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Słowo od Wójta Gminy Nowy Duninów 

 

 

Szanowni Państwo,  

niniejszy Raport obejmuje podsumowanie rocznej działalności Wójta Gminy Nowy Duninów, 

by w sposób zwięzły i czytelny przedstawić sytuację społeczno-gospodarczą                                          

oraz infrastrukturalną Gminy Nowy Duninów w 2019 r.  

Dokument przedstawia w szczególności realizację polityk, programów                                             

i strategii oraz uchwał Rady Gminy Nowy Duninów podjętych w minionym roku.                           

Liczę, że informacje zawarte w Raporcie posłużą Mieszkańcom Gminy do zwiększenia 

wiedzy na temat funkcjonowania lokalnego samorządu gminnego, a także staną się 

podstawą do prowadzenia dyskusji na temat kierunków rozwoju Gminy Nowy Duninów.  

Raport jest dokumentem komplementarnym i syntezującym w stosunku do innych 

uszczegółowionych sprawozdań, zestawień statystycznych, publikacji informacyjnych 

oraz aktów prawa miejscowego, dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu 

terytorialnego w 2019 roku. 

 

 

Zapraszam do lektury i debaty nad Raportem.  

 

Mirosław Krysiak 

Wójt Gminy Nowy Duninów 
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1. Wprowadzenie i ogólna charakterystyka Gminy Nowy Duninów  

1.1. Podstawa prawna sporządzenia raportu 

Podstawę opracowania niniejszego raportu o stanie Gminy Nowy Duninów stanowi art. 28aa 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), zgodnie z 

którym wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport 

obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. 

1.2. Położenie administracyjne i charakterystyka Gminy Nowy Duninów 

Gmina Nowy Duninów leży w powiecie płockim, w województwie mazowieckim. Na koniec 

2019 r. odnotowano 3 920  zameldowanych na stałe mieszkańców Gminy. 

Jednostkami pomocniczymi Gminy jest 13 następujących sołectw: Brwilno, Brwilno Dolne – 

Soczewka, Duninów Duży, Dzierzązna, Kamion – Grodziska, Karolewo – Nowa Wieś, 

Lipianki, Nowy Duninów, Popłacin, Stary Duninów, Środoń – Brzezinna Góra, Trzcianno – 

Jeżewo, Wola Brwileńska. 

Rysunek 1. Położenie Gminy Nowy Duninów na tle powiatu płockiego i województwa 
mazowieckiego 

 

Źródło: http://www.gminy.pl 

Gmina charakteryzuje się dogodną lokalizacją. Położona jest w niedalekiej odległości od 

Włocławka i Płocka, wśród lasów Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego,  

w dolinie Wisły, w bezpośrednim sąsiedztwie Zbiornika Włocławskiego, nad brzegami 

malowniczej Skrwy Lewej i jeziora Soczewka. W Nowym Duninowie krzyżują się droga 
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krajowa Nr 62 oraz droga wojewódzka 573. Prawie cała powierzchnia Gminy objęta jest 

obszarowymi formami ochrony przyrody. W granicach Gminy znajdują się:  

 Rezerwat przyrody – Jastrząbek 

 Rezerwat przyrody – Kresy 

 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy – Jezioro Sendeń  

 Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy  

 Obszar natura 2000 – Uroczyska Łąckie  

 Obszar natura 2000 – Dolina Skrwy Lewej 

 liczne pomniki przyrody i użytki ekologiczne  

Wśród pomników przyrody znajdują się pojedyncze drzewa, grupy drzew i aleja, wśród 

których występują następujące gatunki: dąb bezszypułkowy, sosna zwyczajna, dąb 

szypułkowy, lipa drobnolistna, kasztanowiec zwyczajny, topola biała, platan klonolistny, 

jesion wyniosły, modrzew europejski, świerk pospolity, olsza czarna. 

Na rysunku poniżej przedstawiono granice obszarowych form ochrony przyrody na tle Gminy 

Nowy Duninów.  

Rysunek 2. Obszary chronione w Gminie Nowy Duninów 

 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
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1.3. Władze i struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Nowym Duninowie 

Gmina Nowy Duninów realizuje zadania poprzez swoje organy, tj. Radę Gminy i Wójta. 

Pomoc organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji zapewnia Urząd Gminy. 

Siedzibą Urzędu jest miejscowość Nowy Duninów, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów.  

Do zadań realizowanych przez Urząd należą zadania: 

1. własne; 

2. zlecone przez organy administracji rządowej;  

3. wynikające z porozumień zawartych z innymi podmiotami;  

4. wynikające z innych przepisów szczególnych oraz uchwał Rady. 

W skład Urzędu Gminy Nowy Duninów, zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2019 Wójta Gminy 

Nowy Duninów z dnia 8 stycznia 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania 

Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Nowym Duninowie, wchodzą następujące 

referaty i samodzielne stanowiska:  

1. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, oznaczenie OiSO:  

a) Kierownik Referatu,  

b) Stanowisko ds. organizacyjnych,  

c) Stanowisko ds. obsługi rady gminy,  

d) Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,  

e) Opiekun dzieci i młodzieży, 

f) Opiekun niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,  

g) Kierowca samochodu osobowego, 

h) Kierowca samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,  

i) Kierowca autobusu,  

j) Pracownik gospodarczy – sprzątaczka, 

k) Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego; 

2. Referat Rozwoju Gospodarczego, oznaczenie RG: 

a) Kierownik Referatu,  

b) Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa,  

c) Stanowisko ds. planowania inwestycji, 

d) Stanowisko ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska,  

e) Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa,  

f) Stanowisko ds. gospodarki odpadami i organizacji publicznego transportu                    

zbiorowego, 

g) Konserwator sieci wodno - kanalizacyjnych – 3 etaty; 
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3. Referat Finansowy, oznaczenie FN:  

a) Skarbnik – Kierownik referatu, 

b) Stanowisko ds. księgowości budżetowej –  2 etaty, 

c) Stanowisko ds. księgowości budżetowej i podatku VAT, 

d) Stanowisko ds. księgowości budżetowej – gospodarka odpadami, 

e) Stanowisko ds. księgowości oświatowej, 

f) Stanowisko ds. księgowości podatkowej, 

g) Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, 

h) Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i obsługi kasy; 

4. Urząd Stanu Cywilnego, oznaczenie USC: 

a) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Wójt, 

b) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego; 

5. Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych, oznaczenie PSN; 

6. Inspektor Ochrony Danych Osobowych, oznaczenie IODO. 

Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy został przedstawiony na rysunku. 
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Rysunek 3. Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Nowym Duninowie 

 

Źródło: Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 08.01.2019 r.
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1.4. Jednostki organizacyjne Gminy Nowy Duninów 

W celu wykonania zadań własnych Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne np. zakłady 

budżetowe, przedsiębiorstwa, spółki itp. Na terenie Gminy funkcjonują następujące jednostki 

organizacyjne Gminy Nowy Duninów: 

1. Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie 

3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Duninowie 

4. Świetlica Socjoterapeutyczna w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce 

oraz następujące instytucje kultury Gminy Nowy Duninów: 

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie 

2. Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce 

Opis działalności poszczególnych jednostek za 2019 r. wraz z podstawowymi danymi zostały 

uwzględnione w dalszych częściach niniejszego Raportu.  

2. Sytuacja finansowa Gminy Nowy Duninów 

Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej każdej jednostki samorządu terytorialnego jest jej 

budżet. Informacje o sytuacji finansowej pozwalają na racjonalne gospodarowanie 

publicznymi zasobami pieniężnymi w celu właściwego wypełniania zadań wobec 

mieszkańców. 

Budżet Gminy Nowy Duninów na rok 2019 został zatwierdzony Uchwałą Budżetową Gminy 

Nowy Duninów na rok 2019 nr 31/V/2018 Rady Gminy Nowy Duninów                                                              

z dnia 28 grudnia 2018 r. Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 17 718 172,25 zł,                 

a wydatki budżetowe na poziomie 15 952 179,25 zł. 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wprowadzone zostały jednak zmiany 

na mocy uchwał Rady Gminy Nowy Duninów oraz zarządzeń Wójta Gminy Nowy Duninów. 

DOCHODY BUDŻETOWE 

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Nowy Duninów w 2019 r. 

Wyszczególnienie Plan [zł] Wykonanie [zł] Stopień wykonania 

dochody budżetowe 20 562 465,49 20 462 104,03 99,51% 

dochody bieżące 18 417 807,99 18 379 780,08 99,79% 

dochody majątkowe 2 144 657,50 2 082 323,95 97,09% 

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowy Duninów za 2019 r. 
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Po uwzględnieniu zmian budżet przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości  

20 562 465,49 zł. Dochody wykonano ostatecznie w kwocie 20 462 104,03 zł, co stanowi 

99,51% planu, z tego:  

 dochody bieżące zrealizowano na poziomie 18 379 780,08 zł, tj. w 99,79% planu,                       

który wynosił 18 417 807,99 zł. 

 dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2 082 323,95 zł, tj. w 97,09% planu,                  

który wynosił 2 144 657,50 zł.  

W przeliczeniu na 1 mieszkańca1 dochody wyniosły 5 219,92 zł. 

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie dochodów budżetowych Gminy wg klasyfikacji 

budżetowej. Największy udział po stronie dochodów stanowią następujące kategorie 

dochodów:  

 Różne rozliczenia 

 Rodzina 

 Dochody od osób prawnych 

  

                                                           
1 uwzględniono stałych mieszkańców 
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Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Nowy Duninów w 2019 r. w podziale 
na działy 

Dział Wyszczególnienie 

Dochody 

Plan po 
zmianach [zł] 

Wykonanie [zł] 
Wykonanie 

[%] 

O10 Rolnictwo i łowiectwo 117 908,86 117 899,37 99,99% 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 
402 225,00 386 649,77 96,13% 

600 Transport i łączność 273 047,10 272 081,40 99,65% 

630 Turystyka 72 773,00 72 367,00 99,44% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 285 259,00 283 587,28 99,41% 

750 Administracja publiczna 91 802,00 91 433,06 99,60% 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 50 619,00 50 241,59 99,25% 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
29 335,46 29 335,43 100,00% 

756 Dochody od osób prawnych 4 810 862,97 4 822 487,60 100,24% 

758 Różne rozliczenia 5 602 743,03 5 602 605,47 100,00% 

801 Oświata i wychowanie 1 569 556,08 1 569 245,77 99,98% 

852 Pomoc społeczna 548 671,00 534 883,19 97,49% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85 000,00 64 513,41 75,90% 

855 Rodzina 5 041 580,00 5 038 090,85 99,93% 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
1 445 832,99 1 391 440,34 96,24% 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
30 000,00 29 992,50 99,98% 

926 Kultura fizyczna i sport 105 250,00 105 250,00 100,00% 

Dochody razem 20 562 465,49 20 462 104,03 99,51% 

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowy Duninów za 2019 r. 
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W 2019 r. Gmina Nowy Duninów otrzymała: 

 Dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 64 996,00 zł na zadanie 

„Budowa drogi gminnej w m. Karolewo – Etap IV”. 

 Dotację z budżetu UE w wysokości 62 773,00 zł na realizację projektu                                     

pn. „Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka gm. Nowy Duninów” – zadanie 

zostało zrealizowane w 2018 roku. 

 Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                        

w wysokości 98 965,80 zł na realizację projektu pn. „Aktywna ochrona jerzyków i jaskółek 

na terenie Gminy Nowy Duninów”. 

 Dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 200 834,00 zł na zadanie 

„Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa - Etap II”. 

 Dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 25 596,00 zł na zadanie 

„Utworzenie nowego i rewitalizacja istniejącego terenu zieleni w miejscach 

zurbanizowanych w m. Soczewka oraz Nowy Duninów gm. Nowy Duninów”. 

 Dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 95 250,00 zł na zadanie 

„Budowa pumptracka przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie”. 

 Dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 9 993,75 zł w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na zadanie                     

pn. „Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej                          

w m. Wola Brwileńska”. 

 Dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 9 594,00 zł w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na zadanie                    

pn. „Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka – Etap II”. 

 Dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 10 000,00 zł w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na zadanie                   

pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Lipianki”. 

 Dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 9 824,00 zł w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na zadanie                    

pn. „Zakup wyposażenia promocyjno-wystawowego”. 

 Dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 9 998,75 zł w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na zadanie                   

pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dzierzązna”. 

 Dotację z budżetu UE w wysokości 1 171 853,37 zł na realizację projektu                               

pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. ks. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Nowym Duninowie” – zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku. 
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 Dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 45 500,00 zł w ramach 

„Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. 

 Dotację z budżetu UE w wysokości 30 312,50 zł na realizację projektu w ramach RPO 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn. ”Kształcimy kompetencje                                        

i eksperymentujemy-podnoszenie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów”. 

 Dotację z budżetu UE w wysokości 150 054,37 zł na realizację projektu w ramach RPO 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn. ”Kształcimy kompetencje                                        

i eksperymentujemy- kontynuujemy dobre praktyki  w Gminie Nowy Duninów”. 

 Dotację celowa z budżetu państwa w wysokości 127 532,92 zł na realizację zadania             

pn. „Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Soczewce na potrzeby utworzenia 

Klubu Senior+” oraz „Zakup wyposażenia dla Klubu Senior+”. 

 Dotację ze Starostwa Powiatowego w kwocie 10 000,00 zł na organizację Regat 

Żeglarskich. 

 Dotację ze Starostwa Powiatowego w kwocie 16 935,46 zł dla jednostek OSP                           

na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych 

oraz zakup sprzętu i umundurowania. 

 Dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 12 399,77 zł na remont 

pokrycia dachu w budynku strażnicy OSP w Dzierżąznie. 

 Dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 64 677,03 zł - zwrot części 

wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku. 

 Środki z państwowego funduszu celowego w kwocie 6 251,40 zł na dopłatę realizacji 

zadań własnych do ceny usługi na liniach komunikacyjnych. 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 5 204.654,29 zł na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 525 722,30 zł na realizację 

własnych zadań bieżących. 

 

WYDATKI BUDŻETOWE 

Tabela 3. Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Nowy Duninów w 2019 r. 

Wyszczególnienie Plan [zł] Wykonanie [zł] Stopień wykonania 

wydatki budżetowe 18 873 794,49 18 697 633,62 99,07% 

wydatki bieżące 16 886 198,90 16 734 351,48 99,10% 

wydatki majątkowe 1 987 595,59 1 963 282,14 98,78% 

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowy Duninów za 2019 r. 
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Po uwzględnieniu zmian budżet przewidywał realizację wydatków ogółem w wysokości  

18 873 794,49 zł. Wydatki zrealizowano ostatecznie w kwocie 18 697 633,62 zł, co stanowi 

99,07% planu, z tego:  

 wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 16 734 351,48 zł, tj. w 99,10% planu, który 

wynosił 16 886 198,90 zł 

 wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1 963 282,14 zł, tj. w 98,78% planu, który 

wynosił 1 987 595,59 zł.  

W przeliczeniu na 1 mieszkańca2 wydatki wyniosły 4 769,80 zł. 

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie wydatków budżetowych Gminy wg klasyfikacji 

budżetowej. Największy udział po stronie wydatków stanowią następujące kategorie 

dochodów:  

 Rodzina 

 Oświata i wychowanie 

 Administracja publiczna  

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 Transport i łączność 

 Pomoc społeczna 

. 

                                                           
2 uwzględniono stałych mieszkańców 
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Tabela 4. Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Nowy Duninów w 2019 r. w podziale 
na działy 

Dział Wyszczególnienie 

Wydatki 

Plan po 
zmianach [zł] 

Wykonanie [zł] 
Wykonanie 

[%] 

O10 Rolnictwo i łowiectwo 405 169,86 405 147,90 99,99% 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 
622 813,00 620 783,89 99,67% 

600 Transport i łączność 1 110 053,74 1 083 035,51 97,57% 

630 Turystyka 53 045,00 53 042,87 100,00% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 163 026,00 159 343,37 97,74% 

710 Działalność usługowa 19 041,00 19 040,40 100,00% 

750 Administracja publiczna 2 234 663,25 2 228 859,11 99,74% 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

50 619,00 50 241,59 99,25% 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
96 935,46 94 297,88 97,28% 

757 Obsługa długu publicznego 110 000,00 109 935,41 99,94% 

758 Różne rozliczenia 45 871,00 0,00 0,00% 

801 Oświata i wychowanie 4 728 334,84 4 688 449,06 99,16% 

851 Ochrona zdrowia 72 953,00 70 923,98 97,22% 

852 Pomoc społeczna 1 048 679,00 1 031 218,54 98,34% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 111 129,00 90 641,76 81,56% 

855 Rodzina 5 075 646,00 5 072 539,95 99,94% 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
2 201 972,96 2 198 403,64 99,84% 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
370 622,51 370 027,78 99,84% 

926 Kultura fizyczna 353 219,87 351 700,98 99,57% 

Wydatki razem 18 873 794,49 18 697 633,62 99,07% 

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowy Duninów za 2019 r.
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WYNIK BUDŻETOWY 

Tabela 5. Planowana i wykonana nadwyżka budżetowa Gminy Nowy Duninów w 2019 r. 

Wyszczególnienie Plan [zł] Wykonanie [zł] 

Nadwyżka 1 688 671,00 1 764 470,41 

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowy Duninów za 2019 r. 

Budżet w 2019 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1 764 470,41 zł przy planowanej 

nadwyżce w kwocie  1 688 671,00 zł. Różnica między planowaną nadwyżką, a wykonaną 

stanowi kwotę 75 799,41 zł – są to wolne środki na rachunku.  
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3. Realizacja zadań inwestycyjnych 

W 2019 r. Gmina Nowy Duninów poniosła wydatki w związku z realizacją następujących 

zadań inwestycyjnych:  

 Rozbudowa sieci wodociągowych - 34 942,23 zł 

 „Budowa drogi gminnej w m. Karolewo Etap IV” - 135 282,56 zł 

 „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa - Etap II” -                             

340 259,16 zł 

 „Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka - Etap II” - 19 188,00 zł 

 „Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy” - 61 600,00 zł 

 „Wyposażenie pracowni i zakup stołu terapeutycznego” - 31 970,00 zł 

 „Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Soczewce na potrzeby utworzenia 

Klubu Seniora+” - 115 820,55 zł 

 „Zakup wyposażenia dla Klubu Seniora+” - 44 087,60zł 

 „Ogrodzenie placu dla potrzeb gospodarki odpadami” - 24 351,83 zł 

 „Aktywna ochrona jerzyków i jaskółek na terenie Gminy Nowy Duninów” -                          

111 807,00zł 

 „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w m. Nowa Wieś  Etap II”  

(fundusz sołecki) - 23 739,00zł 

 „Zagospodarowanie terenu wypoczynku i rekreacji w m. Nowy Duninów” -                        

103 190,19 zł 

 „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska” - 114 135,99 zł 

 „Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej                              

w m, Wola Brwileńska” - 19 987,50 zł 

 „Budowa pumptracka przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie” -                       

209 469,00 zł 

 „Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody 

uzdatnionej” -  265 180,81 zł 

 „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki” - 293 387,72 zł 

W tabelach poniżej przedstawiono również szczegółowe dane nt. wydatków na zadania 

inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF oraz wydatków 

obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach 

funduszu sołeckiego w 2019 r. Przedstawiono zestawienie planowanych wydatków  

(po zmianach) oraz rzeczywiście poniesionych środków.  

 

 



 

  18 
 

Tabela 6. Informacja z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF 

Lp. Dział Rozdział 
Nazwa zadania inwestycyjnego  

(w tym w ramach funduszu sołeckiego) 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie % wykonania 

1 O10 O1010 Rozbudowa sieci wodociągowych 34 943,00 34 942,23 100,00 

2 600 60016 Budowa drogi gminnej w m. Karolewo Etap IV 135 283,00 135 282,56 100,00 

3 600 60016 Budowa drogi gminnej w m. Lipianki (projekt) 11 000,00 0,00 0,00 

4 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa - Etap II 340 260,00 340 259,16 100,00 

5 630 63095 Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka - Etap II 19 188,00 19 188,00 100,00 

6 750 75023 Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy 61 600,00 61 600,00 100,00 

7 801 80195 Wyposażenie pracowni i zakup stołu terapeutycznego 31 970,00 31 970,00 100,00 

8 
852 85295 Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Soczewce na 

potrzeby utworzenia Klubu Seniora+ 
122 050,00 115 820,55 94,90 

9 852 85295 Zakup wyposażenia dla Klubu Seniora+ 50 450,00 44 087,60 87,39 

10 900 90002 Ogrodzenie placu dla potrzeb gospodarki odpadami 24 352,00 24 351,83 100,00 

11 900 90008 Aktywna ochrona jerzyków i jaskółek na terenie Gminy Nowy Duninów 111 900,00 111 807,00 99,92 

12 900 90015 Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w m. Nowa 
Wieś  Etap II  (fundusz sołecki) 

24 120,64 23 739,00 98,42 

13 900 90095 Zagospodarowanie terenu wypoczynku i rekreacji w m. Nowy Duninów 103 192,00 103 190,19 100,00 

14 921 92109 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska 114 365,95 114 135,99 99,80 

15 921 92109 Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy 
wiejskiej w m, Wola Brwileńska 

20 000,00 19 987,50 99,94 

16 926 92605 Budowa pumptracka przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie  209 469,00 209 469,00 100,00 

Ogółem 1 414 143,59 1 389 830,61 98,28 

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowy Duninów za 2019 r.
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Tabela 7. Informacja z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu 
sołeckiego w 2019 r. 

