drewnianych baszty zamku i  głównych drzwi wejściowych do kaplicy Zamku. 

Wartość robót konserwatorskich wyniosła: 125.460,00 zł brutto. 

 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynków po byłym Gimnazjum Nr 2 

W związku z planowanym utworzeniem Szkoły Muzycznej w budynku po byłym Gimnazjum nr 2 

przeprowadzono modernizację przyłączy kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej. 

Wartość robót wyniosła: 404.670,00 zł brutto. 

 

Rozbiórka budynku dawnego Gimnazjum Nr 2 

Dokonano rozbiórki wyłączonego z użytkowania budynku po dawnym Gimnazjum Nr 2 przy ul. 

Armii Krajowej w Gostyninie. 

Wartość robót wyniosła: 90.000,00 zł brutto. 

 

Remont łazienki w Przedszkolu Nr 2 

W  Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie wykonano roboty budowlane 

związane z likwidacją barier architektonicznych poprzez przebudowę łazienki oraz wymianę drzwi 

wejściowych. 

Wartość robót wyniosła: 88.900,00 zł brutto. 

 

Inwestycje drogowe  

                                  

1) Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Glinianej długości 146 m, ustawienie 7 studni,      

13 wpustów ulicznych, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej odcinka drogi miejskiej - ul. 

Glinianej i odcinka drogi powiatowej - ul. Wojska Polskiego. 

2) Budowa drogi gminnej ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami                  

i kanalizacją deszczową na powierzchni ok. 800 m. kw. z betonu asfaltowego wraz z kanalizacją 

deszczową na długości 150 m i ustawieniem studni rewizyjnych i ściekowych oraz budową 

obustronnego chodnika i zjazdów z kostki betonowej na powierzchni 650 m. kw. 
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3) Budowa drogi gminnej ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją 

deszczową na powierzchni ok. 2100 m. kw. z betonu asfaltowego wraz z kanalizacją deszczową na 

długości 355 m i ustawieniem studni rewizyjnych i ściekowych oraz budową obustronnego 

chodnika i zjazdów z kostki betonowej na powierzchni 1400 m. kw. 

4) Remont drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 2343/1 stanowiącej przedłużenie ul. Nowej - 

wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na powierzchni 300 m. kw. 

5) Modernizacja ul. Kościelnej na powierzchni ok. 920 m. kw. z betonu asfaltowego wraz z budową 

kanalizacji deszczowej na długości 150 m, ustawieniem studni rewizyjnych i 25 wpustów ulicznych   

oraz budową chodnika i zjazdów z kostki betonowej na powierzchni 550 m. kw. 

6) Budowa odcinka kanalizacji deszczowej od nowo wybudowanej ul. Hubalczyków do rowu 

długości 230 m, ustawienie 6 studni, separatora i osadnika. 

7) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Gostyninie na 

ul. Rynek. W celu podwyższenia standardów bezpieczeństwa przebudowano istniejące przejście dla 

pieszych polegające na wykonaniu nowego oznakowania poziomego, ustawieniu dwóch aktywnych 

znaków D-6 (przejście dla pieszych) wraz z sygnałami ostrzegawczymi koloru żółtego i czujnikami 

ruchu, w tym jeden na słupie doświetlającym przejście, zamontowaniu w jezdni 8 punktowych 

pługoodpornych aktywnych elementów odblaskowych wyposażonych w źródło światła LED, 

ustawieniu szafki zasilająco-sterowniczej oraz ułożeniu kabli zasilających/sterujących pomiędzy 

zaprojektowanymi elementami. 

 

W zakresie wykonania prac projektowych 

1) Przebudowa drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie. 

 

W zakresie wykonania projektów stałej organizacji ruchu drogowego   

1) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej publicznej nr 140119W ul. 

Kilińskiego w Gostyninie w związku ze wstawieniem znaków pionowych oraz namalowaniem 

znaków poziomych P - 10 przejście dla pieszych. 

2) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej publicznej nr 140124W ul. 

Kościelnej w Gostyninie w związku z wprowadzeniem jednego kierunku ruchu na ul. Kościelnej na 

odcinku ok. skrzyżowania z ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego. 

Zlikwidowano znak D-8 oraz ustawiono w nowym miejscu znak pionowy B - 22. 

 

W zakresie zezwoleń na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w terenie 

komunalnym oraz zajęcie terenu na czas realizacji inwestycji związanych z umieszczeniem 
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urządzeń infrastruktury technicznej 

W 2021 roku wydano 33 zezwolenia. 

W zakresie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, opinii dotyczących zbliżeń do pasa 

drogowego, uzgodnień projektów, urządzeń umieszczanych w pasie drogowym oraz 

współpracy z innymi zarządcami dróg: 

W 2021 roku wydano: 96 decyzji na lokalizację urządzeń, 92 decyzje na prowadzenie robót, 98 

decyzji na umieszczenie urządzeń, 4 decyzje na awaryjne zajęcie pasa drogowego, 6 decyzji na 

stoiska i reklamy, 11 decyzji na zjazdy oraz 51 pisemnych opinii dotyczących zbliżeń do krawędzi 

jezdni i uzgodnień projektów. 

Wykonywanie stałych czynności w zakresie utrzymania dróg: 

Na bieżąco zarządzano drogami gminnymi oraz realizowano związane z tym zadania i obowiązki.  

 

 

Część V „Partycypacja społeczna” 

 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w 2021 roku nie podjęto uchwały w sprawie naboru zadań 

do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Gostynina.  

 

              

 

 

 

 

      BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA  

 

    /-/ mgr Paweł Witold Kalinowski 

 

 


