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I. Wstęp  

 

Zgodnie z art. 28aa. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym wójt gminy co roku do 

dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie 

działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, 

uchwał rady gminy. 

  

II. Informacje ogólne - Ogólna charakterystyka gminy 

  

Gmina Kadzidło położona jest w powiecie ziemskim ostrołęckim w północno – wschodniej części 
województwa mazowieckiego w odległości 20 km od Ostrołęki i około 140 km od Warszawy. 

Graniczy z gminami: Baranowo, Myszyniec, Lelis, Łyse, Zbójna (województwo podlaskie ). 

Strukturę przestrzenną gminy określają charakterystyczne dla równiny kurpiowskiej przemiennie 

występujące pasma ułożone na kierunku północny zachód – południowy wschód: 

- kompleksów leśnych porastających wydmy stanowiących ok. 40 % powierzchni całej gminy, 

- rzeki Szkwa, Rozoga, Piasecznica i Omulew ( rzeka Omulew płynie w naturalnym niezmienionym 
przez człowieka korycie rzecznym o charakterze meandrującym ), 

- płaskie szerokie doliny tych rzek z kompleksami trwałych użytków zielonych, 

- wypełniające ten układ pola uprawne o zróżnicowanym udziale zadrzewień i zakrzewień, 
bezodpływowych obniżeń. 
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Podstawowym ciągiem komunikacyjnym jest przebiegająca z południa na północ droga krajowa nr 

53 relacji Ostrołęka – Mazury. Wzdłuż tej trasy położone są największe miejscowości gminy – 

Kadzidło, Dylewo i Wach. 

W gminie Kadzidło są 24 sołectwa, spośród 24 sołtysów jest 11 kobiet. 

Gmina Kadzidło na dzień 31.12.2020 r. liczyła 11.308 osób zameldowanych na pobyt stały, 
104 osób zameldowanych na pobyt czasowy, w tym przybyłych spoza terenu gminy Kadzidło 79 
osób. 

W 2020 roku w Urzędzie Gminy w Kadzidle zarejestrowano  125 zgłoszeń pobytu stałego, 20 
zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu stałego, 1 zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na pobyt 
stały, 47 zgłoszeń pobytu czasowego i 2 zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego. 

Wystąpiono o nadanie numerów PESEL dla 13 osób, w tym: 9 cudzoziemców i 4 obywateli polskich. 

Na bieżąco, poza wyżej wymienionymi zdarzeniami, prowadzona była weryfikacja i aktualizacja 
rejestru PESEL. W 2020 roku odnotowano 704 takich czynności.  

Wydano 312 zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały bądź zameldowaniu na pobyt czasowy.  

W zakresie udostępniania danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, 
dokonano 114 udostępnień, z tego: 100 na wniosek podmiotów publicznych, 14 na wniosek 
podmiotów prywatnych. 

W wyniku przeprowadzonych postępowań w sprawach meldunkowych wydano 5 decyzji 
administracyjnych, z tego 4 decyzje wydano w wyniku postępowań przeprowadzonych na wniosek 
osób fizycznych i 1 decyzję wydano w wyniku postępowania przeprowadzonego z urzędu. We 
wszystkich decyzjach orzeczono o wymeldowaniu. 
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 Na dzień 31.12.2020 r. w gminnym rejestrze wyborców zarejestrowanych było  8.924 
wyborców, z tego 8.869 wpisanych z urzędu i 54 wpisanych na wniosek. Zarejestrowanych było 102 
skreślenia z rejestru wyborców, z tego 38 skreśleń z powodu pozbawienia prawa wybierania i 54 
skreślenia z powodu wpisania do rejestru wyborców pod adresem innym niż adres zameldowania 
na pobyt stały. Na bieżąco aktualizowany był gminny rejestr wyborców oraz Centralny Rejestr 
Informacji Dodatkowych. W 2020 roku zaktualizowano ogółem 28 informacji dodatkowych rejestru 
wyborców. 

 

Wykaz ludności według zameldowania w latach 2018 -2020 

 

 

Nazwa 
miejscowości 

Liczba ludności 

2018.12.31 2019.12.31 2020.12.31 

Brzozowa 168 165 162 

Brzozówka 292 288 300 

Chudek 678 681 677 

Czarnia 258 247 242 

Dylewo 1336 1336 1313 

Gleba 442 450 451 

Golanka 366 365 365 

Grale 212 210 202 

Jazgarka 325 329 323 

Jeglijowiec 270 264 258 

Kadzidło 4303 4286 4279 

Karaska 8 8 7 

Kierzek 196 193 192 

Klimki 189 187 182 

Krobia 192 190 188 

Kuczyńskie 202 197 194 

Piasecznia 301 302 295 

Podgórze 0 0 0 



5 

 

Rososz 52 49 46 

Siarcza Łąka 303 304 311 

Strzałki 164 161 163 

Sul 69 71 71 

Tatary 266 266 262 

Todzia 74 66 64 

Wach 778 771 761 

Ogółem 11444 11386 11308 

 

Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały na terenie gminy Kadzidło nadal zmniejsza się. W 

2020 roku w porównaniu do roku 2019 zmniejszyła się o 78 osób. Przyczynił się do tego ujemny 

przyrost naturalny i utrzymujące się nadal ujemne saldo migracji spowodowane głównie odpływem 

osób w wieku produkcyjnym, co obrazują poniższe tabele: 

Urodzenia i zgony w latach 2018 - 2020 

 

Rok Urodzenia Zgony Przyrost 

naturalny 

2018 109 89 +20 

2019 120 126 -6 

2020 110 136 -26 

 

Migracja ludności w latach 2018 - 2020 

Rok Zameldowani 

do gminy* 

Wymeldowani 

z gminy** 

Saldo migracji 

2018 78 142 -64 
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2019 102 154 -52 

2020 66 118 -52 

 

* Liczba zgłoszeń pobytu stałego osób przybyłych spoza terenu gminy 

** Liczba zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu stałego, zgłoszenia wyjazdu poza granice RP 

na pobyt stały, wymeldowania z miejsca pobytu stałego w trybie administracyjnym, 

wymeldowania z miejsca pobytu stałego na skutek zgłoszenia pobytu stałego poza gminą. 

 

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci w latach 2018-2020 – stan na 31 grudnia 

 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

0-2 174 171 173 194 183 165 368 354 338 

3 67 68 61 40 65 64 107 133 125 

4-5 118 114 134 128 100 106 246 214 240 

6 66 71 46 75  67  59  141 138 105 

7 75 66 72 62 75 67 137 141 139 

8-12 381 398 387 330 342 353 711 740 740 

13-15 202 191 210 199 175 174 401 366 384 

16-17 138 136 127 127 129 141 265 265 268 

18 82 71 66 62 72 55 144 143 121 

19-65 3973 3953 3918 0 0 0 3973 3953 3918 
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19-60 0 0 0 3325 3289 3235 3325 3289 3235 

> 65 507 521 532 0 0 0 507 521 532 

> 60 0 0 0 1119 1129 1163 1119 1129 1163 

ogółem 5783 5760 5726 5661 5626 5582 11444 11386 11308 

 

Do największych należą wsie: Kadzidło, gdzie zamieszkiwało na dzień 31.12.2020 r. 4279 osób, 

Dylewo – 1313 mieszkańców i Wach – 761 mieszkańców. 

 

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy: 

1) Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle, 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle, 

3) Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle, 

4) Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, 

5) Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle, 

6) Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku, 

7) Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu, 

8) Gminna Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Woźniaka w Kadzidle. 
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Wykaz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: 

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością.     
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III. Realizacja polityk, programów i zadań gminy                                                                                                                    

                                                                     

1. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy , 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

W dniu 20 listopada 2020 roku Rada Gminy  Kadzidło podjęła uchwałę Nr XXVIII/244/2020 w 

sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło. 

Wprowadzenie nowego Studium zaktualizowało dokument planistyczny pod kątem zmieniających 

przepisów prawa oraz pozwoliło na wskazanie terenów przeznaczonych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego pod realizację zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz 

przemysłowej. Aktualizacja Studium była niezbędna ponieważ prowadzone są prace nad zmianą 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło. Opracowanie nowego 

dokumentu planistycznego jest niezbędne w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców od których 

wpłynęło ponad 150 wniosków o zmianę przeznaczenia nieruchomości będących w ich posiadaniu 

W przeważającej części dotyczą one zaplanowania przeznaczenia gruntów pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną. 

 

2.  Zasoby materialne gminy  

 

Gmina Kadzidło posiada lokale mieszkalne w miejscowościach: Chudek, Kadzidło, Piasecznia, 
Jazgarka, Siarcza Łąka, Czarnia.  

Aktualnie  w budynkach znajduje się łącznie 17 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 872,60 m² 

oraz 1 lokal socjalny o powierzchni 43,00 m² we wsi Jazgarka. 

W latach 2021 – 2023 nie planuje się zwiększania ilości  lokali socjalnych. Nie planuje się też 

zwiększania zasobu mieszkaniowego Gminy Kadzidło, ani budowy nowych budynków mieszkalnych. 

Stan techniczny budynków należących do zasobu Gminy Kadzidło jest uzależniony od wieku 

budynków, ich utrzymania oraz przeprowadzanych w przeszłości remontów. Część budynków 

wymaga modernizacji i remontów ze względu na dostateczny ogólny stan techniczny.  

Priorytetowym celem remontów i modernizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa lokatorom. W 

związku z tym w pierwszej kolejności należy podejmować prace zmierzające do  zabezpieczenia 

konstrukcji budynków, instalacji technicznych oraz zabezpieczenia pożarowego.  

Dochód łączny z wynajmu lokali wyniósł 48 707,17 zł, z tego 97,83 % zostało przeznaczone na 

remont tych budynków. Zostały wykonane następujące prace :   
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-zakup i montaż  kotłów gazowych ( 2 szt.), cekolowanie i malowanie ścian w budynku przy ul. 

Kościuszki 13 w Kadzidle, zagospodarowanie terenu wokół budynku, naprawy bieżące w budynku 

przy ul. Kościuszki 13 w Kadzidle,  

- wymiana złoża filtracyjnego w stacji uzdatniania wody w Jazgarce ( pokryto częściowe koszty), 

zamontowano bramę  wjazdową w Jazgarce,  

- wykonano wentylację w łazienkach, uszczelniono dach, wykonano właz dachowy w budynku w 

Piaseczni. 
 

3.  Program opieki nad zabytkami  

 

Do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kadzidło wchodzą następujące zabytki nieruchome:      

  W miejscowości Czarnia: 

1) Kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła w granicach działki nr 231; 

2) Dzwonnica w zespole kościoła parafialnego rzymskokatolickiego pw. Św. Michała 

Archanioła; 

3) Cmentarz parafialny rzymskokatolicki. 

 

  W miejscowości Dylewo: 

1) Cmentarz wojenny z I wojny światowej. 

 

  W miejscowości Gleba: 

1) Dom mieszkalny pod adresem Gleba 70; 

2) Dom mieszkalny pod adresem Gleba 37; 

3) Dom mieszkalny pod adresem Gleba 22; 

4) Dom mieszkalny pod adresem Gleba 21. 

 

  W miejscowości Kadzidło: 

1) Kaplica cmentarna (cmentarz rzymskokatolicki); 

2) Kościół parafialny pw. Św. Ducha z drugiej połowy XIX w. wraz z najbliższym otoczeniem w 

promieniu 50 m; 

3) Kaplica cmentarna, ob. Mauzoleum ks. Mieszki (Kadzidło ul. Sportowa 3); 

4) Kaplica dylewska ( Matki Boskiej ) wraz z otoczeniem w granicach działki 1031/2 ( z murem 

oporowym i schodami ) z 1957 r.; 

5) Cmentarz parafialny rzymskokatolicki. 
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6) Ogrodzenie kościoła parafialnego pw. Ducha Świętego 
 

   W miejscowości Kierzek: 

1) Dom mieszkalny pod adresem Kierzek 21; 

2) Dom mieszkalny pod adresem Kierzek 14; 

3) Cmentarz wojenny z I wojny światowej. 

 

   W miejscowości Piasecznia: 

1) Cmentarz wojenny z I wojny światowej. 

2) Dwa schrony Komendy XVI Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w granicach 

części działki 3188 z lat 40 XX w. 

 

   W miejscowości Wach:  

1) Trzy cmentarze wojenne z I wojny światowej. 

 

Ponadto do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kadzidło włączono 105 stanowisk 

archeologicznych: 

 

ZESTAWIENIE STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH WŁĄCZONYCH DO GMINNEJ EWIDENCJI 

ZABYTKÓW GMINY KADZIDŁO ( osady, ślady osadnictwa ) 

 

L.p. Miejscowość czas powstania 

1.  
Brzozowa (Zuzanny) okres nowożytny 

2.  
Brzozowa nowożytna 2 

3.  
Brzozowa 

wczesne średniowiecze 

późne średniowiecze-nowożytna 

4.  
Chudek 

średniowiecze 

okres nowożytny 

5.  
Chudek 

późne średniowiecze 

okres nowożytny 

6.  
Chudek 

późne średniowiecze 

okres nowożytny 
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L.p. Miejscowość czas powstania 

7.  
Chudek 

starożytność 

średniowiecze 

okres nowożytny 

8.  
Chudek 

starożytność 

średniowiecze 

9.  
Chudek epoka brązu 

10.  
Chudek okres nowożytny 

11.  
Chudek starożytność 

12.  
Dylewo 

okres nowożytny 

średniowiecze 

13.  
Dylewo nowożytny 

14.  
Dylewo nowożytny 

15.  
Dylewo 

średniowiecze 

nowożytny 

16.  
Dylewo okres lateński 

17.  
Dylewo epoka kamienia 

18.  
Dylewo epoka brązu 

19.  
Dylewo epoka brązu 

20.  
Dylewo (Łodziska) epoka brązu 

21.  
Dylewo (Kolonia) 

średniowiecze 

nowożytny 

22.  
Dylewo (Kolonia) epoka brązu 

23.  
Dylewo (Kolonia) 

neolit/brąz 

średniowiecze 

nowożytny 

24.  
Dylewo (Kolonia) 

epoka brązu 

średniowiecze 

nowożytny 
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L.p. Miejscowość czas powstania 

25.  
Gleba 

średniowiecze 

nowożytny 

26.  
Gleba 

średniowiecze 

nowożytny 

27.  
Gleba 

Odkrycie luźne przypadkowe 

nowożytny 

28.  
Gleba 

Odkrycie luźne przypadkowe 

nowożytny 

29.  
Gleba 

Odkrycie luźne przypadkowe 

nowożytny 

30.  
Gleba 

średniowiecze 

nowożytny 

31.  
Gleba  

32.  
Gleba 

średniowiecze 

nowożytny 

33.  
Gleba 

średniowiecze 

nowożytny 

34.  
Gleba 

średniowiecze 

nowożytny 

35.  
Gleba 

średniowiecze 

nowożytny 

36.  
Gleba średniowiecze 

37.  
Gleba nowożytny 

38.  
Gleba brak danych 

39.  
Gleba 

średniowiecze 

nowożytny 

40.  
Gleba brak danych 

41.  
Gleba brak danych 

42.  Golanka 
późne średniowiecze-nowożytny 
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L.p. Miejscowość czas powstania 

43.  Golanka średniowiecze 

44.  Golanka średniowiecze-nowożytny 

45.  Golanka średniowiecze 

46.  
Golanka (Wilczy Lasek) wczesne średniowiecze 

47.  Golanka Późne średniowiecze-nowożytny 

48.  Golanka wczesne średniowiecze 

49.  Golanka średniowiecze 

50.  Golanka 
średniowiecze 

51.  Grale Późne średniowiecze-nowożytny 

52.  Grale 
Późne średniowiecze-nowożytny 

53.  

Grale epoka kamienia 

wczesne  średniowiecze 

nowożytny 

54.  Grale 
odłupek krzemienny 

55.  Grale wczesne  średniowiecze 

nowożytny 

56.  Grale 
Wczesna epoka żelaza 

57.  Grale Późne średniowiecze -nowożytny 

58.  
Grale (Nadlesie) 

Późne średniowiecze-nowożytny 

starożytność 

59.  
Jazgarka Neolit 

60.  
Jazgarka średniowiecze 

61.  
Jeglijowiec 

średniowiecze 

nowożytny 

62.  
Jeglijowiec 

średniowiecze 

nowożytny 
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L.p. Miejscowość czas powstania 

63.  
Jeglijowiec 

średniowiecze 

nowożytny 

64.  
Jeglijowiec 

średniowiecze 

nowożytny 

65.  
Jeglijowiec nowożytny 

66.  
Jeglijowiec nowożytny 

67.  
Kadzidło średniowiecze 

68.  
Kadzidło średniowiecze 

69.  
Kadzidło (Podgadka) średniowiecze 

70.  
Kadzidło wczesna średniowiecze-średniowiecze 

71.  
Kadzidło 

wczesne średniowiecze 

XVII-XVIII w. 

72.  
Kadzidło 

neolit-wczesny brąz 

średniowiecze-nowożytny 

73.  
Kadzidło epoka brązu 

74.  
Kadzidło mezolit-neolit 

75.  
Kierzek 

neolit-epoka brązu 

XI-XII w. 

XIII-XIV w. 