Lp. Dział Rozdział 
Nazwa 

sołectwa 
Nazwa zadania, przedsięwzięcia Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 

w tym 

Bieżące majątkowe 

1 600 60016 Brwilno Remont drogi gminnej w 
miejscowości Brwilno 

11 065,67 10 977,75 99,2 10 977,75  

2 900 90095 Brwilno 
Dolne - 

Soczewka 

Zakup i wymiana gabloty 
informacyjnej dla sołectwa 
Brwilno Dolne - Soczewka 

1 613,77 1 613,77 100 1 613,77  

3 600 60016 Brwilno 
Dolne - 

Soczewka 

Remont drogi gminnej ul. 
Orzechowa Brwilno Dolne 

35 000,00 34 922,16 99,78 34 922,16  

4 921 92109 Duży 
Duninów 

Remont świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Lipianki (własność 

gminy) 

5 652,82 5 646,76 99,89 5 646,76  

5 921 92109 Duży 
Duninów 

Zakup wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Lipianki 

(stoły, krzesła, regały) 

6 500,00 6 380,00 98,15 6 380,00  

6 921 92109 Lipianki Remont świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Lipianki (własność 

gminy) 

9 400,00 9 399,71 100 9 399,71  

7 921 92109 Lipianki Zakup wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Lipianki 

sprzęt AGD i akcesoria 

7 450,87 7 450,87 100 7 450,87  

8 600 60016 Dzierzązna Remont drogi gminnej w 
miejscowości  Dzierzązna 

13 900,03 13 827,66 99,48 13 827,66  

9 600 60016 Karolewo - 
Nowa Wieś 

Remont drogi gminnej w 
miejscowości Karolewo 

2 281,65 2 281,65 100 2 281,65  
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Lp. Dział Rozdział 
Nazwa 

sołectwa 
Nazwa zadania, przedsięwzięcia Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 

w tym 

Bieżące majątkowe 

10 900 90015 Karolewo - 
Nowa Wieś 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego 
przy drodze krajowej w 

miejscowości  Nowa Wieś - Etap 
II 

24 120,64 23 739,00 98,42  23 739,00 

11 600 60016 Nowy 
Duninów  

Remont drogi gminnej ul. 
Parcelowa w Nowym Duninowie 

38 826,90 38 729,50 99,75 38 729,50  

12 600 60016 Popłacin Remont drogi gminnej w m. 
Popłacin 

22 092,51 11 722,00 53,06 11 722,00  

13 750 75075 Stary 
Duninów 

Zakup sprzętu i wyposażenia 
potrzebnego w celu promocji 

sołectwa Stary Duninów i gminy 
Nowy Duninów 

4 113,16 4 008,40 97,45 4 008,40  

14 900 90015 Stary 
Duninów 

Zakup i montaż oświetlenia 
solarnego przy drodze gminnej w 

Starym Duninowie 

12 000,00 11 000,00 91,67 11 000,00  

15 600 60016 Środoń 
Brzezinna 

Góra 

Remont drogi gminnej w 
miejscowości  Środoń  

11 453,94 11 434,08 99,83 11 434,08  

16 600 60016 Jeżewo - 
Trzcianno 

Remont drogi gminnej w 
miejscowości Trzcianno  

13 045,84 12 983,88 99,53 12 983,88  

17 921 92109 Wola 
Brwileńska 

Budowa świetlicy wiejskiej w m. 
Wola Brwileńska (zakup 

materiałów budowlanych) 

14 365,95 14 330,79 99,76  14 330,79 

Ogółem 232 883,75 220 447,98 94,66 182 378,19 38 069,79 

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowy Duninów za 2019 r. 
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4. Wykonanie uchwał  

Uchwały, jakie w 2019 r. przyjęła Rada Gminy Nowy Duninów zostały przedstawione 

zbiorczo w tabeli poniżej.  

Tabela 8. Uchwały przyjęte przez Radę Gminy Nowy Duninów w 2019 r. 

Nr uchwały 
Data 

przyjęcia 
W sprawie Termin wejścia w życie 

 41/VI/2019 18.02.2019r. 
zmiany  Uchwały Budżetowej 

Gminy Nowy Duninów na 2019 rok 
Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia 

42/VII/2019 22.03.2019r. 
zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Nowy Duninów 
Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia 

43/VII/2019 22.03.2019r. 
zmiany  Uchwały Budżetowej 

Gminy Nowy Duninów na 2019 rok 
Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia 

44/VII/2019 22.03.2019r. 
rozpatrzenia skargi na działalność 

Wójta Gminy Nowy Duninów 
Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia 

45/VII/2019 22.03.2019r. 
uchwalenia "Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2019 - 

2021" 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

46/VII/2019 22.03.2019r. 

obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej 

 

 

 

Uchwała wchodzi w 
życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego 

47/VII/2019 22.03.2019r. 

zmiany uchwały w sprawie 
przyjęcia programów polityki 

zdrowotnej pn.: "Program 
profilaktyki wad postawy dla dzieci 
realizujących roczne obowiązkowe 
przygotowanie przedszkolne oraz 

uczniów klas III i V szkoły 
podstawowej w 2019 r.", "Program 
profilaktyki próchnicy dla dzieci z 
gminy Nowy Duninów w latach 
2019-2021 realizowany przez 

Gminę Nowy Duninów". 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

48/VII/2019 22.03.2019r. zawieszenia w całości realizacji i 
finansowania programów polityki 

zdrowotnej pn. "Program 
profilaktyki szczepień dzieci 

zamieszkałych na terenie Gminy 
Nowy Duninów przeciw 

meningokokom serogrupy C w 
latach 2018 - 2020" i pn. "Program 
profilaktycznych szczepień przeciw 

grypie dla mieszkańców gminy 
Nowy Duninów w latach 2018 - 

2020" 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ugnowyduninow.bip.org.pl/pliki/ugnowyduninow/uch_nr_41_6_2019.pdf
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Nr uchwały 
Data 

przyjęcia 
W sprawie Termin wejścia w życie 

 

49/VII/2019 22.03.2019r. zmiany Uchwały Rady Gminy Nowy 
Duninów NR 90/XI/2015 z dnia 30 

grudnia 2015 roku w sprawie 
sprzedaży lokali mieszkalnych w 

budynkach stanowiących własność 
gminy wraz z oddaniem w 

użytkowanie wieczyste ułamkowej 
części gruntu 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

50/VII/2019 22.03.2019r. ustalenia wysokości i warunków 
udzielania bonifikaty od wniesienia 

opłaty jednorazowej z tytułu 
przekształcenia użytkowania 

wieczystego w prawo własności 
gruntowych stanowiących własność 

Gminy Nowy Duninów 

Uchwała wchodzi w 
życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego 

 

51/VII/2019 22.03.2019r. przeznaczenia do sprzedażny 
lokalu mieszkalnego nr 1 w 

budynku nr 11 przy ul. Świerkowej 
w miejscowości Soczewka, 

stanowiącego własność Gminy 
Nowy Duninów 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

 

 

 

52/VII/2019 22.03.2019r. wprowadzenia "Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Nowy 

Duninów w roku 2019" 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

 

 

53/VIII/2019 28.06.2019r. 
udzielenia Wójtowi Gminy Nowy 

Duninów wotum zaufania 
Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia 

54/VIII/2019 28.06.2019r. zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Nowy Duninów za 

2018 rok 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

 

 

55/VIII/2019 28.06.2019r. udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2018 rok 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

 

56/VIII/2019 28.06.2019r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 
Nowy Duninów na 2019 rok 

 

 

 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

 

 

 

57/VIII/2019 28.06.2019r. uchwalenia Statutu Gminy Nowy 
Duninów 

 

 

Uchwała wchodzi w 
życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 
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Nr uchwały 
Data 

przyjęcia 
W sprawie Termin wejścia w życie 

 Województwa 
Mazowieckiego 

58/VIII/2019 28.06.2019r. powołania zespołu do spraw 
zaopiniowanie kandydatów na 

ławników sądowych na kadencję 
2020-2023 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

 

59/VIII/2019 28.06.2019r. przyjęcia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie 

Gminy Nowy Duninów 

 

 

 

Uchwała wchodzi w 
życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego 

60/VIII/2019 28.06.2019r. ustalenia planu sieci publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych 

przez gminę Nowy Duninów, a 
także określenia granic ich 

obwodów 

 

Uchwała wchodzi w 
życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego 

61/VIII/2019 28.06.2019r. określenia sezonu kąpielowego 
oraz wykazu kąpielisk na terenie 
gminy Nowy Duninów w 2019r. 

 

 

Uchwała wchodzi w 
życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego 

62/VIII/2019 28.06.2019r. zmiany uchwały nr 27/V/07 Rady 
Gminy Nowy Duninów z dnia 19 
stycznia 2007 roku, w sprawie 

ustalenia przedmiotu, zakresu oraz 
zasad udzielenia dotacji celowych 

na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytku nieruchomym 
wpisanym do rejestru zabytków, 

znajdujących się na terenie gminy 
Nowy Duninów 

Uchwała wchodzi w 
życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego 

 

 

 

 

63/VIII/2019 28.06.2019r. oddania w użytkowanie wieczyste w 
drodze bezprzetargowej gminnej 

nieruchomości gruntowej 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

64/IX/2019 13.09.2019r. 

zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Nowy Duninów 

 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

 

65/IX/2019 13.09.2019r. zmiany uchwały Budżetowej Gminy 
Nowy Duninów na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

66/IX/2019 13.09.2019r. uchwalenia statutów sołectw 
położonych na terenie gminy Nowy 

Duninów 

Uchwała wchodzi w 
życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w 
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Nr uchwały 
Data 

przyjęcia 
W sprawie Termin wejścia w życie 

 

 

Dzienniku Urzędowym 
Województwa 

Mazowieckiego 

67/IX/2019 13.09.2019r. wyboru ławników do orzekania w 
Sądzie Okręgowym w Płocku na 

kadencje lat 2020-2023 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

68/IX/2019 13.09.2019r. wyrażenia zgody na realizację 
przez Gminę Nowy Duninów 
projektu konkursowego pn.: 

"Kształcimy i eksperymentujemy - 
kontynuujemy dobre praktyki w 

Gminie Nowy Duninów" w ramach 
Osi Priorytetowej X Edukacja dla 

rozwoju regionu, Działanie 
10.1  Kształcenie i rozwój dzieci i 
młodzieży, Pod działanie 10.1.1 
Edukacja ogólna Regionalnego 

Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia z 
mocą obowiązującą od 

01.08.2019r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

69/IX/2019 13.09.2019r. ustalenia regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków za wysługę 

lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 
nagród i za warunki pracy oraz 

niektóre inne składniki 
wynagrodzenia w Szkole 

Podstawowej im. ks. kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Nowym 

Duninowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała wchodzi w 
życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego i 

wchodzi w życie z 
dniem 1 września 

2019r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70/IX/2019 13.09.2019r. określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin dla 

nauczycieli (logopedy, pedagoga 
szkolnego, nauczyciela doradztwa 

zawodowego, rewalidacji i 
nauczyciela wspomagającego) oraz 
nauczycieli przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych zatrudnionych w 

Uchwała wchodzi w 
życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego i 

wchodzi w życie z 
dniem 1 września 
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Nr uchwały 
Data 

przyjęcia 
W sprawie Termin wejścia w życie 

Szkole Podstawowej im. ks. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Nowym Duninowie 

2019r. 

 

71/IX/2019 13.09.2019r. wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy o świadczenie usług w 

zakresie publicznego transportu 
zbiorowego 

Uchwała wchodzi w 
życia z dniem podjęcia, 
z mocą obowiązującą 

od dnia 19 lipca 2019r. 

72/IX/2019 13.09.2019r. wyznaczenia linii komunikacyjnych 
publicznego transportu zbiorowego, 

dla których organizatorem jest 
Gmina Nowy Duninów 

 

 

 

Uchwała wchodzi w 
życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego 

 

73/IX/2019 13.09.2019r. udzielanie dotacji celowej z budżetu 
Gminy Nowy Duninów na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i 
roboty budowlane przy zabytku 

nieruchomym wpisanym do rejestru 
zabytków, znajdujących się na 
terenie gminy Nowy Duninów 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

74/IX/2019 13.09.2019r. określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności z zakresu 

ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych 

zwierząt, grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części na 

terenie Gminy Nowy Duninów 

Uchwała wchodzi w 
życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego 

 

 

 

75/X/2019 25.10.2019r. 
zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Nowy Duninów 
Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia 

76/X/2019 25.10.2019r. zmiany Uchwały Budżetową Gminy 
Nowy Duninów na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

77/X/2019 25.10.2019r. określenia stawek podatku od 
nieruchomości na 2020 rok 

 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem 1 stycznia 

2020r. 

78/X/2019 25.10.2019r. obniżenia średniej ceny skupu żyta 
jako podstawy wymiary podatku 

rolnego w 2020 roku 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem 1 stycznia 

2020r. 

79/X/2019 25.10.2019r. opłaty targowej 

 

 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem 1 stycznia 

2020r. 

80/X/2019 25.10.2019r. określenia wysokości stawek od 
środków transportowych na 2020 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem 1 stycznia 
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Nr uchwały 
Data 

przyjęcia 
W sprawie Termin wejścia w życie 

rok 2020r. 

81/X/2019 25.10.2019r. 
określenia wzoru wniosku o wypłatę 
dodatku energetycznego - uchylona 

uchwałą Rady Gminy Nowy 
Duninów Nr 90/XI/2019 z dnia 4 

grudnia 2019 roku 

Uchwała wchodzi w 
życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego 

82/X/2019 25.10.2019r. Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Nowy Duninów z 

organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (tj. z 
dnia 15 marca 2019 r. Dz. U.   z 

2019 r,. poz. 688 ze zm. ), na 2020 
rok 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

83/X/2019 25.10.2019r. przyjęcia darowizny na rzecz Gminy 
Nowy Duninów 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

84/X/2019 25.10.2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
przystąpienia do współpracy 

partnerskiej z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad w 

Warszawie w zakresie realizacji 
zadań poprawiających 

bezpieczeństwo komunikacyjne 
pieszych oraz rowerzystów 

poruszających się w ciągach 
komunikacyjnych drogi krajowej nr 
62 zlokalizowanej na terenie Gminy 

Nowy Duninów 

 

 

 

 

 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85/X/2019 25.10.2019r. zmiany Uchwały Nr 33/V/2018 z 
dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych oraz 
Gminnego Programu 

Przeciwdziałania i narkomanii na 
rok 2019 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

86/XI/2019 04.12.2019r. 
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Nowy Duninów na 2019 rok 
Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia 

87/XI/2019 04.12.2019r. utworzenia ośrodka wsparcia oraz Uchwała wchodzi w 

http://ugnowyduninow.bip.org.pl/pliki/ugnowyduninow/uch_nr_90_11_2019.pdf
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Nr uchwały 
Data 

przyjęcia 
W sprawie Termin wejścia w życie 

ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w 

tym ośrodku wsparcia 

życie z dniem 1 stycznia 
2020r. 

88/XI/2019 04.12.2019r. zmiany uchwały NR 138/XVII/12 
Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 
28 września 2012 roku, w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Nowym Duninowie 

Uchwała wchodzi w 
życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego 

89/XI/2019 04.12.2019r. określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w gminie Nowy Duninów 

 

 

 

Uchwała wchodzi w 
życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego 

90/XI/2019 04.12.2019r. uchylenia uchwały w sprawie 
określenia wzoru wniosku o wypłatę 

dodatku energetycznego 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

91/XI/2019 04.12.2019r. wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego 

 

 

 

Uchwała wchodzi w 
życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego 

92/XII/2019 30.12.2019r. 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Nowy Duninów 
Uchwała wchodzi od 
dnia 01.01.2020 r. 

93/XII/2019 30.12.2019r. 
Uchwała Budżetowa Gminy Nowy 

Duninów na rok 2020 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem 1 stycznia 

2020r. 

94/XII/2019 30.12.2019r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 
Nowy Duninów na 2019 rok 

 

 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

 

 

95/XII/2019 30.12.2019r. wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg których 

zarządcą jest gmina Nowy Duninów 

 

 

Uchwała wchodzi w 
życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego 

96/XII/2019 30.12.2019r. uchwalenia Planu Pracy Rady 
Gminy Nowy Duninów na 2020 rok 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

97/XII/2019 30.12.2019r. zatwierdzenia Planu Pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Nowy 

Duninów na 2020 rok 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

98/XII/2019 30.12.2019r. zatwierdzenia Planu Pracy Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 
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Nr uchwały 
Data 

przyjęcia 
W sprawie Termin wejścia w życie 

Gminy Nowy Duninów na 2020 rok 

99/XII/2019 30.12.2019r. zatwierdzenia Planu Pracy Komisji 
Rozwoju Gospodarczego Rady 

Gminy Nowy Duninów na 2020 rok 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

100/XII/2019 30.12.2019r. zatwierdzenia Planu Pracy Komisji 
ds. Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki i Spraw Społecznych 
Rady Gminy Nowy Duninów na 

2020 rok 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

101/XII/2019 30.12.2019r. przyjęcia Programu profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Nowy 

Duninów na 2020 rok 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

102/XII/2019 30.12.2019r. wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy o świadczenie usług w 

zakresie publicznego transportu 
zbiorowego 

Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 

 

 

103/XII/2019 30.12.2019r. wyznaczenia linii komunikacyjnych 
publicznego transportu zbiorowego, 

dla których organizatorem jest 
Gmina Nowy Duninów 

 

 

Uchwała wchodzi w 
życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego 

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Nowy Duninów 

 

  



 

  29 
 

5. Sytuacja demograficzna na terenie Gminy Nowy Duninów 

Na koniec 2019 r. Gminę Nowy Duninów zamieszkiwało łącznie 3 920 mieszkańców (pobyt 

stały) i 71 mieszkańców (pobyt czasowy) 

Tabela 9. Liczba mieszkańców Gminy Nowy Duninów w 2019 r. 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
pobyt 
stały 

pobyt 
czasowy 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym 

Ogółem 

Osoba 

731 11 

Mężczyźni 385 5 

Kobiety 346 6 

Ludność w wieku produkcyjnym 

Ogółem 2 462 50 

Mężczyźni 1 304 20 

Kobiety 1 158 30 

Ludność w wieku poprodukcyjnym 

Ogółem 727 10 

Mężczyźni 245 3 

Kobiety 482 7 

Razem 

Ogółem 3920 71 

Mężczyźni 1 934 28 

Kobiety 1 986 43 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Nowy Duninów 

 

Biorąc pod uwagę ekonomiczne grupy mieszkańców, w 2019 r. odnotowano przewagę 

liczebną mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) nad liczbą osób w wieku 

poprodukcyjnym (powyżej 60 lat w przypadku kobiet i powyżej 65 lat w przypadku 

mężczyzn), co jest pozytywnym zjawiskiem. Udział poszczególnych grup ekonomicznych 

kształtował się w 2019 r. następująco3:  

 udział mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym – 18,65% 

 udział mieszkańców w wieku produkcyjnym – 62,81% 

 udział mieszkańców w wieku poprodukcyjnym – 18,55%  

  

                                                           
3 pod uwagę wzięto wyłącznie liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały  
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Negatywnym zjawiskiem demograficznym jest natomiast ujemny przyrost naturalny.                                          

W 2019 r. urodziło się w Gminie 39 dzieci, a zmarły 43 osoby. Należy ponadto zauważyć,                  

że przyrost naturalny, kształtował się na niskim poziomie.  

W roku sprawozdawczym odnotowano więcej zameldowań w Gminie (116 osób), niż 

wymeldowań (10 osób), co z kolei jest pozytywnym zjawiskiem, dającym szanse na wzrost 

liczby mieszkańców w Gminie w przyszłości.  

Na uwagę zasługują liczne inwestycje mające przyczynić się do poprawy jakości życia 

mieszkańców oraz działania w zakresie promocji Gminy zachęcające do zamieszkania na 

tym terenie.  
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6. Pomoc społeczna w Gminie Nowy Duninów i bezpieczeństwo 

publiczne 

 POMOC SPOŁECZNA I PROBLEMY MIESZKAŃCÓW GMINY NOWY DUNINÓW 

Na szeroko rozumianą pomoc społeczną w 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 

6 103 758,49 zł. Znaczącą pozycję w Budżecie po stronie wydatków zajmuje Dział Rodzina, 

w ramach którego poniesiono wydatki w wysokości 5 072 539,95 zł. Największy udział mają 

wypłaty świadczeń wychowawczych oraz wypłaty świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, 

funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń.  

Jednostką organizacyjną Gminy realizującą zadania pomocy społecznej – zadania własne, 

własne o charakterze obowiązkowym i zlecone z zakresu pomocy społecznej zgodnie z 

ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej                                                                       

( Dz. U. 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz inne zadania wynikające z właściwych ustaw 

jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie.  

W 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie zatrudnionych było 

łącznie 7 osób, w tym Kierownik, 3 pracowników socjalnych i 3 pozostałych pracowników.  

W 2019 r. nie utworzono żadnego nowego stanowiska w ramach Ośrodka.  

Pięciu pracowników posiada wykształcenie wyższe, a dwóch wykształcenie średnie. 

Specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego posiada dwóch pracowników 

socjalnych. Wśród pracowników dwie osoby posiadają specjalizację z organizacji pomocy 

społecznej. 

W działania zaangażowanych było 10 wolontariuszy.  

W 2019 r. GOPS udzielił pomocy 288 rodzinom, wśród których było 695 osób. Najczęstszym 

powodem przyznania pomocy w 2019 r. były: 

 ubóstwo (pomocy udzielono 84 rodzinom); 

 bezrobocie (wsparciem objęto 63 rodziny); 

 długotrwała lub ciężka choroba (wsparcie dla 45 rodzin); 

 niepełnosprawność (wsparcie dla 37 rodzin); 

 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (pomocą objęto 28 rodzin); 

 alkoholizm (wsparcie skierowano do 25 rodzin); 

Szczegółowe zestawienie rodzin objętych pomocą w podziale na powód przyznanego 

wsparcia przedstawiono na wykresie.  
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Wykres 1. Pomoc społeczna w podziale na powód otrzymanego wsparcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie 

 

W 2019 r. przyznano świadczenia pieniężne w formie zasiłku stałego w kwocie                               

194 405,11 zł. Zasiłki okresowe wypłacono w łącznej kwocie 50 754,23 zł. GOPS oferuje 

również świadczenia niepieniężne. Główną formą wsparcia w tym zakresie w 2019 r. był 

posiłek dla dzieci (wsparciem objęto 76 osób, wydano łącznie 8 301 świadczenia na kwotę 

46 554 zł). Gmina pokryła również wydatki związane z pobytem w domu pomocy społecznej 

5 osób – 148 043,87zł. Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 11 rodzin.   