76.  
Kierzek 

XII-XIII w. 

późne średniowiecze 

77.  
Kierzek 

XI-XIII w. 

późne średniowiecze- nowożytność 

78.  
Klimki średniowiecze 

79.  
Klimki średniowiecze 

80.  
Klimki średniowiecze 

81.  
Kuczyńskie 

starożytność 

średniowiecze 

nowożytny 
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L.p. Miejscowość czas powstania 

82.  
Kuczyńskie średniowiecze 

83.  
Piasecznia średniowiecze 

84.  
Piasecznia późne  średniowiecze -nowożytny 

85.  
Piasecznia średniowiecze 

86.  
Piasecznia 

epoka kamienia-wczesna epoka brązu 

średniowiecze-nowożytny 

87.  
Piasecznia średniowiecze-nowożytny 

88.  
Piasecznia średniowiecze/nowożytny 

89.  
Piasecznia (Podgórze) 

epoka kamienia 

wczesne średniowiecze 

okres nowożytny 

90.  
Siarcza Łąka wczesne średniowiecze-późne średniowiecze 

91.  
Siarcza Łąka średniowiecze/nowożytność 

92.  
Strzałki 

średniowiecze 

nowożytny 

93.  
Strzałki 

średniowiecze 

nowożytna 

94.  
Todzia średniowiecze-XVI w. 

95.  
Todzia brak danych 

96.  
Todzia neolit 

97.  
Wach 

średniowiecze 

XVIII-XIX w. 

98.  
Wach XVI-XVIII w. 

99.  
Wach (Ruty) 

neolit 

XVI-XVIII w. 

100.  
Wach (Ruty) mezolit 
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L.p. Miejscowość czas powstania 

101.  
Wach (Ruty) neolit 

102.  
Wach neolit 

103.  
Wach (Tabory) XI-XIII w. 

104.  
Wach (Tabory) wczesne średniowiecze 

105.  
Wach (Zabaranie) 

XI-XIII w. 

późne średniowiecze - nowożytność 

 

W 2020 roku Gmina Kadzidło udzieliła dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. 

Michała Archanioła w Czarni w wysokości 22 000 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) na 

przeprowadzenie robót w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Czarni polegających na: 

1. Wykonaniu projektu instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, 

2. Wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, 

( Uchwała Nr XXIII/216/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 sierpnia 2020 roku). 

 

4. Programy ochrony środowiska  

 
1)  Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  

 
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących 
mienie Gminy Kadzidło i będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. w Kadzidle na lata 2018 - 2022 został opracowany zgodnie z Ustawą o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków i przyjęty dniu 25.04.2018 r. uchwałą 
Nr XLV/337/2018 Rady Gminy Kadzidło. Zgodnie z ustawą, plan ten jest zgodny ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Plan ma bezpośredni wpływ na poziom opłat za wodę i ścieki. 

Zgodnie z ustawą plan ten określa: 
1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 
2) przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach, 
3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, 
4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, 
5) sposoby finansowania planowanych inwestycji. 
Przewidziane w planie na 2020 rok do zrealizowania przez ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle zadania 
rozwojowo – modernizacyjne w zakresie usług wodociągowych kanalizacyjnych zostały 
wykonane. 
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Gmina Kadzidło w 2020 r. realizowała ze środków inwestycyjnych następujące zadania z zakresu 
rozbudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej: 

1) Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka 

Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Słodkiej, Wiejskiej i Ekologicznej w 
Kadzidle oraz wodociągu wzdłuż części ul. Trasa Mazurska i w ul. Słodkiej. W celu 
zapewnienia środków na realizację zadania w dniu 08 maja 2020 r. została zawarta umowa 
o przyznanie pomocy NR 00078-65150-UM0700311/19 na realizację operacji pod nazwą 
„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka” w ramach 
działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" poddziałania 
"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 
projektu zgodnie z zawartymi aneksami nr 1 i 2 do powyższej umowy wynosi 489 537,00 zł. 
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 909 832,10 zł. Termin realizacji: do dnia 
30.09.2021 r. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania zostało przewidziane w 
latach 2020 – 2021. Wykonawca robót został wyłoniony na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego i 
zostały zawarte w dniu 15.10.2020 r. umowy na realizację zadania. Zrealizowane zadanie 
zapewni mieszkańcom odbiór ścieków komunalnych i wyeliminuje uciążliwe opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz umożliwi dalszą rozbudowę kanalizacji 
sanitarnej w północnej części msc. Kadzidło. 
 

2) Budowa stacji wodociągowej na terenie Gminy Kadzidło 

Celem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody zdatnej do spożycia oraz zwiększenia jej 
ilości umożliwiającej dalszą rozbudowę wodociągów na terenie gminy rozpoczęto w 2020 r. 
poszukiwania w północnej części gminy ujęć wody mogących zapewnić odpowiednią jakość 
i ilość wody dla budowy stacji wodociągowej. W tym celu zlecono wykonanie badań 
elektrooporowych warstw wodonośnych oraz otworów badawczych w msc. Jazgarka. Koszt 
wykonania powyższych prac wyniósł 59 996,00 zł. 
 

3) Budowa wodociągu na terenie Gminy Kadzidło 

W ramach zadania wykonano dokumentacje projektowe i przewidziano w 2020 r. do 
wykonania wodociąg w ul. Dworskiej w Dylewie i w ul. Lokalnej w Kadzidle. W wyniku 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego wyłoniono wykonawców i zawarto umowy na realizację robót 
budowlanych. Zapewniono także nadzór inwestorski nad realizacją tych robót. W wyniku 
realizacji powyższych umów wykonano wodociąg w ul. Dworskiej o średnicy 90 mm i 
długości 1190 m oraz wodociąg w ul. Lokalnej w Kadzidle o średnicy 90 mm i długości 227 
m. Ponadto w 2020 r. zostały opracowane dokumentacje projektowe celem wykonania 
wodociągu w kolejnym okresie: w Dylewie kol. Zaparowa oraz w ul. Partyzantów w 
Kadzidle. Koszty realizacji powyższych robót budowlanych i usług wyniosły ogółem 
235 926,00 zł i zostały w całości poniesione z budżetu gminy. 
 

W wyniku realizacji powyższych zadań stan rzeczowy w zakresie wodociągów i kanalizacji 
sanitarnej na koniec 2020 r. na terenie Gminy Kadzidło przedstawia się następująco: 

- długość sieci wodociągowej – 170,17 km 
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 - przyłącza wodociągowe – 2214 szt. 
 - długość sieci kanalizacji sanitarnej – 36 km 
 - przyłącza kanalizacyjne – 939 szt. 

W 2020 r. ceny i stawki opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków od mieszkańców nie uległy 
zmianie i wynosiły zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Białymstoku z dnia 20.04.2018 r.:  
1) Grupa 1 woda na cele socjalno-bytowe  - cena 2,50 zł netto za 1 m3 oraz stawka opłaty 

abonamentowej 1,85 zł netto; 
2) Grupa 2 woda na cele produkcyjne  - cena 2,50 zł netto za 1 m3 oraz stawka opłaty 

abonamentowej 4,63 zł netto; 
3) Grupa 3 woda na cele przeciwpożarowe - cena 2,50 zł netto za 1 m3 oraz stawka opłaty 

abonamentowej 37,04 zł netto; 
4)  za odprowadzanie ścieków - cena 4,31 zł netto za 1 m3 dla wszystkich odbiorców usług. 
 
Gmina Kadzidło podejmuje działania w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym z braku 
dostępu do dobrej jakości wody pitnej, które wywierać mogą bezpośredni wpływ na stan 
zdrowotny ludzi zamieszkałych na tym terenie, a także w istotny sposób na produkcję zdrowej 
żywności. Działalność rolnicza prowadzona na terenie gminy polega głównie na produkcji mleka. 
Zabezpieczenie dostawy odpowiedniej jakości wody jest podstawowym warunkiem dla 
zachowania standardów higieniczno-sanitarnych obowiązujących producentów mleka, a poprzez 
to zapewnienie zbytu na wytwarzane produkty i utrzymanie rozwoju gospodarstw, także dla 
powstawania gospodarstw ekologicznych oraz gospodarstw agroturystycznych. Istniejąca sieć 
wodociągowa jest zasilana ze stacji uzdatniania wody w Kadzidle i Dylewie, które aktualnie 
stanowią zabezpieczenie do zasilania wodociągów w całej Gminie z wyjątkiem wsi Grale, która 
zasilana jest z wodociągu grupowego Dąbrówka, gm. Lelis poprzez sieć wodociągową w 
Płoszycach. Jakość dostarczanej wody jest na wysokim poziomie co potwierdzają cyklicznie 
dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oceny jakości wody przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce.  
Jednakże w perspektywie dalszej rozbudowy wodociągów m.in. w północnej części gminy oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców i firm z uwagi na występujące coraz 
częściej okresy suszy Gmina Kadzidło widzi konieczność budowy nowej stacji wodociągowej. Prace 
w celu poszukiwania ujęć wody spełniających wymagania zostały w 2020 r. rozpoczęte i dalsze 
działania w tym kierunku będą kontynuowane w latach kolejnych. 
 

2) Plan gospodarki niskoemisyjnej i Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło 
 

Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wynikała z zobowiązań 
zawartych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz przyjętym przez Komisję 
Europejską w 2008 roku Pakiecie Klimatycznym. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej realizuje 
założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, który został przyjęty 
przez Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki 4 sierpnia 2015 roku. Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Kadzidło został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Kadzidło nr XI/81/2015 
z dnia 19.10.2015 r. Natomiast uchwałą nr XXVI/172/2016 z dnia 12.10.2016 r. Rada Gminy 
Kadzidło przyjęła zmianę tego planu. Zawiera on informacje o ilości wprowadzanych do 
powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy, podając jednocześnie propozycje 
konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości.  
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Uchwałą nr III/24/2018 r. z dnia 20.12.2018 r. Rada Gminy Kadzidło przyjęła Program 
Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło (PONE). Przedmiotem PONE jest wyznaczenie 
kierunków działań, które mają na celu likwidację źródeł spalania paliw stałych o mocy do 1 MW 
niespełniających wymagań ekoprojektu w sektorze komunalno-bytowym oraz sektorze usług i 
handlu oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach. Program Ograniczenia Niskiej Emisji 
powinien stanowić system wsparcia organizacyjnego i finansowego mieszkańców, a także 
przyczyniać się do wdrażania zapisów art. 85 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z 
którymi ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności 
przez: 
- utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów 

lub co najmniej na tych poziomach; 

- zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są 

one dotrzymane; 

- zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych 

albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach. 

Obowiązek opracowania PONE wynikał z uchwalonych przez Sejmik Województwa 
Mazowieckiego programów ochrony powietrza (POP), z uwagi na stwierdzone występowanie 
przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 
(obowiązek ten dotyczy w sumie 96 gmin z terenu województwa mazowieckiego). Celem 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 o minimum 
14,65 Mg/rok oraz redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2,5 o minimum 14,43 Mg/rok. Cele 
redukcyjne należy osiągnąć do 2024 roku.  
Celem realizacji powyższego programu Rada Gminy Kadzidło podjęła Uchwałę nr VIII/57/2019 z 
dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposobu jej 
rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji służących ochronie 
powietrza na terenie Gminy Kadzidło w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla 
Gminy Kadzidło”. Ponadto Rada Gminy Kadzidło podejmując uchwałę nr XIX/161/2020 z dnia 
12.03.2020 r. dokonała zmiany powyższej uchwały. 
W ramach określonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej zadań prowadzących do redukcji 
emisji CO2 i zużycia energii oraz w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Kadzidło 
celem realizacji programów ochrony powietrza Gmina Kadzidło zorganizowała w 2020 r. nabór 
wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację następujących zadań: 

 wymiana istniejącego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania  - przekazano 
dofinansowanie na realizację 18 zadań, 

 montaż kolektorów słonecznych – przekazano dofinansowanie na realizację 2 zadań. 
Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 100 000,00 zł. W kolejnych latach przewiduje się 
kontynuację powyższego programu dotacyjnego. 

 

3) Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska. 

 

W dniu 14.06.2018 r. Rada Gminy Kadzidło przyjęła uchwałę Nr XLVII/350/2018 w sprawie 
zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Kadzidło dotacji celowych na realizację 
zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania. Zostały w tej uchwale 
określone zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie 
kosztów zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska. Dotacje celowe przysługiwały 
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na realizację zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu środowiska na terenie 
gminy Kadzidło, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Podobnie jak w 
latach poprzednich dotacją w 2020 r. objęte były wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków 
zlokalizowane na nieruchomościach znajdujących się w obszarach, dla których budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej nie jest planowana oraz gdzie nie ma możliwości włączenia się do 
istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.  
Celem uzyskania dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w 2020 r. 
zostało złożonych przez mieszkańców 9 wniosków. Ostatecznie po spełnieniu wymagań 
określonych w powyższej uchwale zostało podpisanych 5 umów o udzielenie dotacji i 
wypłacono w 2020 r. dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 
10 tys. zł. 
 

4) Program oczyszczania Gminy Kadzidło z azbestu. 

 

Program oczyszczania Gminy Kadzidło z azbestu został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kadzidło 
Nr XXX/197/2013 z dnia 27.03.2013 r. i jest zgodny z zapisami " Programu Oczyszczania Kraju z 
Azbestu na lata 2009-2032" przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 
14 lipca 2009 r. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 utrzymuje cele 
przyjętego przez Radę Ministrów 14 maja 2002 r. Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski i zakłada : 

 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na 

terytorium kraju, 

 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 
 
Gmina Kadzidło wspiera aktywnie właścicieli nieruchomości w realizacji powyższych działań. Od 
2014 roku organizuje nieodpłatnie odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. 
W 2020 r. na podstawie przekazanych informacji przez mieszkańców odebrano i 
unieszkodliwiono przeszło 295,9 ton tych wyrobów ze 114 nieruchomości. Pozyskano na ten 
cel dotację w kwocie 50 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Całkowity koszt realizacji zadania w 2020 r. wyniósł 92 679,95 zł. 
Dotychczas Gmina Kadzidło zebrała i unieszkodliwiła najwięcej tego typu odpadów z gmin w 
powiecie ostrołęckim - ponad 1647 ton wyrobów zawierających azbest za kwotę ok. 459 tys. zł.  
 
Realizację zadania w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela: 
 

Rok realizacji 
Liczba punktów 
odbioru 

Ilość (tony) Koszt (PLN) 

2014 90 244,35 73 891,44 

2015 129 340,92 92 047,05 

2016 76 185,19 45 999,95 

2018 119 338,122 86 910,88 

2019 86 242,745 68 162,79 
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2020 114 295,913 92 679,75 

Razem 614 1647,24 459 691,86 

 

 

5) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

 

Gmina Kadzidło zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą o utrzymaniu i 
porządku w gminach organizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na jej terenie. W celu odbioru od mieszkańców i 
transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych w 2020 r. zostały przeprowadzone 
dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych na podstawie przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku przeprowadzenia tych 
postępowań zostały podpisane 2 umowy z wykonawcami usług. Zadanie obejmowało odbiór i 
transport oraz zagospodarowanie odpadów z ok. 2544 nieruchomości zamieszkałych na terenie 
Gminy Kadzidło. Całkowity koszt realizacji zadania został określony na kwotę 1 604 736,70 zł.  
Z uwagi na konieczność ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
poziomie umożliwiającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, które uległy zwiększeniu w wyniku wzrostu kosztów związanych z 
odbiorem i zagospodarowaniem tych odpadów po przeprowadzonym postępowaniu 
przetargowym oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów konieczne było w tym 
zakresie podjęcie nowej uchwały przez Radę Gminy Kadzidło. Uchwałą Nr XVII/139/2019 z dnia 
10 grudnia 2019 r. Rada Gminy Kadzidło dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustaliła stawkę opłaty, określiła termin, 
częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określiła 
opłatę podwyższoną oraz zwolnienie za kompostowanie bioodpadów w przydomowym 
kompostowniku. Wysokość ustalonej miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od gospodarstwa domowego ustalono w wysokości 65,00 zł. Ustalono także 
podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
gospodarstwa domowego w wysokości 130,00 zł, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Ponadto wprowadzono 
wynikające ze zmiany przepisów zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy 
zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach 
przydomowych, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z gospodarstw domowych w wysokości 3,00 zł miesięcznie od gospodarstwa 
domowego. 
Rada Gminy podejmując uchwałę w przedmiocie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dokonała rzetelnej i wnikliwej kalkulacji stawki tak, aby pobierane opłaty 
pokrywały rzeczywiste koszty utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
oraz zapewniały sprawne jego funkcjonowanie na terenie Gminy Kadzidło. 
W związku ze zmianą stawki oraz sposobu naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych 

w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku przyjęto 2671 deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Niewywiązanie się przez część właścicieli nieruchomości z obowiązku złożenia deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skutkowało wysłaniem 183 

wezwań do złożenia w/w deklaracji, a w dalszej kolejności wszczęciem 125 postępowań i 

wydaniem decyzji w sprawie opłaty za odbiór odpadów komunalnych.  

Rozpatrzono 8 wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległości, 

3 postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, 3 postanowienie w sprawie 

odmowy wszczęcia postępowania. 

Ponadto dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązali się z obowiązku wnoszenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku wystawiono 283 upomnienia i 92 

tytuły wykonawcze. 

 

 
6) Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie 

Gminy Kadzidło. 

 
Na terenie Gminy Kadzidło odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 
opakowań po nawozach i typu Big Bag powstają w ok. 1217 gospodarstwach rolnych. Gmina 
Kadzidło, wychodząc naprzeciw potrzebom właścicieli gospodarstw rolnych zgłaszających 
trudności z przekazywaniem do zagospodarowania powyższych odpadów złożyła wniosek o 
dofinansowanie powyższego zadania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i została zawarta w 
dniu 25.05.2020 r. umowa o dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych 
zadania. Następnie w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z wykonawcą w 
sprawie odbioru, transportu i utylizacji powyższych odpadów. Wnioski o udział w 
przedsięwzięciu i odbiór powyższych odpadów złożyło 279 właścicieli gospodarstw rolnych z 
terenu Gminy Kadzidło. W ramach zadania odebrano i przekazano do odzysku lub 
unieszkodliwienia 123,62 tony odpadów. Koszt realizacji zadania wyniósł 61 808,76 zł.  

 

7) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody : 

W 2020 r. rozpatrzono 86 zgłoszeń dotyczących zamiaru wycięcia drzew, przygotowano 17 

decyzji  w sprawach związanych z usunięciem drzew, wystąpiono do Starostwa Powiatowego 

z wnioskami umorzenie opłat oraz usunięcie drzew – złożono 13 wniosków 

  

5. Rozwój sportu  

 

W 2020 r. wykonano  siłownie plenerowe  w miejscowościach  Gleba, Klimki. W każdej z 

miejscowości zamontowano  urządzenia  do ćwiczeń, tablicę informacyjną oraz tablicę 

zawierającą regulamin korzystania z urządzeń. Zamontowane urządzenia dają szerokiej grupie 
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użytkowników możliwość ćwiczenia na wolnym powietrzu. Nieodpłatny i nieograniczony 

dostęp do publicznych stref relaksu zachęca do ruchu i promuje zdrowy tryb życia. Obiekty 

zostały wykonane  na gruntach należących do Gminy Kadzidło, w centrach miejscowości, z 

łatwym dostępem dla chętnych mieszkańców, chcących poprawić kondycję fizyczną. Zadanie 

wykonano w ramach  Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Aktywizacji Sołectw 

realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego. 

W 2020 r. wykonano remont boiska  do gry w piłkę nożną  położonego na obiekcie 

sportowym Orlik w Kadzidle  przy ul. Słonecznej  o powierzchni 1 856,0 m² , o  nawierzchni ze 

sztucznej trawy. Boisko posiada piłkochwyty.  Boisko umożliwia grę na świeżym powietrzu w 

piłkę nożną . Nieodpłatny  dostęp do boiska wielofunkcyjnego zachęca do ruchu i promuje 

zdrowy tryb życia. Zadanie wykonano w ramach  Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia       

Infrastruktury Sportowej   realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa 

Mazowieckiego. 

 

6. Infrastruktura drogowa 

 

Wykaz dróg gminnych 

 

Lp Numer drogi 
 

Nazwa drogi 

1 250501W Brzozowa – Gąski 

2 250502W Brzozowa kol. Zuzony 

3 250503W Brzozówka – Tatary 

4 250504W Brzozówka – Długi Kąt 

5 250505W Brzozówka – Kadzidło 

6 250506W Chudek kol. Rule 

7 250507W Chudek kol. Borek 
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8 250508W Czarnia – Kuzie 

9 250509W Czarnia – Wyk 

10 250510W Czarnia – Szafranki 

11 250511W Czarnia kol. Budy 

12 250512W Dylewo – Łodziska 

13 250513W Dylewo łącznik do ul. Lipowej 

14 250514W Dylewo ulica Poprzeczna 

15 250515W Dylewo ulica Szkolna 

16 250516W Dylewo ulica Księdza Mieszki 

17 250517W Dylewo ulica Chabrowa 

18 250518W Dylewo ulica Krótka 

19 250519W Dylewo ulica Wodna 

20 250520W Dylewo ulica Polna 

21 250521W Dylewo ulica Dworska 

22 250522W Golanka kol. Kapuściska 

23 250523W Golanka kol. Zagórze 

24 250525W Gleba droga łącznik 

25 250527W Jazgarka kol. Zastrużce 

26 250528W Jazgarka kol. Zaświńce 

27 250529W Jeglijowiec – Piasecznia 
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28 250530W Kadzidło – Strzałki – Piasecznia 

29 250531W Kadzidło – Podgórze 

30 250532W Kadzidło kol. Wąglewo 

31 250533W Kadzidło kol. Żytocha 

32 250534W Kadzidło kol. Podgatka 

33 250535W Kadzidło kol. Szwed 

34 250536W Kadzidło ulica Akacjowa 

35 250537W Kadzidło ulica Baśniowa i Armii Krajowej 

36 250538W Kadzidło ulica Batalionów Chłopskich 

37 250539W Kadzidło ulica Brzozowa 

38 250540W Kadzidło ulica Bursztynowa 

39 250541W Kadzidło ulica Chętnika 

40 250542W Kadzidło ulica Czereśniowa 

41 250543W Kadzidło ulica Doktora Psarskiego 

42 250544W Kadzidło ulica Fryderyka Chopina 

43 250545W Kadzidło ulica Generała Bema 

44 250546W Kadzidło ulica Karola Wojtyły i Moniuszki 

45 250547W Kadzidło ulica Zawadzkiego i Mickiewicza 

46 250548W Kadzidło ulica Handlowa 

47 250549W Kadzidło ulica Heleny Modrzejewskiej 



27 

 

48 250550W Kadzidło ulica Henryka Wieniawskiego 

49 250551W Kadzidło ulica Jana Ignacego Paderewskiego 

50 250552W Kadzidło ulica Jarosława Iwaszkiewicza 

51 250553W Kadzidło ulica Jaśminowa 

52 250554W Kadzidło ulica Juranda 

53 250555W Kadzidło ulica Kalinowa 

54 250556W Kadzidło ulica Karola Szymanowskiego 

55 250557W Kadzidło ulica Kompozytorów 

56 250558W Kadzidło ulica Konwaliowa 

57 250559W Kadzidło ulica Kopernika 

58 250560W Kadzidło ulica Księdza Suchcickiego 

59 250561W Kadzidło ulica Parkowa i Ks. Mieszki 

60 250562W Kadzidło ulica Kurpiowska 

61 250563W Kadzidło ulica Leśna 

62 250564W Kadzidło ulica Łąkowa 

63 250565W Kadzidło ulica Malinowa 

64 250566W Kadzidło ulica Marii Konopnickiej 

65 250567W Kadzidło ulica Myśliwska i Poziomkowa 

66 250568W Kadzidło ulica Piękna i Nowa 

67 250569W Kadzidło ulica Ogrodowa 
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68 250570W Kadzidło ulica Pogodna 

69 250571W Kadzidło ulica Prusa 

70 250572W Kadzidło ulica Regionalna 

71 250573W Kadzidło ulica Różana 

72 250574W Kadzidło ulica Sienkiewicza i Elizy Orzeszkowej 

73 250575W Kadzidło ulica Słoneczna 

74 250576W Kadzidło ulica Słowackiego 

75 250577W Kadzidło ulica Sosnowa 

76 250578W Kadzidło ulica Spokojna 

77 250579W Kadzidło ulica Stacha Konwy 

78 250580W Kadzidło ulica Szkolna 

79 250581W Kadzidło ulica Śliwowa 

80 250582W Kadzidło ulica Świerkowa 

81 250583W Kadzidło ulica Targowa 

82 250584W Kadzidło ulica Tęczowa 

83 250585W Kadzidło ulica Wesoła 

84 250586W Kadzidło ulica Wincentego Witosa 

85 250587W Kadzidło ulica Wiśniowa 

86 250588W Kadzidło ulica Wspólna 

87 250589W Kadzidło ulica Wrzosowa 
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88 250590W Kadzidło ulica Zielona 

89 250591W Kadzidło ulica Zygmunta Padlewskiego 

90 250592W Kadzidło ulica Źródlana 

91 250593W Kadzidło ulica Żołnierzy Września 

92 250594W Kadzidło ulica Polna 

93 250595W Kadzidło ulica Morelowa 

94 250596W Kadzidło ulica Słodka 

95 250597W Rososz - Krobia 

96 250598W Kierzek - Karaska 

97 250599W Krobia – Klimki 

98 251201W Krobia – Sul 

99 251202W Piasecznia kol. Biele 

100 251203W Piasecznia kol. Koszary 

101 251204W Kuczyńskie – Strzałki – Piasecznia 

102 251205W Siarcza Łąka przy szkole 

103 251206W Siarcza Łąka we wsi 

104 251207W Siarcza Łąka do łąk 

105 251208W Siarcza Łąka - Todzia 

106 251209W Sul - Grale 

107 251210W Tatary kol. Morgi 
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108 251211W Tatary – Długi Kąt 

109 251212W Wach – Olszyny 

110 251213W Wach – Karaska 

111 251214W Wach – Zdunek 

112 251215W Wach kol. Zamostki 

113 251216W Wach kol. Zakobiałki 

114 251217W Wach kol. Zabaranie 

115 251218W Wach kol. Tabory 

116 251219W Wach – Zalesie 

117 251220W Wach kol. Luźniki 

118 251221W Kadziło ul. Kościuszki 

119 251222W Kadzidło ul. Piłsudskiego 

120 251223W Kadzidło ul.1-go Maja 

121 251224W Jazgarka – Klimki 

122 251225W Kadzidło - Todzia 

 

Wykaz dróg powiatowych w Gminie Kadzidło. 

L.p. Numer 

drogi  

Nowy nr 

drogi  

Nazwa drogi  Pikietarz 

początku 

Pikietarz 

końcowy 

Długość 

1. 28 120 2513W od dr. 614-Charciabałda-

Zdunek-Zalesie 

5+600 6+800 1,200 
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2. 28 121 2514 W Myszyniec-Zdunek-Bartniki 7+705 9+050 1,345 

3. 28 123 2516 W Kadzidło-Wykrot-Krysiaki 0+000 10+412 10,412 

4. 28 124 2517 W Jazgarka-Lipniki 0+000 5+678 5,678 

5. 28 126 2519 W Kadzidło-Łyse-Łączki-gr. 

województwa 

0+000 6+731 6,731 

6.  28 128 2521 W Grale-Czarnia-Dawia-Serafin-

do drogi 645 

0+000 5+150 5,150 

7. 28 129 2522 W Golanka-Grale-Dąbrówka-

Szkwa 

0+000 8+503 8,503 

8. 28 130 2523 W Golanka-Grale-Nasiadki 0+000 4+800 4,800 

9. 28 131 2524 W Lelis-Długi Kąt-Kadzidło 6+641 11+078 4,437 

10. 28 132 2525 W Kadzidło-Brzozówka-Szafarnia 0+000 5+347 5,347 

11. 28 133 2526 W Nowe Dylewo-Gibałka-Lelis 0+000 1+048 1,048 

12. 28 134 2527W od dr. (Wach-Piasecznia-

Gleba)-Podgórze-Karaska-

Kierzek 

0+000 7+176 7,176 

13. 28 135 2528 W Wach-Piasecznia-Gleba 0+000 9+048 9,048 

14. 28 136 2529 W Kadzidło-Piasecznia 0+000 5+753 5,753 

15. 28 137 2530 W Kadzidło-Jeglijowiec-Gleba 0+000 8+941 8,941 

16. 28 138 2531 W Dylewo-Jeglijowiec 0+000 3+669 3,669 

17. 28 139 2532 W Dylewo-Chudek 0+000 5+369 5,369 

18. 28 140 2533 W Chudek-Gleba-Kierzek-

Zawady 

0+000 8+800 8,800 
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19. 28 141 2534 W Dylewo-Obierwia 0+000 1+704 1,704 

20. 28 143 2536 W od drogi 53-Obierwia-Chudek-

Baranowo 

9+400 12+554 3,154 

21. b/n 2588 W Golanka-Krobia-Jazgarka 0+000 6+797 6,797 

RAZEM: 115,062 

 

 

Inwestycje drogowe 2020: 

 

W miesiącu lutym 2020 roku Gmina ogłosiła przetarg na dostawę 2800 m3 mieszanki 

kruszywa naturalnego do bieżącego utrzymania dróg żwirowych i gruntowych na terenie gminy. 

W dniu 12 marca została zawarta całoroczna umowa na dostarczanie żwiru wraz z 

rozplantowaniem na kwotę 196 308,00 zł. 

Wydatki w ramach umowy na koniec roku wyniosły 196 308,00 zł. 

 Wykaz dróg asfaltowych zrealizowanych w roku 2020: 

 

Przebudowa ulic Bursztynowej, Diamentowej, Spokojnej, Pogodnej, Tęczowej w Kadzidle. 

W ramach przebudowy pięć ulic żwirowych w miejscowości Kadzidło zyskało nawierzchnię 

bitumiczną o szerokości 5,0 – 6,0 m. Łączna długość wykonanej nawierzchni – 630 m. Wartość 

wszystkich robót wyniosła 487 000,00 zł. Gmina wydatkowała na inwestycję 137 000,00 zł, 

natomiast pozostałą kwotę pokrył wykonawca robót w ramach wcześniej zawartej ugody za 

nieterminowe wykonanie prac.   

Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze 

Przebudowa obejmowała odcinek drogi rozpoczynający się od drogi powiatowej Golanka – 
Nasiadki i biegnący w kierunku drogi gminnej Grale – Sul. W ramach przebudowy wykonano 
jezdnię o nawierzchni asfaltowej na długości 820 m o średniej szerokości 4,5 m oraz ustawiono 
oznakowanie pionowe. 
Całkowita wartość inwestycji wyniosła – 421 000,00 zł, sfinansowana ze środków własnych Gminy. 
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Wykaz dróg żwirowych zrealizowanych w roku 2020: 

 

Przebudowa drogi żwirowej Krobia – Rososz 

Inwestycja obejmowała drogę rozpoczynającą się od drogi powiatowej Kadzidło – Wykrot i 

kończącej się skrzyżowaniem z drogą powiatową Krobia – Jazgarka. Powstała nawierzchnia żwirowa 

na długości 1950 m o szerokości 4,0 m i wartości 143 000,00 zł. Gmina pozyskała na realizację 

inwestycji środki finansowe w wysokości 68 000,00 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.  

Przebudowa drogi żwirowej w Chudku 

Przebudową objęta została droga gruntowa łącząca drogę powiatową Dylewo – Chudek z drogą 

gminną w Chudku kol. Rule. Powstała droga żwirowa o długości 977 m i szerokości 3,5 m. Cała 

wartość inwestycji w wysokości 63 000,00 zł, została sfinansowana ze środków gminy.  

Budowa drogi żwirowej w Dylewie kol. Małachowo 

W wyniku zakończenia robót powstała droga żwirową rozpoczynająca się od drogi powiatowej 

Dylewo – Obierwia i prowadząca do kompleksu gruntów ornych po jednej stronie oraz do 

kompleksu leśnego po drugiej stronie drogi. Jej całkowita długość wynosi 1297 m. Wartość 

inwestycji w wysokości 153 000,00 zł została sfinansowana ze środków gminy. 

Budowa drogi żwirowej Kadzidło – Brzozówka 

W wyniku realizacji inwestycji powstała nowa droga o nawierzchni żwirowej łącząca miejscowość 

Brzozówka z drogą krajową Nr 53 Olsztyn – Ostrołęka w miejscowości Kadzidło. Długość drogi 

wynosi 2046 m, a wartość inwestycji 285 000,00 zł w całości sfinansowana ze środków własnych 

gminy.  

 

Wykaz opracowanych dokumentacji projektowych w roku 2020: 

Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed  

Opracowano kompletną dokumentację techniczną umożliwiającą złożenie wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).              

Budowa i rozbudowa ulicy Słodkiej w Kadzidle                   

Opracowano kompletną dokumentację techniczną umożliwiającą złożenie wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).              

Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki            
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Opracowano kompletną dokumentację techniczną umożliwiającą złożenie wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).              

Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory 

Opracowano kompletną dokumentację techniczną umożliwiającą złożenie wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).              

Budowa i rozbudowa drogi Grale - Sul   

Opracowano kompletną dokumentację techniczną umożliwiającą złożenie wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).              

Przebudowa drogi w Czarni 

Opracowano dokumentację techniczną umożliwiającą realizację inwestycji.            

Przebudowa drogi w Dylewie – Sachalin                 

Opracowano dokumentację techniczną umożliwiającą realizację inwestycji.    

Przebudowa drogi żwirowej w Strzałkach 

Opracowano dokumentację techniczną umożliwiającą realizację inwestycji. 

Przebudowa drogi w Kuczyńskich 

Opracowano dokumentację techniczną umożliwiającą realizację inwestycji. 

Rozbudowa drogi w Brzozówce  

Wykonano mapy do celów projektowych 

Przebudowa drogi w Brzozowej kol. Zuzony  

Wykonano mapy do celów projektowych 

Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo               

Opracowano dokumentację techniczną budowy ścieżki pieszo – rowerowej Kadzidło - Dylewo.              

Przebudowa chodników na terenie gminy 

Dokonano przebudowy chodników w pasach drogowych 

Przebudowa kanalizacji deszczowej w Kadzidle 

Wykonano przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Sosnowej w Kadzidle.  

Roboty wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg w roku 2020. 
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1. Dokonywano uzupełniania znaków drogowych, poprzez montaż nowych znaków lub 

wymianę zniszczonych. 

2. Zakupiono kostkę betonową, cement oraz piasek i wykonano remont chodników i 

parkingów na terenie gminy. 