GOPS w Nowym Duninowie w 2019 r. przy wspólnej organizacji imprez współpracował z: 

 Nadwiślańskim Stowarzyszeniem w Woli Brwileńskiej, 

 Ochotniczą Strażą Pożarną w Nowym Duninowie, 

 Klubem Sportowym LKS Wisła, 

 Gminnym Kołem Związku Emerytów i Rencistów w Nowym Duninowie.  

W 2019 r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie pełnił rolę Organizacji 

Partnerskiej Lokalnej w zakresie dystrybucji produktów żywnościowych z Polskiego Komitetu 

Pomocy Społecznej z siedzibą w Bielsku. W omawianym okresie pomoc w formie paczek 

żywnościowych w łącznej liczbie 998 paczek na kwotę ogólną 63 677,17 zł. (13 ton 50kg 40 

dag ), otrzymało 212 osób i rodzin ( łącznie 499 osób ). 

W 2019r. Gmina Nowy Duninów pozyskała środki finansowe w ramach Programu 

Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019, na remont i zakup wyposażenia 
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Klubu „Senior+” z siedzibą w Soczewce. Wartość zadania 159 908,15 zł., w tym adaptacja 

pomieszczeń 115 820,55 zł i zakup wyposażenia 44 087,60 zł. 

Utworzenie Klubu „Senior+” przyczyni się do zwiększenia dostępności usług społecznych,             

w szczególności usług środowiskowych i opiekuńczych Na terenie Gminy dla osób starszych. 

Działalność Klubu „Senior+” kierowana będzie do 15 osób w wieku 60+, nieaktywnych 

zawodowo, zamieszkujących Gminę Nowy Duninów. Docelowo z Klubu „Senior+” będzie 

mogła korzystać większa liczba uczestników. 

Urząd Gminy we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy organizował w 2019 r. roboty 

publiczne dla 13 osób, staże zawodowe dla 6 osób oraz prace społecznie użyteczne dla                      

10 osób. 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY NOWY DUNINÓW NA LATA 

2016-2022 

Uchwałą nr 99/XII/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Nowy Duninów przyjęła 

„Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowy Duninów na lata                     

2016-2020”. 

Główny cel strategiczny to rozwój systemowego podejścia do problemów społecznych                     

w celu przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego, podnoszenie jakości życia 

mieszkańców Gminy Nowy Duninów. 

Cele szczegółowe Strategii to: 

1. Aktywizacja środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym 

uwzględnieniem osób bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych. 

2. Rozwój zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych, długotrwale     

i ciężko chorych. 

3. Rozwój zintegrowanego systemu pomocy dziecku i rodzinie. 

4. Rozwój zintegrowanego systemu przeciwdziałania uzależnieniom. 

Najważniejsze działania podejmowane w związku z realizacją celów strategicznych w 2019 r. 

to: 

 realizacja prac społecznie-użytecznych, staży, robót publicznych 

 zabezpieczanie bezpieczeństwa socjalnego osobom bezrobotnym (pomoc finansowa                  

i materialna) 

 prowadzenie poradnictwa specjalistycznego  

 wspierania rozwoju samopomocy  

 wspieranie rozwoju wolontariatu 

 organizacja wydarzeń kulturalno-oświatowych 
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 realizacja programów terapeutycznych, edukacyjnych i profilaktycznych 

 stymulowanie aktywności twórczej 

 systematyczna poprawa jakości świadczonych usług na rzecz osób przeżywających 

trudności, wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA 2019 -2021 

Uchwałą nr 45/VII/2019 z dnia 22 marca 2019 r. Rada Gminy Nowy Duninów przyjęła 

„Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 -2021”. 

Głównym celem Programu jest budowa lokalnego systemu wsparcia rodziny poprzez: 

1. Profilaktykę stosowaną przed podjęciem interwencji w rozwiązywaniu problemów 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

2. Wspieranie rodzin w pełnieniu jej funkcji opiekuńczych, wychowawczych i socjalnych. 

3. Ochronę praw rodziny i dziecka. 

4. Uzupełnianie braków zdrowotnych, edukacyjnych, wychowawczych, społecznych                  

i materialnych rodzin i dzieci. 

5. Ochronę dzieci i młodzieży przed porzuceniem, zaniedbaniem, przemocą, 

uzależnieniami oraz przestępczością. 

6. Zapewnienie opieki, wychowania oraz wsparcia dzieciom i młodzieży pozbawionym 

opieki rodzicielskiej. 

7. Współpracę podmiotów publicznych i niepublicznych na rzecz rodziny, dzieci                      

i młodzieży. 

Podmiotem realizującym powyższe cele na terenie Gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nowym Duninowie współpracujący na zasadzie partnerstwa w szczególności  

z organizacjami społecznymi i pozarządowymi. 

W 2019r. instytucje i podmioty działające na rzecz rodzin z dziećmi: Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie, placówki kulturalno-oświatowe,                                 

GKRPA w Nowym Duninowie, Posterunek Policji w Nowym Duninowie, NZOZ „Rodzina”               

w Nowym Duninowie, Sąd Rejonowy w Gostyninie III Wydział Rodzinny i Nieletnich, 

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku 

prowadziły stałą współpracę w zakresie pomocy dziecku i rodzinie poprzez bieżące 

rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie problemów, organizowanie wspólnych spotkań, 

których głównym celem była wymiana informacji oraz doświadczeń, wypracowywanie 

skutecznych metod oraz planowanie działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.  

Placówki oświatowe z terenu Gminy realizowały działania na rzecz rodziny poprzez szeroko 

rozumianą edukację rodzinną dzieci i rodziców podczas zebrań z rodzicami, indywidualne 
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spotkania wychowawcy z rodzicami, inicjowanie i koordynowanie współpracy z poradnią                                  

psychologiczno-pedagogiczną, pedagogiem szkolnym. 

W 2019r. Gmina pozyskała dotację celową w wysokości 16 985,00 zł w ramach 

Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 – 

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Wydatki poniesione ogółem na 

realizację zadania wyniosły 45 095,91 zł. (kwota 28 110,91 zł. ze środków własnych Gminy). 

Pracę z asystentem rodziny podjęło w 2019 r. łącznie 11 rodzin przeżywających trudności              

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Rodziny te liczyły ogółem 26 dzieci                 

w wieku szkolnym. Asystent udzielał pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej,               

w rozwiązywaniu problemów socjalnych, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych                 

z dziećmi, motywował członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielał 

pomocy w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy zarobkowej, udzielał wsparcia dzieciom, 

prowadził indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci. Przy wykonywaniu 

swoich zadań współpracował  z pracownikami socjalnymi GOPS w Nowym Duninowie, 

pracującymi na terenie zamieszkania danej rodziny, wychowawcami szkolnymi, służbą 

zdrowia, policją. 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

Uchwałą nr 33/V/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rada Gminy Nowy Duninów, jak co roku 

przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                 

na 2019 rok oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. 

Jako główny cel Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustalono 

zapobieganie powstawania nowych problemów związanych z piciem i nadużywaniem 

alkoholu na terenie Gminy Nowy Duninów oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań w 

zakresie profilaktyki problemów alkoholowych, 

w tym 10 celów szczegółowych: 

1. Wspieranie rozwoju programów i działań profilaktycznych skierowanych do dzieci  

i młodzieży.  

2. Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, nauczycieli i pedagogów. 

3. Upowszechnianie metod edukacji publicznej podnoszących wiedzę o szkodliwości 

nadużywania alkoholu oraz możliwościach uzyskania wsparcia.  

4. Organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych. 

5. Wzmacnianie kompetencji zawodowych realizatorów gminnego Programu. 
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6. Wspieranie działań zapewniających utrzymanie abstynencji oraz działań związanych  

z reintegracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. 

7. Wspieranie i udzielanie pomocy instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność 

profilaktyczną poprzez organizowanie różnorodnych form pracy edukacyjnej, 

opiekuńczo - wychowawczej, aktywizującej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży 

oraz w rodzinach. 

8. Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań kontrolnych i interwencyjnych  

w stosunku do podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. 

9. Opracowanie diagnozy problemów alkoholowych. 

10. Wspieranie alternatywnych metod spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. 

Pracę kontynuował Punkt Konsultacyjny świadczący usługi dla osób dotkniętych problemem 

alkoholowym, narkomanią i przemocą w rodzinie. Osoby pracujące w Punkcie 

Konsultacyjnym powinny posiadać kwalifikacje z zakresu terapii uzależnień, przeciwdziałania 

przemocy, profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 

Wiodącą role w realizacji zadań zawartych w Programie pełni Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to osoby posiadające wymagane 

przeszkolenie w zakresie podstawowej wiedzy na temat problematyki alkoholowej zgodnie                  

z wymaganiami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.                         

W skład komisji wchodzą następujący przedstawiciele:  

1. Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;  

2. Przedstawiciele oświaty;  

3. Pracownik służby zdrowia;  

4. Pracownik Posterunku Policji;  

5. Pracownik Urzędu Gminy. 

Celem Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest profilaktyka wśród dzieci i młodzieży 

zażywania środków odurzających powodujących uzależnienie. Program realizowany był 

przez: 

1. Szkoły znajdujące się na terenie Gminy; 

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej; 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 

4. Posterunek Policji; 

5. Organizacje pozarządowe i inne podmioty, których działalność statutowa obejmuje 

zadania należące do sfery zadań publicznych. 
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W związku z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 

oraz Programem Przeciwdziałania  Narkomanii z Budżetu Gminy wydatkowano środki w 

kwocie 60 971,68 zł. Zostały one przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 

pracownika świetlicy socjoterapeutycznej, psychologa i diety dla członków  Gminnej Komisji 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych (36 536,56 zł.). Pozostała kwota przeznaczona 

została na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową - prowadzenie 

profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów 

alkoholowych w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie Gminy (24 435,12 zł.). 

Dofinansowano między innymi: organizację ferii zimowych, organizację warsztatów 

artystycznych pn. „W domu najlepiej”, warsztatów  artystycznych pn. „Filcowanie na sucho”, 

kulig i spotkanie ostatkowe, II Gminny Turniej Tenisa Stołowego, piknik z okazji Dnia 

Dziecka, Plenerowe spotkanie z teatrem 2019 oraz wycieczkę dla dzieci.   

OCHRONA ZDROWIA 

W 2019 r. Gmina Nowy Duninów poniosła wydatki w wysokości 10 460 zł na realizację 

zadania pn. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy Nowy Duninów w latach 2019-

2021 realizowany przez gminę Nowy Duninów”. Program został dofinansowany w 80% przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia. Celem programu było zwiększenie liczby dzieci o nie mniej niż 

40% w populacji objętej programem, u których zastosowano profesjonalne metody 

profilaktyki stomatologicznej. Cele założone w programie, w 2019 r. zostały osiągnięte 

zgodnie z założeniami, tj. na poziome nie mniejszym niż 40% populacji objętej programem. 

Liczebność populacji objęta programem ogółem w 2019 r. wyniosła 128 osób. 