3. Wykonano kruszenie zgromadzonego gruzobetonu na działce gminnej. 
4. Dokonywano wznowienia granic pasów drogowych oraz podziału działek pod ich 

poszerzenie. 
5. Zakupiono masę asfaltową i wykonywano naprawę powstałych dziur w jezdniach 

bitumicznych. 
6. Usuwano zakrzaczenia w pasach drogowych.            
7. Wykonano remonty dróg dojazdowych do łąk polegające na dowiezieniu i rozplantowaniu 

piasku w miejsca zaniżone. 
8. Dokonano remontu podjazdu na parkingi przy ul. Kościuszki w Kadzidle. 
9. Wykonano remont przepustów w pasach drogowych polegający na usunięciu kręgów 

betonowych i założeniu rur PEHD. 
10. Zakupiono i zamontowano lustra drogowe oraz progi spowalniające w pasach dróg. 
11. W okresach zimowych w ramach zimowego utrzymania dróg wykonywano ich odśnieżanie 

oraz posypywanie mieszaniną piasku z solą. Prace obejmowały również ścieżki rowerowe, 
parkingi i chodniki. 

12. Na terenie całej gminy dokonywano równania nawierzchni dróg żwirowych i gruntowych 
równiarką samojezdną. 

13. W ramach bieżącego utrzymania dróg żwirowych dowożono pospółkę żwirową i 
dokonywano jej rozplantowania w miejscach powstawania przełomów w nawierzchni. 

14. Zakupiono wydruki z nazwami ulic i zamontowano je w pasach drogowych w Kadzidle. 
15. Zakupiono barierki i zamontowano je na przepustach drogowych w pasie drogi Kuczyńskie-

Strzałki-Piasecznia. 

 

Dofinansowanie przez gminę realizacji dróg powiatowych w roku 2020.  

34 000,00 zł    Projekt na drogę Kadzidło-Jeglijowiec-Gleba, Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady 

55 350,00 zł    Projekt na rozbudowę drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt -Kadzidło 

1 469 000,00 zł     Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych w    

                              Chudku, Glebie, Kierzku, Piaseczni i Wachu. 

 

7. Oświetlenie uliczne 

 

 Wykaz oświetlenia ulicznego wykonanego w 2020 roku 
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LP. 

NAZWA KWOTA BRUTTO 

ILOŚĆ 

ZAMONTOWANYCH 

OPRAW 

OŚWIETLENIA 

ULICZNEGO  

1. Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi - cz. 2 – 

długość 759 metrów 
89 721 8 

2. Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z 

wykonaniem oświetlenia przejścia do 

przystanku w Dylewie 

23 616 2 

3. Podwieszenie opraw w Dylewie ul. Lipowa - od 

Kościoła w stronę Chudka 
10 500 4 

4. Podwieszenie opraw oświetlenia ulicznego w 

Brzozówce 
6 500 3 

5. Oświetlenie skwerku przy ul. Wiśniowej w 

Kadzidle 
6 000 2 

6. Wymiana wyeksploatowanych opraw 

oświetlenia ulicznego w Dylewie, ul. Ostrołęcka  
7 200 23 

7. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy 

Jagodowej w Kadzidle – długość 956 metrów  
57 890 12 

8. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Chudku - 

naprzeciw szkoły – długość 271 metrów  
38 993 9 

 Budowa oświetlenia ulicznego w Chudku – dz. 

nr 601 – długość 235 metrów 
21 256 4 

 Podwieszenie opraw oświetleniowych w 

Kadzidle ul. Platynowa – długość 97m 
4 900 2 

9. Podwieszenie opraw oświetlenia ulicznego w 

miejscowościach: Sul, Golanka, Grale  
4100 3 
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10. Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w 

msc. Tatary – długość 119m 
16 200 4 

 RAZEM 286 876 76 

 

 

 

Obecnie na terenie gminy Kadzidło zamontowanych jest blisko 1400 czynnych opraw oświetlenia 

ulicznego. Są to oprawy sodowe. W celu lepszej identyfikacji na słupach zamontowane są tabliczki z 

numerem indywidualnym dla każdej oprawy. W programie EW-mapa prowadzimy ewidencję 

wszystkich opraw. Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania awarii oświetlenia ulicznego podając 

numer słupa, na której znajduje się uszkodzona oprawa.  

 

8.  Polityka społeczna                                                                                                                                                        

 

1) Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych 

  
 Celem działalności OPS w Kadzidle  jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, 
uprawnienia i możliwości,  koncentruje się szczególnie na wparciu dziecka i rodziny oraz wsparcia 
seniorów i osób niepełnosprawnych. 
W 2020 roku  objętych pomocą było  236 rodzin . 
 
    Do głównych zadań pracowników pomocy społecznej należą w szczególności: 
 
1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń: 
   a) Zasiłek stały -  otrzymało 25 osób na kwotę  153 000,00 zł . /wydano 22  decyzję/ 
   b) Zasiłek okresowy -   otrzymało 46 osób na kwotę  92 113,00 zł. /wydano 121  decyzji/ 
  c) Zasiłek celowy - otrzymało 75 osób na kwotę  61 682,00,00 zł.     /wydano 146 decyzji/ 
 
2. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych : 
    - objęto  19 osób usługami opiekuńczymi, których koszt stanowił kwotę 134 911.00 zł.     
   /wydano 42  decyzje/. 
 
Obowiązek świadczenia usług opiekuńczych spoczywa na gminie i wynika z art. 50  Ustawy o 
pomocy społecznej. Przepis ten stanowi, że osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby 
lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w 
formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które 
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wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze 
obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną 
przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 
 
3. Realizacja programu ,,Posiłek w szkole i w domu": - objęto  156 dzieci, a koszt     programu           
stanowiła kwota 58 400,00 zł. /wydano 213  decyzji/. 
 
4. Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy 
 -  11 osób umieszczonych jest w DPS - koszt pobytu za mieszkańców wyniósł  296 486,00zł 
    /wydano 16 decyzji / 
 - 6 osób uczestniczyło w zajęciach oferowanych przez ŚDS. 
 

 5. Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego   
pozbawionym. 

 
6. Sprawienie pogrzebu    

Sprawienie pogrzebu należy do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. 
Ośrodek  nie dokonał pochówku zmarłego, który nie posiadał rodziny. 
 

7. Praca socjalna   -   160 rodzin, prowadzenie pracy socjalnej przez pracowników   socjalnych     
stanowi priorytetowe zadanie czyli podejmowanie działań mających na celu częściowe lub 
całkowite usamodzielnienie  klientów pomocy społecznej. Pracownik socjalny działa na rzecz 
jednostki, grupy społecznej w rozwiązywaniu problemów oraz trudności życiowych. Zawód 
pracownika socjalnego wymaga nie tylko odpowiedniego wykształcenia, ale także umiejętności 
 pracy z trudnym klientem, umiejętności   interpersonalnych, empatii oraz dostrzeżenia potrzeb 
innych ludzi. 
 

Pracownicy pomocy społecznej są pomagaczami, wspierają w trudnych chwilach, niosą otuchę i 
pocieszenie, starają się w porę zapobiegać nieprawidłowościom i patologiom społecznym. Praca 
socjalna to wspólne rozwiązywanie problemów na zasadzie partnerstwa między pracownikiem 
socjalnym, a podopiecznym zatem wymaga od pracownika socjalnego dużej wiedzy, doświadczenia 
i delikatności. Osoby i rodziny zgłaszają się do OPS -u z różnymi trudnościami, dlatego wymagają 
indywidualnego podejścia  w opracowaniu planu wsparcia. Zgłoszenie się z wnioskiem o pomoc to 
nie tylko skompletowanie niezbędnych dokumentów w celu ustalenia dochodu rodziny, ale głównie 
praca socjalna z osobą lub rodziną.  Wielokrotnie Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej z 
rodzinami prowadzili następujące działania: 
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych  i przygotowywanie pism na  potrzeby       innych 
instytucji, 
- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów poprzez prowadzenie szeregu rozmów   z osobami 
skonfliktowanymi, proponowanie pomocy psychologicznej, prawnej, 
- współpraca z kuratorami zawodowymi i społecznymi ds. rodzinnych i  nieletnich, 
- nadzór nad prawidłowością sprawowanej władzy rodzicielskiej i   kierowanie do Sądu   wniosków 
o  jej nieprawidłowym wypełnianiu, 
- uczestnictwo w posiedzeniach Sądu na wezwania, 
- składanie wniosków do Sądów, GKRPA w Kadzidle oraz PCPR 
- pomoc w załatwianiu spraw alimentacyjnych i rozwodowych, 
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- współpraca z placówkami służby zdrowia (umawianie podopiecznych na   wizyty                               
lekarskie, monitorowanie zleceń przez lekarzy specjalistów), 
- poradnictwo w zakresie poszukiwania pracy, 
- wyszukiwanie ofert pracy dla klientów, zachęcanie do podjęcia   zatrudnienia i   uczestnictwa w 
projektach finansowanych ze środków   europejskich, 
- interweniowanie w sytuacji zaniedbań wobec dzieci 
- wzywanie pomocy lekarskiej, karetki pogotowia w sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu. 

 
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej  w ramach posiadanych środków i możliwości regularnie 
doskonalą swoje doświadczenie zawodowe  w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach. 

 
 
8. W ramach pomocy rodzinom mającym problemy opiekuńczo wychowawcze z dziećmi OPS objął 
10 rodzin wsparciem asystenta rodziny. Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności 
opiekuńczo - wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia 
codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, 
aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki 
i wychowania dzieci. 
Główne problemy rodzin z którymi pracował asystent to: 
- problemy opiekuńczo -wychowawcze z dziećmi, brak prawidłowych relacji  rodziców z dziećmi i 
wzorców wychowawczych, nieumiejętność radzenia  sobie z     niepoprawnym   zachowaniem 
dziecka, 
- samotne wychowywanie dziecka przez jednego z rodziców, 
- trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
- bezrobocie dorosłych członków rodziny, 
- nadużywanie alkoholu przez członków rodzin, 
- konflikty i brak porozumienia w rodzinach, zaburzona komunikacja wewnątrz  rodziny, 
- stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, 
- przebywanie dzieci rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w pieczy zastępczej 
 
Asystent rodziny podejmuje próby zmiany jakości życia rodziny poprzez: 
-  wzbudzenie i rozwijanie motywacji do zmiany, 
-  kontakt i współpracę z instytucjami, wsparcie rodziny w kontaktach z urzędami, 
-  rozwiązywanie problemów bieżących i wychowawczych z dziećmi, 
-  kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich, nabycie kompetencji wychowawczych i 
opiekuńczych, 
-  wzrost umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywania konfliktów, 
-  pracę nad likwidacją dysfunkcji rodziny, 
-  wzmocnienie motywacji do podjęcia zatrudnienia, podniesienie  kompetencji zawodowych, 
-  motywowanie do podjęcia zatrudnienia, podjęcia terapii, 
-  zaangażowanie rodziców w życie dziecka niebędącego bezpośrednio pod ich opieką, dążenie do 
powrotu dziecka z placówek opiekuńczo-wychowawczych w środowisko  biologicznej rodziny, 
-  w sytuacji umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej- rekonstrukcję i wzmacnianie więzi 
emocjonalnych z dzieckiem przez systematyczne kontakty, 
-  utworzenie i koordynowanie planu pracy z rodziną. 
Asystent rodziny kładzie nacisk na tak podstawowe sprawy jak: gotowanie  posiłków,     racjonalne 
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wydatkowanie środków finansowych, zachowywanie higieny osobistej, pranie itp. 
 

9. Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej  - 28 decyzji 
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych, 
- skompletowanie dokumentacji o sytuacji rodzinnej i dochodowej, 
- wydanie decyzji administracyjnej. 
 
Decyzję wydaje się nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w 
sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia 
postępowania. 

 
10. Wydawanie skierowań do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FAD) /wydano 233 skierowania dla  663 osób/. 

 
11. Przyznawanie i wypłacanie : 
a) dodatków mieszkaniowych   - pomocą objęto 9 rodzin na kwotę 10 154,00 zł. /wydano 13 
decyzji/, 
b) dodatków energetycznych -  6 rodzin na kwotę  862.00 zł. /wydano  8 decyzji / 

  
12.Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny 
     -  przyjęto i rozpatrzono   53 wnioski,  wydano karty dla 142  osób. 

 
13. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione są opiekunki , które świadczą usługi   osobom 
starszym i niepełnosprawnym w zakresie pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego, opieki 
i pielęgnacji,  integracji ze środowiskiem. 

 
 

2) Działania na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
 
Prowadzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w   Rodzinie. 
Zespół realizował zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2023 przyjęty Uchwałą Nr XLI/291/2017 
Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 grudnia 2017 roku. 

 
Procedura "Niebieskiej Karty"może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację 
przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej. Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i 
uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności 
osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie. 

 
Zespół Interdyscyplinarny na rzecz pomocy konkretnej rodzinie ma możliwość tworzenia grup 
roboczych, które składają się z przedstawicieli służb i specjalistów współpracujących z rodziną 
(m.in. pracowników socjalnych, dzielnicowych, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym -
pedagogów szkolnych, a także psychologów bądź terapeutów pracujących z osobami doznającymi 
przemocy lub stosującymi przemoc, jeśli zachodzi potrzeba -pracowników ochrony zdrowia, 
kuratorów sądowych, asystentów rodziny lub innych specjalistów).   
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Zespół poprzez wyznaczone do działań osoby  podejmował działania w środowisku zagrożonym 
przemocą, diagnozował problem przemocy w rodzinie, inicjował interwencje w środowisku 
dotkniętym przemocą, opracowywał i realizował plan pomocy w indywidualnych przypadkach, 
rozpowszechniał informacje o instytucjach oraz możliwościach udzielania pomocy w środowisku 
lokalnym, inicjował działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, monitorował 
sytuację rodzin zagrożonych przemocą (odwiedziny pracowników socjalnych w środowisku), 
prowadził dokumentację tych działań. 

 
Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe w tym dane wrażliwe dotyczące 
osób objętych procedurą "Niebieskiej Karty", zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W 
związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej 
sytuacji opiekuńczo -wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od 
instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy. 
- w ramach procedury Niebieskiej Karty prowadzonych było  41  Niebieskich Kart, 
- odbyło się  54 spotkań grup roboczych  oraz 38 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego w sumie  
83 spotkania, 
 
Liczba zakończonych postępowań w ramach procedury "Niebieskie Karty" na podstawie: 
a. § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy 
"Niebieska Karta" w 2020 roku -  23   (ustanie przemocy) 
b. § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy 
"Niebieska Karta" w 2020 roku -  10   ( brak zasadności podejmowanych działań) 

 
Grupy robocze  oraz Zespół Interdyscyplinarny w skład których wchodziło 6 pracowników 
socjalnych,  2 dzielnicowych oraz inne osoby m.in. pedagodzy, kuratorzy, psycholog spotkały się 83  
razy. Przekazano 1  zawiadomienie do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w 
związku z użyciem przemocy w rodzinie. 

 
Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i 
stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem i realizacją stosownej 
pomocy oraz jej monitoringiem. 
 
Kontaktowanie się i współpraca z wieloma specjalistami z różnych dziedzin np. służbą zdrowia, 
szkołami, policją, placówkami pomocy społecznej /OPS, PCPR, DPS, ŚDS, Placówki Opiekuńczo 
Wychowawcze/, Urzędem Pracy, Sądami, Prokuraturą. 

 
 

3) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych. 
 

Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności, 
przyznawane przez powiatowe zespoły ds. orzekania, oraz osobę zaliczoną do grupy inwalidów. 

 
Pracownicy socjalni podejmowali szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych: 
- Działania na rzecz zapewnienia opieki osobie starszej lub niepełnosprawnej przez rodzinę; 
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- Zapewnienie usług opiekuńczych w domu osoby starszej lub niepełnosprawnej; 
-  Pomoc w uzyskaniu możliwości pobytu w dziennych placówkach wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych i starszych (Środowiskowy Dom Samopomocy) 
- Przyznawanie zasiłku stałego osobom posiadającym umiarkowany lub znaczny stopień 
niepełnosprawności,  po spełnieniu dodatkowych przesłanek - pełnoletność, dochód 
nieprzekraczający kryterium dochodowego 
-  Działania interwencyjne w sytuacji osoby zaniedbanej, zagrożonej, potrzebującej pomocy; 
-  Monitoring jakości świadczonych usług opiekuńczych; 
-  Pomoc w zapewnieniu opieki całodobowej w domach pomocy społecznej, zakładach   
opiekuńczo-leczniczych, hospicjach; 
- Praca socjalna na rzecz uzyskania i wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych: 
- Pomoc w ustaleniu stopnia niezdolności do pracy lub stopnia niepełnosprawności (wydawanie 
wniosków oraz pomoc w skompletowaniu dokumentów do PCPR w celu ustalenia stopnia 
niepełnosprawności); 
-  Pomoc w uzyskaniu sprzętu medycznego, ortopedycznego, świadczeń materialnych PFRON; 
-  Pomoc w uzyskania skierowania na turnusy rehabilitacyjne, sanatorium; 
-  Pomoc w korzystaniu z ulg, uprawnień przysługujących osobie niepełnosprawnej; 
-  Pomoc w uzyskaniu miejsca w środowiskowych domach samopomocy lub warsztatach terapii 
zajęciowej; 
-  Pomoc w ustalaniu terminów wizyt u lekarzy specjalistów; 
-  Kontakt z pracownikami socjalnymi pracującymi w szpitalach odnośnie pacjentów wymagających 
wsparcia OPS 

 
 Ośrodek Pomocy Społecznej  przystąpił do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - 
edycja 2021. Do programu zgłosiło się  7 opiekunów osób niepełnosprawnych. Program ma na 
celu wsparcie tych osób. 

 

4) Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Na podstawie art. 4¹ ust.1, ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.   o wychowaniu w 

trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii w każdym roku uchwalany jest Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na kolejny rok.  