Ponadto realizowany był „Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły 

podstawowej w 2019 roku”. Koszt programu to 14 301,48 zł. Środki zostały przekazane 

przez NFZ 80%. Celem programu było zwiększenie o 40% liczby dzieci ze zidentyfikowanymi 

odchyleniami od prawidłowej postawy ciała (rozumianej jako taki układ poszczególnych 

odcinków ciała niedotkniętych zmianami, który zapewnia optymalne zrównoważenie i 

stabilność ciała, wymaga minimalnego wysiłku mięśniowego, zapewnia dużą wydolność 

statyczno - dynamiczną oraz stwarza warunki właściwego ułożenia i działania narządów 

wewnętrznych) to jest: postawą wadliwą lub wadą postawy, w populacji uczniów klas V, które 

podejmą działania korekcyjne w 2019 roku. Cele zakładane w programie, w 2019 r. zostały 

osiągnięte zgodnie z założeniami, tj. na poziomie nie mniejszym niż 40% populacji objętej 

programem. Liczebność populacji objęta programem ogółem  w 2019 r. liczyła 41 osób. 

Gmina Nowy Duninów dofinansowała również program szczepień ochronnych przeciwko 

grypie w sezonie 2019 dla seniorów – mieszkańców gminy Nowy Duninów powyżej 65 roku 

życia, w kwocie 5 000 zł. 
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Realizacja powyższych programów została zlecona w drodze postępowania konkursowego 

NZOZ „Rodzina” w Nowym Duninowie. 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Na terenie Gminy Nowy Duninów działają następujące Ochotnicze Straże Pożarne: 

 OSP Dzierzązna 

 OSP Lipianki 

 OSP Nowy Duninów 

Ochotnicza Straż Pożarna Nowy Duninów należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – 

Gaśniczego (KSRG). 

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową Gmina w 2019 r. zrealizowała 

wydatki w kwocie 94 297,88 zł. Kwota ta została wydatkowana na utrzymanie gotowości 

bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto wykonano remont pokrycia dachu w OSP 

Dzierzązna. Ze środków ze Starostwa Powiatowego zakupiono także sprzęt                                      

i umundurowanie dla OSP.  
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7. Oświata w Gminie Nowy Duninów 

Na terenie Gminy Nowy Duninów zadania w zakresie oświaty realizuje Szkoła Podstawowa 

im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie ze Szkołą Filialną                           

w Soczewce. 

Na zadania Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie wykonano wydatki w kwocie 

2 814 432,23 zł. Na klasy dotychczasowego gimnazjum prowadzone w Szkole Podstawowej 

im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie wydano środki w kwocie 

144 250,25 zł. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik uczniów ukończył III klasę 

dotychczasowego gimnazjum. W placówce zatrudnionych było 31 nauczycieli (30 etatów) 

oraz 10 pracowników administracji i obsługi (9,50 etatu).  

Funkcjonowanie Filii w Soczewce wiązało się z poniesieniem w 2019 r. wydatków na 

poziomie 395 186,09 zł. W Filii w Soczewce zatrudnionych jest 3 nauczycieli (2,71 etatu) 

oraz 3 pracowników administracji i obsługi (2,75 etatu).   

Tabela 10. Liczba uczniów na terenie Gminy Nowy Duninów 

Placówka 
Rok szkoły 
2017/2018 

Rok szkoły 
2018/2019 

Rok szkoły 
2019/2020 

Szkoła Podstawowa w Nowym 
Duninowie 

211 239 
237 

Filia w Soczewce 13 8 11 

Gimnazjum 56 28 0 

Razem  280 275 248 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Nowy Duninów 

Tabela 11. Zatrudnienie w szkołach na terenie Gminy Nowy Duninów 

Placówka 
Liczba 

nauczycieli 
Etaty - 

nauczyciele 

Liczba 
pracowników 

obsługi i 
administracji 

Etaty – 
pracownicy 

obsługi i 
administracji 

Szkoła Podstawowa w Nowym 
Duninowie 

31 30 10 9,50 

Filia w Soczewce 3 2,71 3 2,75 

Razem  34 32,71 13 12,25 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Nowy Duninów 

W okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r., w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie 

realizowany był projekt pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy podnoszenie 

jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (wydatek w 2019 r. - 50 785,47 zł.).  
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W 2019 r., w ramach w/w Programu Operacyjnego placówka rozpoczęła realizację kolejnego 

projektu pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – kontynuujemy dobre praktyki w 

Gminie Nowy Duninów” (wydatek w 2019 r. – 122 541,93 zł). Celem głównym projektów jest 

poprawa jakości i efektywności kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Nowym 

Duninowie. 

W ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych                                

i Językowych, na utworzenie nowej pracowni informatycznej, pozyskano kwotę 66 161,70 zł. 

Biorąc pod uwagę przekształcenia placówek oświatowych w ostatnich latach, w celu 

umożliwienia porównywalności danych dotyczących wyników uczniów w nauce w tabeli 

poniżej zaprezentowano wyniki egzaminów gimnazjalnych na terenie Gminy Nowy Duninów  

w 2019 r. Wyniki uczniów z Gminy zestawiono z wynikami osiąganymi przez uczniów  

w powiecie płockim i województwie mazowieckim.  

Najwyższy średni wynik z egzaminu gimnazjalnego w 2019 r. osiągnęli uczniowie na terenie 

Gminy Nowy Duninów z części humanistycznej z zakresu języka polskiego (61%) oraz                   

z języka angielskiego na poziomie podstawowym (58%). Najniższe wyniki osiągnęli 

uczniowie z egzaminu z części matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki (30%). 

W porównaniu z wynikami na szczeblu powiatowym, uczniowie z Gminy Nowy Duninów 

wypadli lepiej w następujących częściach egzaminu: 

 część humanistyczna z zakresu języka polskiego 

 język angielski na poziomie podstawowym 

Wyniki uczniów Gminy Nowy Duninów we wszystkich częściach egzaminu były niższe od 

średniej wojewódzkiej.  
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Tabela 12. Wyniki egzaminów gimnazjalnych na terenie Gminy Nowy Duninów w 2019 r.  

Wyszczególnienie 
2019 

liczba uczniów Wynik (%) 

Część humanistyczna z 
zakresu języka polskiego 

Gmina Nowy Duninów 28 61 

Powiat Płocki 
 

60 

Województwo Mazowieckie 66 

Część humanistyczna z 
zakresu historii i wiedzy o 

społeczeństwie 

Gmina Nowy Duninów 28 55 

Powiat Płocki 
 

55 

Województwo Mazowieckie 62 

Część matematyczno-
przyrodnicza z zakresu 

matematyki 

Gmina Nowy Duninów 28 30 

Powiat Płocki 
 

39 

Województwo Mazowieckie 47 

Część matematyczno-
przyrodnicza z zakresu 

przedmiotów przyrodniczych 

Gmina Nowy Duninów 28 41 

Powiat Płocki 
 

45 

Województwo Mazowieckie 52 

Egzamin z języka 
angielskiego na poziomie 

podstawowym 

Gmina Nowy Duninów 28 58 

Powiat Płocki 
 

57 

Województwo Mazowieckie 73 

Egzamin z języka 
angielskiego na poziomie 

rozszerzonym 

Gmina Nowy Duninów 28 38 

Powiat Płocki 
 

40 

Województwo Mazowieckie 58 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie 
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Edukacja prowadzona jest także w oddziałach przedszkolnych (w Nowym Duninowie i Filii  

w Soczewce), na działalność których w 2019 r. wydatkowano łącznie 305 013,25 zł.        

Dane nt. liczby wychowanków przedstawiono w tabeli poniżej.  

Tabela 13. Liczba wychowanków oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Nowy Duninów 

Placówka 
Rok szkoły 
2017/2018 

Rok szkoły 
2018/2019 

Rok szkoły 
2019/2020 

Oddział Przedszkolny w Nowym Duninowie 

6-latki 27 29 18 

5-latki 25 15 18 

4-latki 10 11 8 

Razem 62 56 44 

Oddział Przedszkolny Filia w Soczewce 

6-latki 5 3 3 

5-latki 3 3 4 

4-latki 2 3 5 

Razem 10 9 12 

Ogółem Oddziały Przedszkolne 72 65 56 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Nowy Duninów 

W Oddziale Przedszkolnym w Nowym Duninowie zatrudnionych było 3 nauczycieli, 

natomiast w Oddziale Przedszkolnym Filia w Soczewce 1 nauczyciel.  

Ponadto Gmina ponosi wydatki w związku z dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli w 

Płocku – w 2019 r. kwota poniesionych wydatków to 148 101,37 zł. Dodatkowo zapłacono za 

dziecko uczęszczające do Punktu Przedszkolnego na terenie Gminy Włocławek                            

oraz za dziecko uczęszczające do Punktu Przedszkolnego w Płocku. Łączna kwota 

wydatków na ten cel wyniosła 1 397,08 zł.  
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8. Kultura, sport i rekreacja 

Na terenie Gminy funkcjonują następujące instytucje realizujące działalność kulturalną: 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie 

 Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie uzyskała dotację podmiotową z Budżetu 

Gminy w wysokości 79 700,00 zł. Ponadto Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki 

Narodowej w Warszawie na zakup książek w wysokości 6 000,00 zł. Wszystkie środki 

zostały wydatkowane.  

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce otrzymał dotację 

podmiotową (na bieżącą działalność) z Budżetu Gminy w wysokości 47 099,24 zł                        

oraz dotację w wysokości 45 500,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego, z przeznaczeniem                  

na organizację Regat Żeglarskich, a także grant w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości 26 502,80 zł ( w tym wkład własny z Budżetu 

Gminy 11 022,80 zł) na realizację zadania pn. „Aktywizacja mieszkańców Gminy Nowy 

Duninów”. Łączne dochody Ośrodka w 2019 r. wyniosły 119 102,04 zł, które w całości 

wydatkowano.  

W ramach środków gminnych w 2019 r. zorganizowano „Duninowskie święto plonów”.                   

Na ten cel Gmina przeznaczyła środki w kwocie 8 312,24 zł.  

Działalność kulturalną, sportową i rekreacyjną realizowały w Gminie również świetlice 

wiejskie. Prowadziła ona do integracji środowiska lokalnego, inicjowania aktywności 

mieszkańców na rzecz rozwoju miejscowości, przeprowadzania zorganizowanych inicjatyw 

lokalnych, promowania walorów turystycznych Gminy, zachowania dziedzictwa.  

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy wydatkowana 

została  kwota 10 758,56 zł.  

Ponadto, w ramach MIAS MAZOWSZE 2019 (dofinansowanie w 50%) oraz funduszu 

sołeckiego zrealizowano zadania pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dzierzązna” 

(zestawy ogrodowe, krzesła stalowe wyściełane, stoły składane, telewizor, sprzęt 

nagłaśniający Hi-Fi) oraz „Remont świetlicy wiejskiej w m. Lipianki” (remont instalacji 

centralnego ogrzewania, podłogi, instalacji elektrycznej, tynki wewnętrzne gipsowe),                

„Zakup  i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola 

Brwileńska” ( stolarka okienna 3-szybowa, 9 szt. okien oraz 4 szt. drzwi zewnętrzne) na 

kwotę 88 998,95 zł. 

Ze środków Budżetu Gminy realizowano zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej                            

w m. Wola Brwileńska” (w 2019 r. stan surowy zamknięty). Wydatkowana kwota na ten cel to 
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114 135, 99 zł, w tym kwota 14 330,79 zł w ramach funduszu sołeckiego. Realizacja zadania 

kontynuowana jest w 2020 roku. 

Gmina udzieliła także dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 

obiektów zabytkowych w wysokości 10 000 zł. dla Parafii w Nowym Duninowie. 

W 2019 r. Gmina przekazała dotację celową w wysokości 91 500,00 zł na realizację zadań: 

1. „Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjno – sportowych 

oraz uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego i 

współzawodnictwa sportowego bez ograniczenia wiekowego z zakresu gier zespołowych, 

tj. piłki nożnej i piłki siatkowej.” 

2. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach 

szkolenia sportowego i współzawodnictwa sportowego wszystkich grup wiekowych  

w zakresie tenisa stołowego.” 

W tym celu ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  

w roku 2019 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, do którego zgłosiły się                          

LKS „Wisła” w Nowym Duninowie oraz GKS „Fala” Nowy Duninów.  

Klub „Wisła” zajmuje się utrzymaniem  drużyn  piłki  nożnej  seniorów,  juniorów,  młodzików  

oraz  organizacją  i współorganizacją innych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla 

mieszkańców Gminy Nowy Duninów. Z Budżetu Gminy przekazano stowarzyszeniu                     

66 500 zł na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.  

Klub „Fala” rozwija gminną sekcję tenisa stołowego. W 2019 r. Gmina przekazała na 

stowarzyszenie 25 000 zł z Budżetu na realizację zadania w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej.  
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9. Wyposażenie w infrastrukturę techniczną, gospodarka odpadami  

i mienie Gminy Nowy Duninów 

Biorąc pod uwagę stan wyposażenia Gminy Nowy Duninów w infrastrukturę                              

wodno-kanalizacyjną należy zauważyć stały wzrost liczby osób korzystających z sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej w ostatnich latach. Na koniec 2019 r. na terenie Gminy 

funkcjonowała sieć wodociągowa o łącznej długości 111,80 km, do której prowadziło                        

1 212 przyłączy. Sieć kanalizacyjna liczyła 57,40 km długości, a liczba przyłączy do niej                

734 szt. 

Tabela 14. Dostęp do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowy Duninów 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
2017 2018 2018 

Wodociąg 

Długość czynnej sieci 
wodociągowej 

km 93,49 111,80 

Ilość przyłączy 
wodociągowych 

szt. 1 184 1 198 1 212 

Kanalizacja 

Długość sieci kanalizacyjnej km 46,25 51,45 57,40 

Ilość przyłączy 
kanalizacyjnych 

szt. 585 666 734 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Nowy Duninów 

 

Mieszkańcy Gminy Nowy Duninów zaopatrywani są w wodę z ujęcia w m. Trcianno i Stacji 

Uzdatniania Wody w m. Nowy Duninów, z ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody                                     

w Duninowie Dużym oraz częściowo z wodociągu m. Płocka. W m.  Nowy Duninów znajduje 

się gminna oczyszczalnia ścieków, do której odprowadzane są ścieki z terenu Gminy,                  

przy czym z dużego obszaru Gminy, gdzie występuje sieć kanalizacyjna, ścieki 

odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w m. Płock-Maszewo. Na terenie Gminy 

funkcjonują dwie stacje uzdatniania wody w Nowym Duninowie i Duninowie Dużym oraz trzy 

studnie w miejscowościach: Nowy Duninów (ujęcie rezerwowe), Trzcianno i Duninów Duży. 

W 2019 r. realizowano inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową oraz 

infrastrukturą drogową. Wydatki na te działania wraz z innymi inwestycjami przedstawiono 

szczegółowo w rozdziale 3 niniejszego Raportu. 

Na terenie Gminy znajduje się łącznie 53,471 km dróg gminnych, w tym drogi bitumiczne - 

15,347 km i  drogi gruntowe -  38,124 km. 
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Na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2019 r. wydatkowano kwotę 303 948,39 zł,               

w tym w ramach funduszu sołeckiego 136 878,68 zł. 

W 2019 r. Gmina pozyskała z budżetu Województwa Mazowieckiego środki finansowe na 

realizację zadań pn. „Budowa drogi gminnej w m. Karolewo Etap IV” w kwocie 135 282,56 zł              

i pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa – Etap II” w kwocie 

340 259,16 zł. 

Droga gminna w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa stanowi jedyną możliwość dojazdu dla 

mieszkańców do posesji, jak i służb ratunkowych. Posiadała nawierzchnię nieutwardzoną 

gruntową, która wymagała ciągłych napraw.  

W 2019 r. Gmina Nowy Duninów realizowała zadania związane ze zbiorowym transportem 

publicznym. Wzorem lat ubiegłych zbiorowy transport publiczny świadczony był na podstawie  

porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Płock, a Gminą Nowy Duninów,                          

zgodnie z którym Gmina Nowy Duninów przekazała organizację publicznego transportu 

zbiorowego na swoim terenie, Miastu Płock. W ramach przedmiotowej umowy operator 

świadczył usługę transportu publicznego w ciągu całego roku 2019. Wykonanych zostało 

43 159 871 wozokilometrów za kwotę 235 842,14 zł, linią nr 160 po trasie                                     

Płock-Popłacin-Brwilno-Soczewka-Brwilno Dolne - Wola Brwileńska-Stary Duninów-              

Nowy Duninów (wybrane kursy w dni nauki szkolnej  dalej: Nowy Duninów-Karolewo-Nowa 

Wieś) i z powrotem. Autobusy kursowały tylko w dni powszednie od poniedziałku do piątku     

w ramach 7 kursów (3 do/z Nowego Duninowa, 2  do/z Nowej Wsi i 2 do/z Soczewki),                     

z czego 4 kursy wykonywane były tylko w dni nauki szkolnej (2 do/z Nowej Wsi i 2 do/z 

Soczewki).  Dodatkowo, od miesiąca sierpnia 2019 r., na podstawie umowy z operatorem                         

PKS Gostynin uruchomiona została linia komunikacyjna Nowy Duninów-Płock                               

i Płock-Nowy Duninów na 3 kursy.   

W roku 2019 operator Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Włocławek  

realizował ranny kurs z Nowego Duninowa do Włocławka dla mieszkańców pracujących                

w m. Włocławek.  

Koszt transportu świadczonego przez PKS Gostynin i Kujawsko-Pomorski Transport 

Samochodowy Włocławek wyniósł 41 205, 96 zł.   

Gmina Nowy Duninów w 2019 r. realizowała zadanie własne nałożone przez ustawę - prawo 

oświatowe, polegające na dowożeniu uczniów, w tym niepełnosprawnych do szkół na terenie 

Gminy i poza jej obwodem. Zwrócono również koszty dowozu realizowanego we własnym 

zakresie przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. Organizacja dowożenia wyniosła  

476 596,03 zł. 
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Na podstawie ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej, w ramach umowy z Wojewodą Mazowieckim na  dofinansowanie 

realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na 

których realizowane są przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej                         

(1 zł  do 1 wozokilometra), Gmina Nowy Duninów uzyskała dopłatę w wysokości                      

6 251,40 zł.                                   

System gospodarki odpadami na terenie Gminy prowadzony jest w szczególności w oparciu  

o następujące Uchwały Rady Gminy Nowy Duninów: 

 Nr 59/VIII/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania, 

czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów, 

 Nr 171/XX/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania, 

czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów,  

 Nr 172/XX/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Nowy Duninów, 

 Nr 245/XXVII/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowy Duninów, 

 Nr 101/XII/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości  

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 

nieruchomości,  

 Nr 26/IV/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się 

domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, 

 Nr 68/IX/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 Nr 24/IV/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, 

 Nr 25/IV/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności, 

 Nr 154/XX/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne. 



 

  48 
 

Mieszkańcy Gminy Nowy Duninów mają możliwość korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nowym Duninowie przy ul. Gostynińskiej 1A, który 

znajduje się na terenie gminnej oczyszczalni ścieków. W ramach PSZOK mieszkańcy mogą 

oddawać następujące frakcje odpadów: 

 16 01 03 Zużyte opony 

 16 06 04 Baterie alkaiczne (z wyłączeniem 16 06 03)  

 17 01 01 Odpady  betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałowych 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione  w 17 01 06 

 20 01 23* Urządzenia zawierające  freony 

 20 01 32 Leki inne niż  wymienione  w 20 01 31 

 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33  

 20 01 35* Zużyte urządzenia  elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 

i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  

 15 01 01 Papier i tektura  

 15 01 02 Tworzywa sztuczne  

 15 01 04 metal  

 15 01 07 szkło 

Do PSZOK-u nie mogą być przyjmowane odpady zawierające azbest, części samochodowe, 

zmieszane odpady komunalne, odpady remontowe zmieszane z innymi odpadami, padłe 

zwierzęta.  

W marcu i we wrześniu 2019 r. na terenie Gminy przyjmowane były także odpady 

wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z gospodarstw domowych, 

Mieszkańcy oddawali także odpady z remontów. 

W 2019 r. z terenu Gminy Nowy Duninów zebrano łącznie 549,406 Mg odpadów 

komunalnych. 

Przez cały 2019 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych Gminy Nowy Duninów 

świadczył Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie.  

Wydatki w ramach gospodarki odpadami w 2019 r. wyniosły 852 389,35 zł.,                              

w tym wynagrodzenie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 680 863,12 zł., 
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obsługa zadania – 147 174,40 zł oraz ogrodzenie placu dla potrzeb gospodarki odpadami  

24 351,83 zł. 

Gmina systematycznie prowadziła kampanię edukacyjno-informacyjną dla właścicieli 

nieruchomości m.in. poprzez: przekazywanie informacji o funkcjonowaniu systemu podczas 

zebrań sołeckich, rozpowszechniania harmonogramów zbiórki dla właścicieli nieruchomości, 

informacji o kolorystyce worków, do których zbierane są odpowiednie rodzaje odpadów 

posegregowanych. Udostępniany był informator „JAK POSTĘPUJEMY Z ODPADAMI W 

GMINIE NOWY DUNINÓW” dla właścicieli nieruchomości za pośrednictwem strony 

internetowej Gminy, a także bezpośrednio w Urzędzie Gminy. Na stronie internetowej 

Gminy, na bieżąco aktualizowane były informacje o zmianach w obowiązującym prawie w 

zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach. 

Do powiadamiania i przekazywania najważniejszych informacji z zakresu prawidłowego 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina wykorzystywała 

również Mobilny System Informacji Gminy Nowy Duninów.  

Wartość mienia Gminy Nowy Duninów wzrosła do 41 592 656,35 zł w 2019 r.                                

Dla porównania na koniec 2018 r. wartość ta wynosiła 39 945 196,01 zł. Ww. wzrost wynika 

ze zrealizowanych inwestycji i poniesionych wydatków majątkowych.  

W tabeli poniżej przedstawiono wykaz mienia komunalnego Gminy i jego wartość.  