Powyższe programy są realizowane zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia, o którym mowa  w 

art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym  uwzględniając cele 

operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz dotyczące 

przeciwdziałaniu  narkomanii.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa sposób realizacji 

przez Gminę Kadzidło zadań określonych w art. 41 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, czyli prowadzenie tych działań należy 

do zadań własnych gminy. Adresatami powyższego programu są wszyscy mieszkańcy gminy 

Kadzidło, a w szczególności dzieci i młodzież szkolna, rodziny osób z problemem alkoholowym, 
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osoby pijące nadmiernie, osoby uzależnione od alkoholu, konsumenci alkoholu, a także jednostki 

zajmujące się pracą z rodzinami dysfunkcyjnymi, w których występują problemy związane z 

uzależnieniami, placówki oświatowe, instytucje kultury oraz wszyscy, którym zależy na promowaniu 

zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów oraz na szerzeniu idei trzeźwości w środowisku 

lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Głównym celem jest ograniczenie 

szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego wynikających z spożywania alkoholu i innych 

substancji psychoaktywnych przez mieszkańców gminy Kadzidło poprzez ukazywanie im innych 

alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

Wójt w celu ich realizacji powołał Zarządzeniem nr  157/2016 z dnia 20.09.2016 roku Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w szczególności inicjuje działania w 

zakresie zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w 

zakładzie lecznictwa odwykowego.   

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje wszystkie zadania wynikające 

zarówno z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak i z ustawy   o narkomanii. Przede wszystkim 

podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia  zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 

alkoholu obowiązku poddania się leczeniu  w zakresie lecznictwa odwykowego, opiniuje wnioski o 

wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży i poza miejscem 

sprzedaży i wydaje postanowienie,  a także dokonuje kontroli punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń. 

W 2020 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 41 wniosków 

o zobowiązanie do leczenia odwykowego z Posterunku Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Wszystkie te osoby były zaproszone na rozmowę z członkami Gminnej Komisji Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych odbyła  22 

posiedzeń, w sprawie złożonych wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia, na które zgłosiło 

się 53 osoby, a także dot. wydania zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Przekazano 16 akt osób, na które wpłynął wniosek - Biegłym sądowym w celu zbadania                       

i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia, wskazania rodzaju zakładu leczniczego oraz zapłacono 

za sporządzenie opinii. Przekazano 0  wniosków do Sądu Wydziału Rodzinnego osób uzależnionych 

od alkoholu. 

W 2020 roku Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła   2 

kontrole  punktów sprzedaży alkoholu w sklepach.  

W Urzędzie Gminy działa Punkt Konsultacyjny, w którym specjalista terapii i uzależnień 2 razy w 

tygodniu udziela bezpłatnej pomocy rodzinom, w których wystąpiły sytuacje kryzysowe, w tym 

problemy związane z uzależnieniami i przemocą. W 2020 roku zgłosiło się do Punktu 

Konsultacyjnego łącznie  119  osób uzależnionych od alkoholu i członkowie tych rodzin, z którymi 

odbyto 149 rozmowy. 
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Na dzień 31.12.2020 r. na terenie gminy  znajduje się 26 punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

(w tym 4 lokale gastronomiczne). 

W 2020 roku zostało wydanych 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym                     

2 zezwolenia dla lokalu gastronomicznego i 12 zezwoleń dla sklepów ogólnospożywczych).               

W związku ze zamknięciem punktu sprzedaży wydano 10 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń              

na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie. Nie wydano zezwoleń jednorazowych                            

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży podczas 

przeprowadzonych imprez plenerowych na terenie gminy Kadzidło.  

Każdego roku w styczniu przedsiębiorcy składają oświadczenia o wysokości  wartości sprzedaży 

napojów alkoholowych za poprzedni rok.  

 

5) Program przeciwdziałania narkomanii  

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii określa sposób realizacji przez Gminę Kadzidło zadań 

określonych w ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Program 

Przeciwdziałania Narkomanii jest w swych założeniach spójny  z Gminnym Programem Profilaktyki   

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym celem tego programu jest realizacja zadań na 

rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych (NSP) w tym: działania informacyjne i 

edukacyjne; rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii; 

profilaktyka: uniwersalna, selektywna i wskazująca; redukcja szkód poprzez zwiększenie 

dostępności do opieki zdrowotnej i programów podnoszących jakość życia osób używających 

szkodliwie i uzależnionych.   

Z danych otrzymanych od Policji wynika, ze na terenie Gminy Kadzidło odnotowano 2 zdarzenia 

będące podmiotem prowadzonych postępowań.  

 

 

 

9. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                         

i o wolontariacie w każdym roku w budżecie gminy są zaplanowane środki na realizację zadań z 

tego zakresu.  Wójt Zarządzeniem ogłosił w 2020 r. otwarty konkurs ofert w obszarze 

upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych oraz w obszarze kultura . 
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W 2020 roku w ramach zadania:  Upowszechnianie sportu dla wszystkich  - na konkurs wpłynęło  7 

ofert, z których wszystkie spełniały wymogi formalne i merytoryczne, natomiast na zadanie: 

Turystyka i krajoznawstwo. wpłynęły 2 oferty, z których wszystkie spełniały wymogi formalne  i 

merytoryczne.  

Z organizacjami pozarządowymi zostały podpisane umowy na realizację zadań określonych w 

ofercie złożonych przez te podmioty.  

 

10.  Oświata 

 

W 2020 roku zostało przyjętych i pozytywnie rozpatrzonych 344 wniosków na stypendium 

socjalne o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2020/2021. 

Stypendia otrzymali uczniowie: szkoły podstawowej – 209 osób,  liceum – 32 osoby, technikum - 93 

osób, szkół branżowych -10 osób.  

Beneficjentami stypendium są uczniowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, u 

których dochód nie przekroczył 528 zł na osobę w rodzinie oraz wystąpiła jedna z przesłanek tj: 

bezrobocie niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, 

narkomania, brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, niepełna 

rodzina, zdarzenie losowe. 

Stypendia przyznano  w dwóch zróżnicowanych grupach dochodowych (pierwsza grupa 0-264 zł, 

druga grupa 264,01 – 528 zł).  

Przyznane stypendia przeznaczone zostały na:  

-całkowite lub częściowe pokrycie kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a 

także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;   

-pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych 

pomocy naukowych; 

-całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania. 

W 2020 roku zostało przyjętych i pozytywnie rozpatrzonych 12 wniosków o zasiłki szkolne 

dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia 

losowego. 
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W 2020 roku otrzymano dotację w wysokości 340 000 złotych, gmina zabezpieczyła środki własne 

w wysokości 42 156,72 zł  

W ramach zaplanowanych środków zostały wypłacone dla uczniów stypendia za wysokie 

osiągnięcia naukowe i sportowe w łącznej kwocie 23 735 zł. 

Na ternie gminy Kadzidło dowożone są dzieci do 5 szkół. Gmina posiada 2 autobusy szkolne, 

które dowożą dzieci do szkół gminnych oraz busa dla dzieci niepełnosprawnych, który dowozi dzieci 

do  Specjalnego Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Czarni. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w 

Kadzidle po przeprowadzeniu procedury polegającej na zaproszeniu do składania ofert na dowóz 

uczniów  wyłonił  firmę zewnętrzną, której zlecono część usług. Łącznie z dowożenia korzystało 

około 540 uczniów. Korzystających z dowożenia gminnymi autobusami było około 250 uczniów oraz 

dowożonych przez innego przewoźnika około 290 uczniów. Dostawę oleju napędowego dla  

autobusów szkolnych  realizowała Stacja Paliw Deptuła. 

Gmina prowadziła  działania w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizowane jest 
współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych i gimnazjum w gminie.  Zakupiono nagrody dla 
uczniów biorących udział w zawodach sportowych w kwocie 3 500,00 zł.  

   ZOSiP nadzoruje system informacji oświatowej całej gminy. Na podstawie informacji z SIO 
ustalana jest dotacja oświatowa  dla osób prowadzących niepubliczne przedszkola oraz dla 
stowarzyszeń, które są organami prowadzącymi szkoły publiczne na terenie gminy Kadzidło: 
Stowarzyszenie  Edukacyjne "Dobro Dziecka" Szkoła Podstawowa w Czarni, Stowarzyszenie 
Inicjatyw Oświatowych "Mała Ojczyzna" Szkoła Podstawowa w Jazgarce, Stowarzyszenie  
Oświatowe "Ku przyszłości" Szkoła Podstawowa w Glebie, Krzysztof Gołaś Niepubliczne Przedszkole 
"Radosny Zakątek" oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa,  Marek Prusaczyk  Niepubliczne 
Przedszkole "Muzyczna Kraina". 

W 2020 roku Gmina otrzymała  dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 118 768,35 zł.  

Sieć szkół i przedszkoli na terenie gminy Kadzidło: 

 Zespół Placówek Oświatowych  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle 
 Zespół Placówek Oświatowych  im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie 
 Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku 
 Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu 

Przedszkola 
 Przedszkole Samorządowe w Kadzidle wchodzące w skład Zespołu Placówek 

Oświatowych w Kadzidle 
 Przedszkole Samorządowe w Dylewie wchodzące w skład Zespołu Placówek 

Oświatowych w Dylewie 
 
 

Liczba uczniów i oddziałów 

 
 

 



47 

 

 
 
 
 
Szkoły/placówki Liczba 

uczniów/wychowanków 
Liczba oddziałów, klas 

Przedszkola, w tym: 146 7 
a) Oddziałów 

przedszkolnych 
 2 

Szkoły podstawowe, w tym:  62 
a) Oddziałów 

przedszkolnych 
95 5 

Razem:   
 
 
W roku szkolnym 2020/2021 w gminnych przedszkolach publicznych, szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę zatrudnionych było 129 nauczycieli oraz  54  pracowników administracji 
i obsługi. 
 
 
Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021. 

Lp. Wyszcze-
gólnienie 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

Uczniów 

W tym 

I II III IV V VI VII VIII 

1. 
ZPO 
Kadzidło 34 714 85 72 83 96 43 115 120 76 

2. ZPO Dylewo 9 121 12 22 14 11 8 12 32 10 

3. SP Chudek 11 172 18 7 16 19 17 12 26 9 

4. SP Wach 8 82 0 13 8 12 0 12 6 8 

 Razem 62 1089 115 114 121 138 68 151 184 103 

Wyszczególnienie 
Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele Pozostali 

Etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1. Szkoła Podstawowa w Wachu 18,50 22 13,50 17 5 5 

2. Szkoła Podstawowa w 
Chudku 

29,61 32 20,11 21 9,5 11 

3. Zespół Placówek 
Oświatowych w Kadzidle 93,48 94 65,48 66 28 28 

4. Zespół Placówek 
Oświatowych w Dylewie 34,00 35 24 25 10 10 
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Pomoc materialna dla uczniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2020 r.: 

Wydatkowano  kwotę 64 571,30zł  m. in. na: 

 dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, 

 kursy szkoleniowe, 

 warsztaty metodyczne dyrektorów szkół i nauczycieli, 

 inne wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. 
 

Budżet szkół za 2020r. (31.12.2020) w zł.   

1. Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle 

- Szkoła Podstawowa   7 281 992,20 

- Przedszkole Samorządowe  923 965,64 

2. Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie 

- Szkoła Podstawowa   2 478 944,65 

- Przedszkole Samorządowe  432 164,75 

RAZEM: 175,59 183 123,09 129 52,5 54 

 

Forma 

pomocy 

Liczba przyznanej pomocy Kwota pomocy 

Pomoc 

materialna o 

charakterze 

socjalnym 

344 340 000,00 

Darmowe 

podręczniki i 

materiały 

ćwiczeniowe 

  523   podręczniki 

1086   mat. ćwicz. 

118 768,35 
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3. Szkoła Podstawowa w Chudku 

- Szkoła Podstawowa   2 147 348,00 

4. Szkoła Podstawowa w Wachu 

- Szkoła Podstawowa   1 533 039,36 

Pozyskane dotacje 

 

1. Rządowy Program Zdalna Szkoła (laptopy)     70 000,00zł 
2. Rządowy Program Zdalna Szkoła  (laptopy)          114 800,00zł 
3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (książki)     16 000,00zł 
4. Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego w 

ramach X Osi priorytetowej „ Edukacja dla rozwoju regionu”- (zestawy komputerowe, 
tablety,  szkolenia)  150 000,00zł 

 

11. Program rozwoju czytelnictwa 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji 
kultury. Działa na podstawie  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
2018.994 j.t. z późn.zm)., ustawy z dnia 27 czerwca  1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2019.574 j.t. z 
późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej ( Dz.U. 2018.1983 j.t. z późn.zm.), oraz Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej. W skład 
sieci bibliotecznej wchodzą 4 placówki tj. Biblioteka główna z siedzibą w Kadzidle przy ulicy 
Kościuszki 6B- nowy budynek wybudowany w 2017 r., oraz trzy filie: w Chudku ( lokal w WDK w 
Chudku), Dylewie (lokal w OSP w Dylewie) i Wachu ( lokal w SP w Wachu). Do podstawowych 
zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych 
oraz ich udostępnianie czytelnikom, użytkownikom. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez 
zakup i darowiznę. W 2020 r. Biblioteka zakupiła 809 książek. Z budżetu biblioteki zakupiono 494 
wol. na kwotę 10.955,08 zł oraz z programu operacyjnego MKiDN pozyskano kwotę 8.000 zł, za 
którą zakupiono 315 książek. Gromadzenie zbiorów dostosowane jest do potrzeb i oczekiwań 
czytelników. W 2020r. zarejestrowano ogółem 953 czytelników. W 2020 r. wypożyczenia książek 
ogółem wyniosły 8.690 woluminy, a nasze Biblioteki odwiedziło 8614 osób. 
W 2020 roku z powodu epidemii COVID 19 Biblioteki Gminy Kadzidło były nieczynne w okresach od 
12 marca 2020 r do 4 maja 2020 r., oraz od 9  do 29 listopada 2020 r. Biblioteki na terenie naszej 
gminy są skomputeryzowane i mają dostęp do Internetu. We wszystkich bibliotekach jest 32 
komputery, w tym z dostępem dla użytkownika. Wszystkie Biblioteki pracują w programie 
bibliotecznym MATEUSZ.  Wypożyczanie odbywa się komputerowo jak również inne działania 
biblioteczne. Również czytelnicy mają dostęp online na stronę http://katalog.kadzidlo.bp.eu z 
dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet mogą przeglądać katalog, prolongować 
książki, oraz je rezerwować, bez odwiedzania bibliotek. Biblioteka dostarcza książki do domu 
seniorom tzw. „książka na telefon”. Ważnym zadaniem jakie stawia sobie Gminna Biblioteka 
Publiczna w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka jest upowszechnianie czytelnictwa i wprowadzanie 
dzieci , młodzieży oraz dorosłych w świat kultury literackiej. W 2020 r. Biblioteka w Kadzidle i jej 

http://późn.zm/
http://późn.zm/
http://katalog.kadzidlo.bp.eu/
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Filie przystąpiły do ogólnopolskiego projektu czytelniczego  „Mała książka – Wielki człowiek”, oraz 
wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”. W 2020 r. działalność kulturalna bibliotek 
również była ograniczona. Zorganizowano jedynie 29 spotkań dla dzieci. Były to: lekcje 
biblioteczne i różne formy spotkań i zajęć edukacyjnych dla dzieci, warsztaty malarskie i rękodzieła 
ludowego, konkursy poetyckie, recytatorskie i literackie. Dla czytelnika dorosłego odbyło się 39 
imprez. Były to: spotkania autorskie , promocje książek, koncerty muzyczne, wystawy, szkolenia i 
konferencje. Z tych spotkań skorzystało 2146 dzieci i osób dorosłych. Imprezy odbyły się do czasu 
wybuchu pandemii. W okresie pandemii organizowano spotkania wirtualne. Na Facebooku 
umieszczono wystawy twórców ludowych i wystawy IPN :” Ukradzione dzieciństwo”, Wojna 
światów” i „Ojcowie niepodległości”, recytatorów naszych konkursów, „Lato z poezją”-prezentacje 
lokalnych poetów, oraz „Kącik wspomnień”, gdzie przypomino spotkania i imprezy organizowane 
przez Bibliotekę  na przestrzeni lat. W związku z pandemią COVID 19 Biblioteka i Filie w Chudku i 
Dylewie włączyły się w pomoc służbom medycznym ofiarowując przyłbice wydrukowane na 
drukarkach 3D otrzymanych z Programu M@zowszanie. Informacje o działaniach kulturalnych 
umieszczano na stronie www.kadzidlo.pl, profilu Biblioteki, Facebooku, plakatach. 

 

 

12. Działalność kulturalna 

W Kadzidle działa powołane w 2009 r. Centrum Kultury Kurpiowskiej im, Ks. Mieczysława 

Mieszki , stworzone na bazie istniejącego od 1947 roku  Gminnego Ośrodka Kultury . 

Celem działalności CKK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb      i aspiracji 

kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie 

działalności artystycznej i kulturalnej. Ideą Centrum jest również patronat nad kurpiowskim 

folklorem i sztuką ludową oraz dokumentacja i archiwizacja śladów materialnych tej twórczości. W 

ostatnim czasie kultura kurpiowska stała się wartkim strumieniem i nurtem pobudzającym i 

otwierającym coraz to nowe obszary życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego regionu. 

Coraz to więcej zadań podejmowanych przez Centrum skupia się na łączeniu tego co ponadlokalne, 

uniwersalne z tym co lokalne, regionalne, ludowe w harmonijną całość. 

Baza lokalowa do działalności kulturalnej i statutowej CKK : 

- siedziba CKK  - sala widowiskowa, pomieszczenia biurowe: Kadzidło ,  ul. Kościuszki 6, 

- budynki w użyczeniu: Wiejski Dom Kultury w Chudku 36 , Hala Sportowa w Kadzidle. 

Zarząd Województwa Mazowieckiego udzielił dotacji z budżetu na dofinansowanie realizacji 

Zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu 

poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło” . Podpisano umowę na 

rozbudowę i remont Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. Wartość inwestycji 3 780 000 

złotych. Powstaną sala widowiskowa, część biurowa, szatnia, garderoba, salki ćwiczeń, 

profesjonalna, wyciszona scena z kotarami, zaplecze kuchenne, kino pod chmurką. Prace 

rozpoczęte w październiku 2020 r. zakończą się wiosną 2022 roku. Wykonawcą tego ważnego 

http://www.kadzidlo.pl/
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zadania jest firma IL-BUD z Piątnicy. Inwestycję wsparł, kwotą ponad 2 200 000 zł. Samorząd 

Województwa Mazowieckiego 

W CKK w Kadzidle przez cały rok 2020 trwała V edycja bezpłatnych warsztatów kurpiowskiej 

sztuki ludowej. 11 pań uczestniczyło w zajęciach, podczas których poznały tajniki kurpiowskiej 

plastyki obrzędowej.  Projekt „Kurpiowskie cacka”, czyli wspomniane warsztaty otrzymał 

dofinansowanie 15.000 zł ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w ramach 

programu ministra "Dziedzictwo kulturowe - Kultura ludowa i tradycyjna", zadanie "Mistrz 

tradycji". 

Z programów operacyjnych ministra "Dziedzictwo kulturowe - Kultura ludowa i tradycyjna" 

projekt „Wesele Kurpiowskie jako obrzęd i jako impreza artystyczna” otrzymał dofinansowanie w 

kwocie 25 000 zł. Realizowany był w ramach Programu Kultura ludowa i tradycyjna. Projekt zakładał 

stworzenie Wydarzenia "Wesele Kurpiowskie" na FB oraz utworzenie kanału na YouTube i 

udostępnianie na nich i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów, audiowizualnych oraz 

archiwalnych nagrań poprzednich edycji Wesela Kurpiowskiego przy jednoczesnym prowadzeniu 

nagrań filmowych poszczególnych obrzędów widowiska "Wesela Kurpiowskiego" odtwarzanych 

przez Zespół Folklorystyczny „Kurpianka” z Kadzidła i bieżącej publikacji w Internecie efektów z 

realizacji nagrań. Nagrywano części wesela: W domu Pani Młodej, Przyjazd Pana Młodego, 

Rozpleciny,  Wybiór do ślubu i błogosławieństwo, Ślub w Kościele, Powrót od ślubu, Oczepiny, 

biesiada weselna i wianowanie. Nagrania odbywały się w Zagrodzie Kurpiowskiej i w Kościele 

Parafialnym w Kadzidle. 

W programie Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2020, wniosek „Zakup obuwia 

ludowego dla Zespołu Folklorystycznego "Kurpianka" z Kadzidła „ otrzymał dofinansowanie w 

kwocie 17 000 zł.  Do programu wpłynęły 1264 wnioski,  po dokonaniu oceny merytorycznej 

wyłoniono 293 beneficjentów, którzy  otrzymają wsparcie finansowe. Zostało zakupionych 26 par 

dziewczęcych ludowych trzewików skórzanych i 21 par chłopięcych ludowych kozaków skórzanych 

dla najmłodszych członków Zespołu Folklorystycznego "Kurpianka" z Kadzidła.  

We współorganizacji z Samorządem Województwa Mazowieckiego i Starostwem 

Powiatowym w Ostrołęce zostały zorganizowane 2 koncerty: Koncert piosenkarki, lirycznej 

wykonawczyni poezji śpiewanej Magdy Umer  i koncert Artura Gotza Walentynki z Kabaretem 

Starszych Panów.  

W 2020 roku CKK w związku z pandemią COVID 19 nie miało możliwości realizacji zadań 

publicznych wspólnie z Kadzidlańskim Stowarzyszeniem Kulturalnym ”Bractwo”, umowy z Gminą 

Kadzidło , Starostwem Powiatowym i Województwem Mazowieckim zostały rozwiązane. 

Ze względu na zaistniałą w tym roku pandemię COVID-19, która spowodowała  niemożność 

prowadzenia systematycznych prób i nauki tańców Zespołu „Kurpianka”, zostały natomiast 

zorganizowane warsztaty wyjazdowe do miejscowości Iwonicz Zdrój. Warsztaty były formą 
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regularnego treningu, formą wypoczynku i wspólnej integracji, ale również znakomitą promocją  

regionu kurpiowskiego. Wyjazd zespołu dofinansował Powiat Ostrołęcki. 

W 2020 roku Zespół wraz z Kapelą dał tylko 3 koncerty.  

Od marca warsztaty folklorystyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich w Krobi, Golance, Glebie, 

Tatarach, Czarni i Klmkach zostały zawieszone. 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników, 

zarówno występujących zespołów jak i publiczności Centrum Kultury Kurpiowskiej podjęło decyzję, 

że „Wesele Kurpiowskie - Festiwal Folkloru Weselnego” zaplanowane na 20-21 czerwca  2020 nie 

odbędzie się.  

Warsztaty, wydarzenia czy spotkania odbywały się zgodnie z obowiązującymi zaleceniami 

epidemicznymi w reżimie sanitarnym. 

Odbyły się : 

 Zbiórka pieniędzy w ramach 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 42 
wolontariuszy z Kadzidła oraz 4 osoby z gminy Łyse zebrało w sumie 19587,40 zł, 15 euro i 4 
dolary amerykańskie dla dziecięcej medycyny zabiegowej, 

 Święto Fafernucha w Golance,  

 XI edycja konkursu plastycznego "Wycinanka- Drzewko życia". 38 uczniów z 5 szkół 
podstawowych gminy Kadzidło wykonało tradycyjne kurpiowskie wycinanki -drzewka życia, 

 Akcja Zima – ferie: 
- spotkanie z Brygadą Bagienniki, seans w Kinie za Rogiem, 
- zajęcia taneczne z LINGUALANDEM, warsztaty decoupage, 
- zajęcia taneczne z LINGUALANDEM, warsztaty lepienia byśków, 
- zajęcia taneczne z LINGUALANDEM, warsztaty cukiernicze, 
- warsztaty tańca kurpiowskiego i rękodzieła ludowego w świetlicy w Glebie, 

 Karnawałowy Bal Przebierańców dla dzieci  w CKK, 

 Śladami Kurpiów – impreza folklorystyczna,  

 Koncert Zespołu „Kurpianka” na Gali wręczenia KURPIKÓW 2019 – Nagród Prezesa Związku 
Kurpiów, 

 Nadanie Tytułów Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło,  

 Udział Zespołu Folklorystycznego „Kurpianka” w akcji #skakankachallenge jako pomoc dla 
Stefcia dla uratowania jego serduszka i życia, 

 Nowy cykl spotkań ze sztuką ludową na ulicy „Kultura pod chmurką”, w ramach których 
nasze instruktorki przez kilka dni uczyły jak zrobić kwiaty z bibuły, wianki, bukieciki oraz 
kierce kurpiowskie, 

 Niedziela Kadzidlańska – Dożynki Parafialno- Gminne – miała miejsce tylko doniosła msza 
święta z procesją z wieńcami dożynkowymi, 

 „Ukradzione dzieciństwo” niezwykła wystawa poświęcona losowi dzieci, od czasów 
międzywojnia do zakończenia drugiej wojny światowej, przygotowana przez Instytut 
Pamięci Narodowej, Wójta Gminy Kadzidło, Publiczną Bibliotekę w Kadzidle, Centrum 
Kultury Kurpiowskiej, 



53 

 

 Mikołajki Zespołowe – mimo pandemii, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego Zespół 
„Kurpianka” zorganizował spotkanie, na którym wszyscy otrzymali świąteczne upominki. 

Instruktorzy CKK są autorami wniosków  o nagrody i odznaczenia dla twórców ludowych 

animatorów, folklorystów. W okresie sprawozdawczym 14 osób otrzymało m.in. Nagrodę Prezesa 

Związku Kurpiów KURPIK , Medal Marszałka Woj. Mazowieckiego PRO MASOVIA, Nagrodę 

Doroczną Starosty Ostrołęckiego. 

 

13. Pozostała działalność 

1) Urząd stanu Cywilnego 

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez USC w Kadzidle w 2020 roku 

 

Lp. Nazwa czynności Ilość 

1 

Sporządzanie aktów stanu 

cywilnego 

 

Tryb zwykły 

Urodzenia 0 

Małżeństwa 73 

w tym:  

Śluby cywilne 13 

Śluby konkordatowe 56 

Zgony 87 

Tryb szczególny - 

transkrypcje 

Urodzenia 11 

Małżeństwa 4 

Zgony 2 

2 Sprostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego 36 
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3 Nanoszenie przypisków w aktach stanu cywilnego 762 

4 Nanoszenie wzmianek w aktach stanu cywilnego 136 

 

 Zarejestrowane w papierowych księgach urodzeń małżeństw i zgonów akty z lat 1939 do 

2015 są przenoszone do rejestrów państwowych. Z 28 750 wszystkich aktów  w 2020 zmigrowano 

712 aktów. Rozpoczęto jednocześnie prace umożliwiające masową migrację aktów sporządzonych 

w latach 2001-2015. 

 Urodzenie, małżeństwo i zgon rejestrowane są przez tego kierownika usc na terenie 

działania którego nastąpiło to zdarzenie. Pozostałe czynności urzędów stanu cywilnego zostały 

„odmiejscowione”. Dlatego np. pozyskanie odpisu aktu urodzenia, zawarcie małżeństwa cywilnego 

otrzymanie zaświadczenia o stanie cywilnym, o braku okoliczności wyłączających zawarcie 

małżeństwa do ślubu konkordatowego czy do ślubu za granicą, złożenie oświadczenia o powrocie 

do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, oświadczenia o uznaniu ojcostwa, zmiany 

imienia lub nazwiska można dokonać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego 

kraju. 

Czynności z zakresu USC 

 

Lp. Nazwa czynności 

1 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 
Skrócone 723 

Zupełne 82 

Wielojęzyczne 34 

2 Migracja aktów 
Urodzenia 362 

Małżeństwa 293 

Zgony 77 

3 Zlecenia migracji aktów do innych urzędów stanu cywilnego 253 

4 Zaświadczenia 

Stwierdzające brak okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa 

50 

O stanie cywilnym 0 
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5 

Zapewnienia o braku okoliczności wyłączających 

zawarcie małżeństwa 

 

Do ślubu cywilnego 13 

Do ślubu konkordatowego 38 

6 Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 3 

7 Uznanie ojcostwa po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka 2 

8 Zmiana imienia i nazwiska 1 

 

 

W dniu 11.09.2020 odbył się Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego ( Złote Gody)               
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Złote gody obchodziło 15 par , Srebrne 55, Perłowe 56, Rubinowe 47, Diamentowe 8. 

 

 

Ilość wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w 2020 r. 

Miesiąc Wydane dowody osobiste 
Unieważnione dowody 

osobiste 

Styczeń 73 61 

Luty 54 38 

Marzec 33 26 

Kwiecień 41 39 

Maj 39 36 

Czerwiec 40 37 

Lipiec 76 57 

Sierpień 63 51 

Wrzesień 58 55 

Październik 44 41 

Listopad 30 29 

Grudzień 36 31 

RAZEM 587 501 
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2) Przeciwdziałanie bezrobociu 

Walka z bezrobociem w naszej gminie Kadzidło ma charakter czynny. Od wielu już lat zarówno 

Urząd Gminy jak również inne jednostki organizacyjne Gminy stały się organizatorami prac dla osób 

bezrobotnych.   

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu jakie oferuje obecnie pracodawcom Urząd Pracy to 

staż dla bezrobotnych, roboty publiczne, prace interwencyjne. 

W roku 2020 w Urzędzie Gminy w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 5 osób – na okres 9 

m-cy ( z czego koszty zatrudnienia przez 6 m-cy podlegały częściowej refundacji z Powiatowego 

Urzędu Pracy). 

 

3) Podatki i opłaty lokalne 

W rejestrach wymiarowych podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

figuruje ogółem 4520 podatników (dotyczy osób fizycznych),  48 podatników podatku od 

nieruchomości,  7 podatników podatku rolnego,  8 podatników podatku leśnego (dotyczy osób 

prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) oraz  71   

podatników podatku od środków transportowych (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej). Podstawą zapłaty należności z tytułu podatku 

rolnego, leśnego i od nieruchomości  przez osoby fizyczne jest  decyzja Wójta Gminy.  

Natomiast osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  

składają na każdy rok podatkowy deklaracje ( odpowiednio: na podatek od nieruchomości, podatek 

rolny, podatek leśny).  Również podatnicy  podatku od środków transportowych są zobowiązani w 

każdym roku składać stosowną deklarację. W  przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających 

powstanie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość 

opodatkowania podatnicy mają obowiązek złożyć deklarację w ciągu 14 dni od wystąpienia 

powyższej sytuacji.    

W roku 2020 wydano  3437 decyzji ustalających zobowiązanie z tytułu powyższych podatków  (we 

wskazanej liczbie nie ujęto decyzji  wydawanych odrębnie na każdego współwłaściciela danej 

nieruchomości ) jak również 4 decyzje w sprawie określenia wysokości podatku (od środków 

transportowych, od nieruchomości) . W ciągu roku,  w wyniku zaistnienia okoliczności mających 

wpływ na zmianę wysokości zobowiązania podatkowego wydano decyzje zmieniające.  

Na wniosek podatników wydano 2 decyzje w sprawie zastosowania zwolnienia i  ulgi w podatku 

rolnym z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego  oraz 1 

decyzję w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.   
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 Na podstawie otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce zawiadomień o zmianach w 

danych  ewidencji gruntów i budynków ( w roku 2020 wpłynęło 794 zawiadomień) wprowadzono 

zmiany na  poszczególnych kontach podatników, co  uwzględniono przy ustalaniu wymiaru 

podatku. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy zobowiązani są w przypadku zaistnienia 

okoliczności mających wpływ na obowiązek podatkowy  złożyć organowi podatkowemu właściwą 

informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych,     informację o gruntach, informację o 

lasach ( w zależności od przedmiotu opodatkowania).   

W ciągu roku wpłynęło 201 informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, 77 informacji 

o gruntach oraz 37 informacji o lasach. Do osób, które nie wywiązały się z powyższego obowiązku 

wystosowano wezwania ( 188 wezwań).  

 Zaewidencjonowano 231 akty notarialne przekazane przez notariuszy, które podlegały 

indywidualnej analizie, mającej  istotne znaczenie przy ustaleniu wymiaru podatku.  

W zakresie realizowanych przez referat ds. podatkowych zadań wydano 498 zaświadczeń (m.in. o 

figurowaniu w rejestrach podatkowych i wielkości gospodarstwa, o niezaleganiu w podatkach lub 

stwierdzających stan zaległości  ).  

W roku 2020 wydano 14 postanowień w sprawie zwrotu nadpłaty w podatkach lokalnych  , bądź 

zaliczeniu jej  na poczet bieżących zobowiązań  podatkowych.  Ponadto  wpłynęło 25 wniosków o 

zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.  

W miesiącu lutym i sierpniu 2020 roku wpłynęły łącznie 1404 wnioski o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym. 

Na ich podstawie  wydano decyzje ustalające roczny limit i  kwotę zwrotu ww podatku. W związku z 

dostarczeniem przez 1 producenta rolnego w II półroczu informacji średniej rocznej 

liczbie DJP bydła w gospodarstwie  za rok 2019 , co miało wpływ na wysokość rocznego limitu 

zwrotu, wydano decyzję zmieniającą . Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wypłacono 

zgodnie z dyspozycją wnioskodawców - w kasie Urzędu Gminy bądź przelewem na wskazany  

rachunek bankowy . 

Wpłacone na rachunek Urzędu Gminy, w kasie bądź u inkasenta zobowiązania podatkowe (bieżąca i 

zaległe)  , a w przypadku wystawionych tytułów wykonawczych ściągnięte przez Urząd Skarbowy 

bądź Komornika Sądowego zaległości i przekazane na rachunek tut. Urzędu Gminy ( podatek od 

nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych )  zaksięgowano na indywidualnych 

kontach  podatników.  

Znacznej grupie  podatników, którzy nie wywiązali się  z obowiązku podatkowego doręczono  

upomnienia, co zwiększyło zobowiązania wobec gminy o koszty upomnienia i w niektórych 

przypadkach odsetki (wystawiono 272 upomnienia). W przypadku braku ich skuteczności 
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wystawiono tytuły wykonawcze  celem przymusowego ściągnięcia zaległych należności 

podatkowych przez organy egzekucyjne  (wystawiono 79 tytułów wykonawczych).  

Do organu podatkowego wpłynęło 8 wniosków o umorzenia zobowiązań podatkowych. W związku 

z tym wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości,  3 postanowienia  o pozostawieniu 

wniosku bez rozpatrzenia , 3 postanowienie  w sprawie odmowy  wszczęcia postępowania oraz 1 

postanowienie w sprawie umorzenia postępowania.   