Tabela 15. Wartość mienia komunalnego Gminy Nowy Duninów na dzień 31.12.2019 r. 

Wyszczególnienie Wartość [zł] 

Budynki 5 186 855,57 

Budowle o wartości 33 896 098,13 

Pozostałe środki trwałe 1 200 390,26 

Grunty o powierzchni 80,0722  ha o wartości 1 309 312,39 

Źródło: Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowy Duninów za rok 2019, stanowiąca Załącznik nr 3 
do Zarządzenia Nr 15/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 10.03.2020 r. 

W zasobach Gminy w 2019 r. pozostawało 50 mieszkań komunalnych, w tym 2 lokale 

stanowiące mieszkania socjalne. 
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10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i promocja Gminy 

Nowy Duninów 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Organizacje pozarządowe podejmujące działania na rzecz społeczności lokalnej są ważnym 

ogniwem wspólnoty samorządowej, jaką stanowi gmina. Działania podejmowane przez 

organizacje pozarządowe sprawiają, że rośnie ich rola w kreowaniu pozytywnych zmian  

w środowisku lokalnym, co ma również wpływ na rozwój i promocję jednostki samorządu 

terytorialnego. Organizacje pobudzają aktywność obywatelską, uczą dialogu społecznego, 

są łącznikiem pomiędzy obywatelami, a władzą.  

Przyjmując program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. Rada 

Gminy wyraziła wolę budowania dialogu obywatelskiego oraz stwarzania warunków do 

realizacji inicjatyw służących mieszkańcom. 

Uchwałą nr 40/V/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2018 r. przyjęto 

Roczny Program Współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na  2019 rok. 

Głównym celem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego  

w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną  

i organizacjami pozarządowymi na obszarze gminy Nowy Duninów. 

Wśród celów szczegółowych współpracy uwzględniono: 

1. Umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur 

funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych. 

2. Zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie. 

3. Poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych. 

4. Integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań 

publicznych wymienionych w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

5. Udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy. 

6. Otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom 

pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych 

zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd. 

7. Realizacja priorytetowych zadań publicznych. 

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy  

i pozafinansowy. 
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Jako priorytetowe zadania publiczne wyznaczono: 

1. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

2. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

3. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

4. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 

a. organizacja imprez sportowych (m.in.: zawodów, turniejów, rozgrywek sportowych, 

olimpiad, mistrzostw); 

b. organizacja szkoleń dzieci i młodzieży mająca na celu rozwój umiejętności 

sportowych dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo;  

c. organizacja przygotowań i uczestnictwa zawodników i reprezentantów klubów 

w zawodach, turniejach, rozgrywkach;  

d. upowszechnianie sportu amatorskiego;  

e. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży mająca na celu rozwój umiejętności 

sportowych; 

5. turystyka i krajoznawstwo; 

6. ratownictwo i ochrona ludności - zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających nad 

wodą. 

Wójt Gminy Nowy Duninów w 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych w roku 2019 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprosił do 

składania ofert: „Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć                         

rekreacyjno – sportowych oraz uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia 

sportowego i współzawodnictwa sportowego bez ograniczenia wiekowego z zakresu gier 

zespołowych, tj. piłki nożnej i piłki siatkowej” oraz „Upowszechnianie kultury fizycznej 

poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego                                                

i współzawodnictwa sportowego wszystkich grup wiekowych w zakresie tenisa stołowego”, 

których realizację  i wydatkowane środki przytoczono w rozdziale dotyczącym działalności 

kulturalnej – rozdział 8 niniejszego raportu.  
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DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-PROMOCYJNA GMINY NOWY DUNINÓW 

Na promocję Gminy wydano kwotę 71 461,12 zł w tym: 4 008,40 zł w ramach funduszu 

sołeckiego.   

Wydatki związane były z następującymi działaniami promocyjnymi: 

 Regaty żeglarskie – 36 561,05 zł, w tym 7 000 zł środki własne, 10 000 zł dotacja ze 

Starostwa Powiatowego, 19 561,05 zł środki od sponsorów  

 Rajdy rowerowe i biegi – 2 239,47 zł  

 Turniej tenisa stołowego – 1 864,32 zł 

 Piknik wakacyjny – 3 553,83 zł  

 Piknik w Dzierząznie – 453,27 zł 

 Turniej piłki nożnej – 673,52 zł 

 Turniej sportowo pożarniczy – 1 203,87 zł 

 Biesiada świętojańska – 4 677,81 zł, w tym 677,97 zł środki od sponsorów 

 Promocja Gminy – 2 389,70 zł (pozostałe wydatki związane z promocją Gminy) 

 Film promujący – 2 091,00 zł  

 Konkurs wiedzy pożarniczej – 671,63 zł 

 Dzień Dziecka – 385,75 zł 

 Zakup map – 1 039,50 zł 

 

W ramach MIAS MAZOWSZE 2019 (dofinansowanie 50%) dla sołectwa Trzcianno-Jeżewo 

zostało zakupione wyposażenie promocyjno-wystawowe za kwotę 19 648,00 zł. 

Obserwuje się coraz większą ilość wydarzeń sportowo-rekreacyjnych organizowanych  

w Gminie Nowy Duninów przez podmioty spoza Gminy, do których należą organizacje 

realizujące swoją działalność statutową z zakresu turystyki, sportu i rekreacji na terenie 

Gminy Nowy Duninów.   
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11. Realizacja lokalnych polityk, programów i strategii 

Gmina Nowy Duninów działa w oparciu o szereg dokumentów strategicznych, programów  

i planów, które obowiązują w Gminie na mocy podejmowanych uchwał. Poniżej dokonano 

przedstawienia założeń najważniejszych dokumentów realizowanych w 2019 r. przez Gminę, 

w tym jej jednostki organizacyjne.  

STRATEGIA ROZWOJU GMINY NOWY DUNINÓW NA LATA 2016-2026 

Strategia Rozwoju Gminy na lata 2016 - 2020 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Nowy 

Duninów nr 119/XV/2016 z dnia 16 września 2016 r. Jest to plan osiągnięcia długofalowych 

zamierzeń Gminy i stanowi najważniejszy dokument strategiczny na szczeblu lokalnym. 

Określa ona priorytety i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego prowadzonego na 

obszarze Gminy.  

Misją Gminy jest Efektywne zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Nowy 

Duninów oraz zapewnienie im szans na lepszą przyszłość.  

Wizja rozwoju brzmi Gmina Nowy Duninów – pełna aktywnych, przedsiębiorczych  

i zintegrowanych mieszkańców, sprzyjająca aktywności, rekreacji i turystyce. 

W ramach Strategii uwzględniono następujące cele strategiczne i operacyjne, w ramach 

których realizowane są działania inwestycyjne w Gminie. 

Cele strategiczne 

TWORZENIE ZINTEGROWANEJ I 

NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 
ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 

ROZWÓJ POTENCJAŁU 

TURYSTYCZNEGO I 

REKREACYJNEGO Z 

UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY 

ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Cele operacyjne 

1. Rozwój infrastruktury 
drogowej i 
okołodrogowej 

2. Rozbudowa i 
modernizacja sieci 
wodno – kanalizacyjnej  

3. Remont i 
termomodernizacja 
budynków, będących 
własnością Gminy 

4. Budowa sieci gazowej 

5. Rozwój sieci 
szerokopasmowej 

6. Poprawa 
bezpieczeństwa 
mieszkańców 

7. Rozwój gospodarki 
odpadami 

1. Aktywizacja osób 
bezrobotnych 

2. Współpraca z 
organizacjami 
pozarządowymi 

3. Rozwój i poszerzenie 
oferty dydaktycznej, 
kulturalnej oraz sportowo-
rekreacyjnej dla 
wszystkich grup 
wiekowych 

1. Stworzenie atrakcyjnej 
oferty turystyczno – 
rekreacyjnej gminy w 
oparciu o zasoby 
przyrodnicze i kulturowe 

2. Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest 

3. Instalacja odnawialnych 
źródeł energii 

4. Rozwój gospodarki 
niskoemisyjnej 

5. Ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego i 
racjonalna gospodarka 
zasobami 
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PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY NOWY DUNINÓW 

Uchwałą nr 84/XI/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. Rada Gminy przyjęła Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Duninów zmieniony Uchwałą nr 182/XX/2017 Rady Gminy  

Nowy Duninów z dnia 30 czerwca 2017 roku. Opracowanie dokumentu zostało 

współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie.  

Plan zawiera kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-

energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy 

jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.  

W dokumencie uwzględniono następującą wizję: Gmina Nowy Duninów obszarem 

uwzględniającym dobro mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez wykorzystanie 

technologii niskoemisyjnych, z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. 

Wśród celów szczegółowych przyjęto do osiągnięcia: 

 redukcję emisji gazów cieplarnianych o 506,71(Mg CO2) 

 redukcję zużycia energii finalnej o 1059,36 (MWh) 

 zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o 13 530,74 (MWh). 

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY NOWY 

DUNINÓW NA LATA 2008-2032  

Uchwałą Nr 142/XX/09 z dnia 13 lutego 2009 r. Rada Gminy Nowy Duninów przyjęła 

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Duninów na lata 2008 – 

2032” 

Celem opracowania Programu jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców  

i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy do 

końca 2032 r. Program zakłada realizację zadań zmierzających do oczyszczenia terenów 

Gminy  

z wyrobów zawierających azbest. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

NA TERENIE GMINY NOWY DUNINÓW W ROKU 2019 

Program został przyjęty uchwałą nr 52/VII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 marca 

2019 roku. W Programie na 2019 r. wyznaczono następujące cele: 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nowy Duninów, w tym 

poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt. 
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2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi.  

3. Odławianie bezdomnych zwierząt.  

4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt bezdomnych. 

5. Zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez 

sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów a także usypianie ślepych miotów  

w uzasadnionych przypadkach. 

6. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz 

edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach  

i opiekunach kotów i psów.  

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane zaplanowano poprzez odławianie 

bezdomnych zwierząt i ich transport przez Fundację „Centrum Ochrony Środowiska”  

w Nasielsku Schronisko dla Zwierząt w Chrycynnie, transport bezdomnych zwierząt środkiem 

transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

Uwzględniono zapewnienie miejsc w Schronisku dla Zwierząt w Chrycynnie prowadzonym 

przez Fundację „Centrum Ochrony Środowiska” w Nasielsku wszystkim zwierzętom 

wałęsającym się, pozostającym bez właściciela lub odebranym właścicielom na skutek 

zaniedbań i innych działań określonych w ustawie o ochronie zwierząt, zebranym z terenu 

Gminy Nowy Duninów. Dla zwierząt gospodarskich zaplanowano zapewnienie miejsca  

w gospodarstwie rolnym Pana Jerzego Nowackiego we wsi Lipianki. Zwierzęta padłe lub 

zabite w wyniku zdarzeń drogowych odbierane mogły być przez Przedsiębiorstwo 

Przemysłowo-Handlowe „HETMAN” Spółka z o. o. z siedzibą w Florianowie. 

Na wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami Gmina przeznaczyła z Budżetu łącznie  

15 053,60 zł. 
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