W związku z udzieloną przez Wójta Gminy Kadzidło  pomocą publiczną  w rolnictwie (zwrot 

podatku akcyzowego producentom rolnym, ulgi podatkowe tj.  ulga  z tytułu nabycia gruntów, ulga 

inwestycyjna  oraz realizacja programu w zakresie usuwania odpadów z folii rolniczych, siatek i 

sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG,) sporządzono 

sprawozdania  - do systemu rejestrowania pomocy publicznej wprowadzono odrębnie 1670  

przypadków udzielonej pomocy publicznej we wskazanym wyżej zakresie . 

Prowadzono odrębną dla każdego inkasenta (24 osoby)  ewidencję przyjętych od podatników wpłat 

należnych podatków. Za inkaso zobowiązań podatkowych naliczano inkasentom stosowne 

wynagrodzenie, zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Kadzidło uchwałą. 

Wystawiono 162 faktury dotyczące gospodarowania mieniem gminy (m.in. wynajem świetlic 

wiejskich,  lokalu w budynku dworca autobusowego, zwrot kosztów poniesionych przez gminę za 

zużycie energii elektrycznej, zimnej wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, 

służebność przesyłu, sprzedaż materiałów budowlanych, drewna) . W przypadku powstania 

obowiązku podatkowego danej usługi naliczono i odprowadzono podatek vat (stosując właściwą 

stawkę ) do Urzędu Skarbowego.  

4) Gospodarka nieruchomościami 

W 2020 r. wydano: 

1) 103 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w tym: 

 65 decyzji na budowę budynków mieszkalnych, 

 5 decyzji  na budowę obór, 

 33 decyzji na budynki gospodarcze i inne budowle, 

2) 14 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w tym: 

 10 decyzji na budowę linii elektroenergetycznych, 

 2 decyzję na budowę sieci wodociągowej, 

 1 decyzję na budowę zatoki autobusowej przy drodze powiatowej, 

 1 decyzję na budowę i przebudowę drogi żwirowej, 

3) 11 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

4) 51 postanowień i decyzji zatwierdzających  podział nieruchomości 

5) 48 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych nieruchomości , które wprowadzono 

do systemu EMUiA 
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6) 247 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości, 

7) Gmina Kadzidło w 2019 roku podpisała 9 aktów notarialnych o nabyciu nieruchomości. 

Głównie dotyczyły one nabycia gruntów pod drogi. 

 

5)Działania na rzecz informatyzacji gminy 

 

1) Urząd bierze udział w projekcie pt. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla 

aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 

(Projekt ASI), współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020, w ramach którego już niedługo mieszkańcy będą mogli 

korzystać z „Systemu dziedzinowego do komunikacji z mieszkańcami”.  

2) W ramach projektu „M@zowszanie” na terenie naszej gminy funkcjonują 3 LCK – Lokalne 

Centra Kompetencji – w bibliotekach w Kadzidle, Dylewie i Chudku. W wyżej wymienionych 

LCK mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać z komputerów, drukarek oraz zapoznać się z 

działaniem drukarek 3D i również z nich korzystać. Pełna nazwa projektu to „Rozwój e-usług 

i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego 

„M@zowszanie”. 

3) Na terenie Województwa Mazowieckiego (czyli także w naszej gminie) realizowany jest 

projekt „Internet dla Mazowsza” na zlecenie Województwa Mazowieckiego. W ramach 

projektu została wybudowana światłowodowa sieć szkieletowo-dystrybucyjna na 

Mazowszu, tak aby zapewnić możliwość dostępu, za pośrednictwem Internetu, do usług 

teleinformatycznych świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców, przedsiębiorców i 

podmiotów publicznych na terenie naszego województwa. Obecnie trwają prace polegające 

na wybudowaniu sieci dostępowej, tzw. „ostatniej mili”. 

4) Urząd korzysta z systemu do wysyłki SMS-ów do mieszkańców powiązanego z systemem 

śmieciowym i podatkowym.  

 

6) Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. 

Na podstawie ustawy  z dnia 6 marca 2018 r o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności 
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r.  - Prawo 
przedsiębiorcy Urząd prowadzi ewidencję działalności gospodarczej. 

CEIDG jest to elektroniczny rejestr przedsiębiorców działających na terenie kraju. Umożliwia         on 
założenie firmy, aktualizację danych, jak również zamknięcie czy zawieszenie działalności.  
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W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020  roku wpłynęło do Urzędu Gminy 376 wniosków złożonych 

przez przedsiębiorców.  

7) Krajowy drogowy przewóz osób. 

Na podstawie ustawy z 6 września 2001 roku o transporcie drogowym wydawane są w Urzędzie 

Gminy zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym  na dowóz dzieci z gminy Kadzidło do szkół na naszym terenie. 

 Zezwolenia Nr 1 obowiązuje na linii regularnej: Kadzidło – Tatary – Kadzidło 

 Zezwolenie Nr 2 obowiązuje na linii regularnej: Kadzidło – Czarnia Kadzidlańska- Brzozowa – 

Grale – Kadzidło – Golanka – Krobia – Sul – Krobia – Golanka – Kadzidło 

 Zezwolenie Nr 3 obowiązuje na linii regularnej: Kadzidło – Kuczyńskie – Strzałki – Kadzidło 

 Zezwolenie Nr 4 obowiązuje na linii regularnej:  Chudek – Kierzek – Gleba – Chudek 

 

8) Prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych.  

W 2020 roku na terenie Gminy Kadzidło wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane 

wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakie miało miejsce w dniu 4 października 

2020 roku. Do   Urzędu Gminy w Kadzidle wpłynęło 5 wniosków w sprawie oszacowania szkód z 

powodu huraganu. Zniszczeniu uległo 8 budynków gospodarczych. Straty zostały oszacowane przez 

powołaną komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. Sporządzone protokoły zostały 

przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa i 

Zarządzania Kryzysowego, a następnie odebrane przez producentów rolnych.  

 

9) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. 

 Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3                      

na wnioski, które wpłynęły do Urzędu Gminy w 2018 roku,  zostały wydane dwie decyzje                    

o wykreśleniu żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych w Kadzidle. 

 

10) Ochrona przeciwpożarowa. 
 

 Na terenie gminy Kadzidło działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej, w tym 4 typu S 

(OSP Kadzidło, OSP Dylewo, OSP Wach, OSP Gleba) i 6 typu M. Zrzeszają w swoich szeregach 260 

członków czynnych, w tym 28 kobiet. 72 strażaków OSP posiada niezbędne przeszkolenie, badania 

lekarskie i ubezpieczenie. Alarmowanie strażaków odbywa się za pomocą systemu selektywnego 

alarmowania oraz powiadamiania sms-em, e-remizą. Wyszkolenie członków OSP oraz profesjonalne 

wyposażenie umożliwia podjęcie działań w zakresie gaśniczym, ratownictwa technicznego i 
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drogowego, a także ratownictwa medycznego. Do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych 

strażacy ochotnicy mają coraz nowocześniejszy sprzęt: łącznie jest to 9 samochodów, w tym 1 

ratowniczy, 1 kwatermistrzowski oraz 7 ratowniczo - gaśniczych, podstawowe wyposażenie to: 

motopompy pływające, szlamowe, węże tłoczne W 75, W 52, węże ssawne W 110, radiotelefony 

nasobne. Specjalne wyposażenie stanowi: zestawy ratownictwa technicznego, pneumatycznego, 

piły do cięcia drewna, piły do betonu i stali, zestaw oświetleniowy, aparaty powietrzne, 

defibrylatory, kamera termowizyjna, detektory wielogazowe i napięcia. 

Wydatki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2020 
 

 
 

 Wydatki  [tys. zł] 

OSP 18,4 

Marszałek woj. mazowieckiego 20,0 

Gmina Kadzidło 324,9 

 
 W 2020 roku zakupiono m.in: aparaty powietrzne szt 2, mundury kpl 5, węże tłoczne szt 18, pilarkę 
spalinową, gablotę,  a także ubrania specjalne, buty specjalne, i inne. W 2020 roku na działalność 
Ochotniczych Straży Pożarnych Gmina Kadzidło przeznaczyła kwotę 324 880zł. Pozyskano 
dofinasowanie kwotą 20 000zł od Marszałka Województwa Mazowieckiego na remont elewacji i 
schodów wejściowych, z MSW  8 000zł na remont posadzki OSP Wach oraz 2051zł na zakup piły 
spalinowej dla OSP Gleba. Jednostki OSP z terenu gminy przeznaczyły na zakup wyposażenia i ochron 
osobistych  kwotę 49 538zł. Na strażnicy OSP Kadzidło zamontowano system do poprawy łączności 
radiowej dla jednostek OSP. Wykonano remont strażnicy OSP Dylewo i OSP Wach. Wymieniono oleje 
i filtry w wszystkich samochodach OSP.  W 2020 roku na terenie gminy zanotowano ogółem 112 
zdarzeń. Najwięcej w zdarzeniach brała udział jednostka  OSP Kadzidło - 74 razy, jednostka OSP 
Dylewo 47 razy. 
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11. Rozgraniczenia nieruchomości 

 
W roku 2020 zostało złożonych do Wójta Gminy Kadzidło 14 wniosków o rozgraniczenie 
nieruchomości, z czego przeprowadzonych zostało 12 postępowań rozgraniczeniowych 
zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej oraz wydane zostało 1 postanowienie o 
odmowie wszczęcia, aktualnie jest w rozstrzygnięciu WSA. 
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IV. Informacja o stanie mienia komunalnego  

 

Lp Wyszczególnienie 

Stan na dzień 

1.01.2020 

Planowane 

 zwiększenie(+)  

zmniejszenie(-) 

Stan na 

 dzień 

31.12.202

0 

Sposób zagospodarowania wg wartości 

Dochody uzyskiwane 

 z tytułu 

 gospodarowania  

 mieniem 

W 

 bezpośr. 

 zarządzie 

W zarządzie 

 jednostek  

zakładów 

 budżetowych 

Inne formy 

 (udziały w 

 akcjach,  

spółkach, 

 wierzytelności) 

 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 

Grunty ogółem (ha) 

w tym : 293.6 + 1.0 294.6 6138019 3409 159630 15087 

 rolne        

Działki budowlane        
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Tereny rekreacyjne        

pozostałe 291.9  292.9 6080975 3409 159630 15087 

2 Lasy ( ha) 1,5  1,5 40044    

3 Parki ( ha) zieleń 0,2  0,2 17000    

4 

Budynki-liczba 

ogółem,w tym: 

40 
 

40 30539341 5717960 106130 150588 

mieszkalne 6  6 46643 68117 33000 55326 

Obiekty szkolne 12  12 20018183 5649843   

Obiekty kulturalne 4  4 4438716    

Obiekty służby 

zdrowia 

1  1 1389409   89560 

Pozostałe obiekty 

użyteczności  

publicznej 
7 

 

7 4646390 

 

  

inne 10  10   73130 5702 

5 

Budowle i urządzenia 

techniczne:  

 

 75778447 590718  1423811 

Wodociągi:        

-liczba(stacje) 2  2 12434619    

-długość w km 169,4  173,7    863899 
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Oczyszczalnia ścieków 1  1 6675970   559912 

Wysypiska(liczba)        

Ulice,drogi(dł.w km)    33593853    

Obiekty sportowe 2  2 7422315    

inne    15651690 590718   

6 

Środki transportu 

(szt.)    1029097    

7 

Inwestycje-stan 

zaangażowania (w zł) 

   1427825    

8 Lokaty kapitałowe        

9 

Pożyczki udzielone w 

(zł)        

10 

Obligacje własne 

sprzedaż ( w zł)        

11 

Pozostałe jednostki 

organizacyjne 

       

12 

Związki komunalne 

stowarzyszenia 
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13 

Maszyny i urządzenia 

techniczne w tym 

zespoły 

komputerowe 

   2050092 178736   

14 

Pozostałe środki 

trwałe w używaniu 

   

2248904 

 2897182   

15 Udziały w Spółce    423500    
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V. Informacje finansowe  

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru  

i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej 

 

Treść Plan wg 

uchwały 

pierwotny 

Plan po zmianach Wykonanie       

za 2020 rok 

% 

wykonania 

I. Dochody 

w tym : 

 bieżące 

 majątkowe               

55 402 768,00 

 

55 402 768,00 

0,00 

63 878 847,87 

  

60 895 707,59 

2 983 140,28 

63 607 402,50 

 

60 891 625,17 

2 715 777,33 

99,58 

 

100,00 

 91,04 

II. Wydatki 

w tym : 

bieżące 

majątkowe 

59 097 174,00 

 

51 308 806,00 

7 788 368,00 

65 412 713,04 

  

57 063 259,91 

8 349 453,13 

60 963 837,22 

 

54 529 143,42 

6 434 693,80   

93,20 

 

95,56 

 77,07 

Dochody związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie odrębnymi 

ustawami 

17 357 485,00 20 865 457,59 20 851 061,92 99,93 

Wydatki związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie 

odrębnymi ustawami  

17 357 485,00 20 865 457,59 20 851 061,92 99,93 

III. NADWYŻKA/DEFICYT (I-II) - 3 694 406,00 - 1 533 865,17 2 643 565,28  

IV. PRZYCHODY OGÓŁEM 

W tym: 

- Kredyty 

- Przychody jednostek samorządu 

terytorialnego z wynikających z 

rozliczenia środków określonych w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji 

na realizację programu, projektu 

lub zadania finansowanego z 

udziałem tych środków 

- Wolne środki jako nadwyżka 

środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, 

5 473 522,00 

 

5 200 000,00 

 

 

 

 

 

 

10 164 853,90 

 

9 048 084,45 

 

101 826,00 

 

 

 

 

 

10 539 431 88 

 

    9 048 084,45        

 

101 826,00 
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wynikających  

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych 

 

 

 

273 522,00 

 

 

 

1 014 943,45 

 

 

 

1 389 521,43 

V. ROZCHODY OGÓŁEM 

Z tego: 

Spłaty kredytów  

 

 

 

1 779 116,00 

 

1 779 116,00 

 

 

8 630 988,73 

 

6 427 200,45 

 

 

    6 427 200,45         

 

6 427 200,45 

 

 

 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie  

14 448 084,45zł., co stanowi 22,62 % planowanych dochodów budżetu gminy. 

 

 

Realizacja dochodów gminy za 2020 rok z uwzględnieniem struktury 

procentowej oraz podziału na grupy dochodów 

 

 

Wyszczególnienie 

Plan na          

2020 rok 

Wykonanie      za 

2020 rok 

 

% wyk. 

planu 

 

Strukt. 

wyk.    

w % 

DOCHODY   OGÓŁEM: 

w tym: 

bieżące  

majątkowe 

63 878 847,87 

 

60 895 707,59 

2 983 140,28 

63 607 402,50 

 

60 891 625,17 

2 715 777,33 

99,58 

 

99,99 

91,04 

100,00 

 

95,73 

4,27 

A. RAZEM DOCHODY WŁASNE 

w tym: 
15 728 154,00 15 939 412,98 101,35 25,06 

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od 

osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie 

posiadających osobowości prawnej 

63 354,00 61 774,34 97,51 1,10 

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od 

osób fizycznych 
5 916 600,00 5 747 934,00 97,15 9,04 

3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 
771 643,00 771 643,00 100,00 1,23 
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terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań : 

- bieżących,  

- inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                 

 

 

120 000,00 

651 643,00 

 

 

120 000,00 

651 643,00 

 

 

100,00 

100,00 

 

 

0,20 

1,03 

4. Podatek od nieruchomości 4 680 621,00 4 701 252,05 100,04 7,40 

5. Dochody ze sprzedaży majątku 127 709,00 134 055,00 104,00 0,21 

B. DOTACJE  Z BUDŻETU PAŃSTWA 

z tego: 
22 121 191,59 22 104 441,73 99 92 34,75 

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

ustawami 

20 865 457,59 20 851 061,92 99,93 32,78 

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań własnych  
1 249 949,00 1 249 859,96 100,00 1,96 

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej 

opieki wychowawczej finansowanych w całości przez 

budżet pastwa w ramach programów rządowych 

5 785,00 3 519,85 60,84 0,01 

C. SUBWENCJA OGÓLNA 

z tego: 
23 371 914,00 23 371 914,00 100,00 36,74 

część oświatowa 13 097 488,00 13 097 488,00 100,00 20,59 

część wyrównawcza 9 608 485,00 9 608 485,00 100,00 15,10 

część równoważąca 665 941,00 665 941,00 100,00 1,05 

D. Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich,                                                      

na realizację wydatków bieżących 

184 800,00 

 

184 800,00 

184 800,00 

 

184 800,00 

100,00 

 

100,00 

0,29 

 

0,29 

E. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych na realizacje zadań 

bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych  

- środki WFOŚiGW 

- środki NFOŚiGW 

269 000,00 76 754,46 28 53 0,12 

F. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł – Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych  

 

1 175 773,00 

 

1 175 773,00 

 

100,00 

 

1,85 
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G. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 

finansów publicznych - Fundusz Dróg Samorządowych 

 

1 028 015,28 

 

754 306,33 

 

73,38 

 

1,19 

 

 

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2020 rok w poszczególnych 

działach klasyfikacji budżetowej  z uwzględnieniem struktury procentowej 

Dział Treść 
Plan na 2020 

rok 

Wykonanie za 

2020 rok 

%  wyk. 

planu 

Strukt. 

wyk.  

w % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 917 803,26 1 672 703,31 57,33 2,74 

600 Transport i łączność 4 337 259,74 3 872 710,33 89,29 6,35 

700 Gospodarka mieszkaniowa 91 000,00 35 050,25 38,52 0,06 

710 Działalność usługowa 106 418,72 86 470,74 81,26 0,14 

720 Informatyka 101 826,00 101 826,00 100,00 0,17 

750 Administracja publiczna 7 384 959,00 6 758 736,76 91,52 11,09 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
137 820,00 136 420,00 98,98 0,22 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
440 751,00 420 851,76 95,40 0,69 

757 Obsługa długu publicznego 225 518,73 193 902,01 85,98 0,32 

758 Różne rozliczenia 99 750,00 2 334,00 2,34 0,01 

801 Oświata i wychowanie 20 706 220,14 20 093 606,29 97,04 32,96 

851 Ochrona zdrowia 245 362,45 145 594,11 59,34 0,24 

852 Pomoc społeczna 2 242 825,00 2 011 211,41 89,67 3,30 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 570 844,00 563 793,35 98,76 0,92 

855 Rodzina 19 245 174,00 19 227 709,10 99,91 31,54 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 801 251,00 3 133 867,13 82,44 5,14 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 390 700,00 2 188 255,13 91,53 3,59 

926 Kultura fizyczna  367 230,00 318 795,54 86,81 0,52 

Razem: 65 412 713,04 60 963 837,22 93,20 100,00 
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 REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ( ROCZNYCH I WIELOLETNICH)   

                               PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM  2020 

Dział Rozdział Paragraf Treść 
Plan na 

2020r. 

Wykonanie 

za 2020r. 

010     Rolnictwo i łowiectwo 1 592 158,67 347 122,01 

  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 592 158,67 347 122,01 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 057 364,41 337 122,01 

      Budowa stacji wodociągowej na terenie Gminy Kadzidło 60 000,00 59 996,00 

      Budowa wodociągu w północnej części Gminy Kadzidło 50 000,00 0,00 

      W.Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo 100 000,00 0,00 

      W.Budowa wodociągu na terenie gminy Kadzidło  444 518,39 235 926,00 

      
W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na 

terenie Gminy Kadzidło 
41 884,00 

41 200,01 

      W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle 360 962,02 0,00 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 273 533,69 0,00 

      
W.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. 

Kadzidło kol. Podgatka 
273 533,69 

0,00 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 221 260,57 0,00 

      
W.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. 

Kadzidło kol. Podgatka 
221 260,57 

0,00 

    6230 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

40 000,00 10 000,00 

      
Dotacja celowa na dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków 
40 000,00 10 000,00 

600     Transport i łączność 3 825 259,74 3 369 923,73 

  60011   Drogi publiczne krajowe 79 030,00 79 030,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 79 030,00 79 030,00 

      
W.Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach 

Kadzidło i Dylewo 
79 030,00 

79 030,00 

  60014   Drogi publiczne powiatowe 1 782 059,00 1 652 059,00 

    6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych 

1 782 059,00 1 652 059,00 

      

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło" 

55 350,00 55 350,00 
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Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa 

ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2530W 

Kadzidło - Jeglijowiec - Gleba, nr 2533W Chudek - Gleba - 

Kierzek - Zawady" 

130 000,00 0,00 

      

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka - Lipniki 

127 709,00 127 709,00 

      

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa i 

przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: 

Nr 2528W Wach - Piasecznia - Gleba, Nr 2533W Chudek - 

Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - od drogi 53 - 

Obierwia - Chudek - Baranowo na terenie gminy Lelis i 

Kadzidło" 

1 469 000,00 1 469 000,00 

  60016   Drogi publiczne gminne 1 964 170,74 1 638 834,73 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 964 170,74 1 638 834,73 

      
Budowa i przebudowa drogi żwirowej w Dylewie kol. 

Małachowo 
158 000,00 

153 747,55 

      Budowa i rozbudowa drogi ulicy Słodkiej w Kadzidle 40 000,00 38 231,88 

      Budowa i rozbudowa drogi w Brzozówce 70 000,00 31 980,00 

      Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed 76 770,00 61 048,38 

      Przebudowa chodników na terenie Gminy Kadzidło 122 000,00 121 652,70 

      Przebudowa drogi  w Dylewie - Sachalin 20 000,00 15 252,00 

      Przebudowa drogi w Brzozowej kol. Zuzony 35 000,00 3 500,00 

      Przebudowa drogi w Kuczyńskich 20 000,00 8 964,00 

      Przebudowa drogi żwirowej w Chudku 64 000,00 63 174,80 

      Przebudowa drogi żwirowej w Strzałkach 20 000,00 16 262,10 

      Przebudowa dróg w Czarni 60 000,00 26 568,00 

      Przebudowa kanalizacji deszczowej w Kadzidle 50 000,00 47 000,00 

      Przebudowa ulic w Kadzidle 150 000,00 144 250,32 

      Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zagościniec 10 000,00 0,00 

      W.Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło 156 000,00 155 339,18 

      W.Budowa i rozbudowa drogi Grale -Sul 16 500,00 220,88 

      W.Budowa i rozbudowa drogi ulicy Sportowej w Dylewie 122 889,74 58 465,06 

      W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory 10 000,00 9 931,50 

      W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki 57 000,00 43 984,88 

      W.Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze 411 500,00 405 900,00 

      W.Przebudowa drogi żwirowej Krobia - Rososz 140 000,00 138 901,50 

      W.Przebudowa drogi żwirowej w Kadzidle i Golance 60 051,00 0,00 
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      W.Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce 94 460,00 94 460,00 

700     Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00 13 784,59 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000,00 13 784,59 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 13 784,59 

      
Zakup nieruchomości - gruntów zabudowanych i 

niezabudowanych 
30 000,00 

13 784,59 

710     Działalność usługowa 2 768,72 2 369,37 

  71095   Pozostała działalność 2 768,72 2 369,37 

    6639 

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

2 768,72 

2 369,37 

      

Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne 

partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji 

i geoinformacji" 

2 768,72 

2 369,37 

750     Administracja publiczna 1 132 566,00 1 124 208,47 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 132 566,00 1 124 208,47 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 132 566,00 1 124 208,47 

      
Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy 

Kadzidło wraz z zagospodarowaniem 
380 066,00 

372 653,47 

      
Remont dachu oraz wykonanie termomodernizacji 

budynku Urzędu Gminy Kadzidło 
737 500,00 

737 410,00 

      
Rozbudowa wiaty samochodowej przy Urzędzie Gminy w 

Kadzidle 
15 000,00 

14 145,00 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35 000,00 35 000,00 

  75404   Komendy wojewódzkie Policji 25 000,00 25 000,00 

    6170 
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 
25 000,00 

25 000,00 

      Zakup samochodu służbowego dla KMP w Ostrołęce 25 000,00 25 000,00 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 10 000,00 

    6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych 

10 000,00 

10 000,00 

      

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta 

Ostrołęka na realizację zadania pn. "Lekki samochód  

ratowniczo - gaśniczy z napędem 4x2 z autopompą" 

10 000,00 

10 000,00 

801     Oświata i wychowanie 155 000,00 101 579,72 

  80101   Szkoły podstawowe 35 000,00 22 890,30 
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    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 22 890,30 

      
W.Termomodenizacja budynków Zespołu Placówek 

Oświatowych w Kadzidle wraz z rozbudową zaplecza 
10 000,00 

2 349,30 

      

Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Placówek 

Oświatowych w Kadzidle poprzez budowę oświetlenia 

zewnętrznego 

25 000,00 

20 541,00 

  80104   Przedszkola  90 000,00 78 689,42 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 78 689,42 

      
W.Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi w 

Kadzidle 
90 000,00 

78 689,42 

  80113   Dowożenie uczniów do szkół 30 000,00 0,00 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 

      Zakup używanego autobusu szkolnego 30 000,00 0,00 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 733 500,00 618 785,67 

  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 221 500,00 221 408,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 221 500,00 221 408,00 

      
Wykonanie arboretum przy Zespole Płacówek 

Oświatowych w Kadzidle 
221 500,00 

221 408,00 

  90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100 000,00 100 000,00 

    6230 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

100 000,00 

100 000,00 

      

Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących 

ochronie powietrza, polegających na wymianie starego 

systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, 

montażu kolektorów słonecznych oraz termomodernizacji  

budynków na terenie Gminy Kadzidło w ramach 

"Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy 

Kadzidło" 

100 000,00 

100 000,00 

  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 377 000,00 266 140,59 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 377 000,00 266 140,59 

      
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w 

Kadzidle 
100 000,00 

57 890,00 

      Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi - cz. II 87 000,00 83 886,00 

      Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi - cz.3 14 000,00 0,00 

      
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 

Kadzidło cz. 2 
176 000,00 

124 364,59 

  90095   Pozostała działalność 35 000,00 31 237,08 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 31 237,08 
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      Zakup urządzeń na plac zabaw w Kadzidle 35 000,00 31 237,08 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 743 200,00 721 920,24 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 743 200,00 721 920,24 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 293 200,00 271 920,24 

      
Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę wiejską w 

Siarczej - Łące 
18 200,00 

18 200,00 

      
Przebudowa, modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury 

Kurpiowskiej w Kadzidle 
100 000,00 

100 000,00 

      
Przebudowa, rozbudowa i remont budynku  świetlicy 

wiejskiej w Gralach 
175 000,00 

153 720,24 

    6220 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 

publicznych 

450 000,00 450 000,00 

      

Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa i 

przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w 

celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej 

Gminy Kadzidło" 

450 000,00 450 000,00 

926     Kultura fizyczna 100 000,00 100 000,00 

  92601   Obiekty sportowe 100 000,00 100 000,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 100 000,00 

      Aktywizacja sołectwa Gleba-  budowa siłowni zewnętrznej  20 000,00 20 000,00 

      
Aktywizacja sołectwa Klimki - budowa siłowni 

zewnętrznej  
20 000,00 

20 000,00 

      Budowa placu zabaw w miejscowości Brzozowa 20 000,00 20 000,00 

      Budowa placu zabaw w miejscowości Jazgarka 20 000,00 20 000,00 

      Budowa placu zabaw w miejscowości Kadzidło 20 000,00 20 000,00 

Razem 8 349 453,13 6 434 693,80 

 

 

Stopień zaawansowania, realizacji programów wieloletnich na lata 2020 – 2023 

 

L.p. Nazwa i cel 

Okres realizacji 
Łączne nakłady 

finansowe - 

planowane 

Nakłady 

finansowe 

poniesione do 

31.12.2019r. 

Nakłady 

finansowe 

poniesione  

w 2020 roku 

Ogółem 

poniesione 

nakłady 

finansowe Od Do 

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 23 272 639,00 1 921 748,18 4 185 125,16 6 106 873,34 

1.a - wydatki bieżące 293 762,47 107 590,55 151 334,55 258 925,1 

1.b - wydatki majątkowe 22 978 876,53 1 814 157,63 4 033 790,61 5 847 948,24 
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1.1 

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 

programami realizowanymi z udziałem środków, o których 

mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o 

finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z 

tego: 

1 846 876,20 85 678,71 104 195,37 189 874,08 

1.1.1 - wydatki bieżące 148 320,00 46 494,00 101 826,00 148 320,00 

1.1.1.1 

Realizacja projektu grantowego pn. „Podniesienie 

kompetencji cyfrowych mieszkańców 

województwa mazowieckiego”    - Podniesienie 

kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy 

Kadzidło 

2019 2020 148 320,00 46 494,00 101 826,00 148 320,00 

1.1.2 - wydatki majątkowe 1 698 556,20 39 184,71 2 369,37 41 554,08 

1.1.2.1 

Dotacja celowa na realizację projektu: 

"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 

dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w 

zakresie e-administracji i geoinformacji" - 

Podniesienie sprawności urzędów w zakresie 

świadczenia elektronicznych usług 

2016 2020 14 401,43 11 632,71 2 369,37 14 002,08 

1.1.2.2 

W.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu 

w msc. Kadzidło kol. Podgatka – Likwidacja 

zagrożeń stanu środowiska naturalnego na 

terenie gminy a także poprawa zaopatrzenia 

mieszkańców w wodę 

2019 2021 1 684 154,77 27 552,00 0,00 27 552,00 

1.2 
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 

partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż 

wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 
21 425 762,80 1 836 069,47 4 080 929,79 5 916 999,26 

1.3.1 - wydatki bieżące 145 142,47 61 096,55 49 508,55 110 605,10 

1.3.1.1 

Opracowanie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło i 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kadzidło - Dostosowanie do obowiązujących 

przepisów i aktualnych potrzeb mieszkańców 

gminy 

2017 2021 118 300,00 52 350,00 41 350,00 93 700,00 

1.3.1.2 

System do elektronicznego głosowania oraz 

system do rejestracji i transmisji on-line sesji Rady 

Gminy Kadzidło - Dostosowanie do 

obowiązujących przepisów 

2018 2021 27 142,47 8 746,55 8 158,55 16 905,10 

1.3.2 - wydatki majątkowe 21 280 320,33 1 774 972,92 4 031 421,24 5 806 394,16 

1.3.2.1 

W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu 

na terenie Gminy Kadzidło - Zaopatrzenie 

mieszkańców gminy w systemy odprowadzania 

ścieków komunalnych oraz dostarczania wody 

2016 2020 1 118 921,25 1 077 037,25 41 200,01 1 118 237,26 
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1.3.2.2 

W.Budowa wodociągu na terenie gminy Kadzidło 

- Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy 

dostarczania wody 

2019 2022 784 518,39 0,00 235 926,00 235 926,00 

1.3.2.3 

W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle - 

Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy 

odprowadzania ścieków komunalnych 

2019 2021 443 029,12 32 067,10 0,00 32 067,10 

1.3.2.4 

W.Budowa kanalizacji sanitarnej  w msc.Dylewo - 

Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy 

odprowadzania ścieków komunalnych 

2019 2022 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.5 
Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło - 

Poprawa infrastruktury drogowej 
2016 2020 285 516,60 129 516,60 155 339,18 284 855,78 

1.3.2.6 
Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. 

Kapuśniska - Poprawa infrastruktury drogowej 
2018 2021 50 222,84 32 508,84 0,00 32 508,84 

1.3.2.7 
Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory - 

Poprawa infrastruktury drogowej 
2018 2023 390 750,01 85 992,01 9 931,50 95 923,51 

1.3.2.8 
W.Przebudowa dróg w Czarni - Poprawa stanu 

technicznego nawierzchni dróg 
2020 2021 110 000,00 0,00 26 568,00 26 568,00 

1.3.2.9 
Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce - 

Poprawa infrastruktury drogowej 
2018 2021 1 614 203,60 51 150,34 94 460,00 145 610,34 

1.3.2.10 
W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. 

Zakobiałki - Poprawa infrastruktury drogowej 
2018 2023 348 790,00 4 000,00 43 984,88 47 984,88 

1.3.2.11 
W.Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze - 

Poprawa infrastruktury drogowej 
2018 2020 427 380,00 15 880,00 405 900,00 421 780,00 

1.3.2.12 
Przebudowa drogi w Wachu kol. Zaparowa - 

Poprawa infrastruktury drogowej 
2018 2023 900 000,00 27 429,00 0,00 27 429,00 

1.3.2.13 

W.Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w 

Dylewie - Poprawa stanu techniczego nawierzchni 

dróg 

2017 2021 1 438 085,74 64 423,00 58 465,06 122 888,06 

1.3.2.14 
W.Budowa i rozbudowa drogi Grale - Sul - 

poprawa infrastruktury drogowej 
2017 2023 436 500,00 47 344,00 220,88 47 564,88 

1.3.2.15 

W.Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi w 

Kadzidle - Tworzenie warunków opieki nad 

dziećmi do lat 3 oraz polepszenie warunków 

opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym 

2019 2023 593 370,33 3 370,33 78 689,42 82 059,75 

1.3.2.16 

W.Termomodenizacja budynków Zespołu 

Placówek Oświatowych w Kadzidle wraz z 

rozbudowa zaplecza - Poprawa jakości usług 

edukacyjnych 

2019 2022 924 884,00 83 377,00 2 349,30 85 726,30 

1.3.2.17 
Przebudowa ulic w Kadzidle - Poprawa stanu 

technicznego nawierzchni ulic 
2019 2020 183 825,00 33 825,00 144 250,32 178 075,32 

1.3.2.18 

W.Przebudowa drogi żwirowej w Kadzidle i 

Golance - Poprawa warunków dojazdu do 

zabudowań i do użytków rolnych 

2019 2020 63 939,10 3 888,10 0,00 3 888,10 
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1.3.2.19 

W.Przebudowa drogi żwirowej Krobia - Rososz - 

Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do 

użytków rolnych 

2019 2020 144 489,50 4 489,50 138 901,50 143 391,00 

1.3.2.20 
Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed 

- Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic 
2019 2022 550 030,00 9 840,00 61 048,38 70 888,38 

1.3.2.21 

Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi - cz. II - 

Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia 

mieszkańców 

2019 2020 92 834,85 5 834,85 83 886,00 89 720,85 

1.3.2.22 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla 

Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji 

pn.: "Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg 

powiatowych: nr 2530W Kadzidło - Jeglijowiec - 

Gleba, nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - 

Zawady" - Poprawa stanu technicznego 

nawierzchni ulic 

2019 2020 164 000,00 34 000,00 0,00 34 000,00 

1.3.2.23 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla 

Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji 

pn.: "Rozbudowa i przebudowa ciągu 

komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2528W 

Wach - Piasecznia - Gleba, Nr 2533W Chudek - 

Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - od drogi 53 

- Obierwia - Chudek - Baranowo na terenie gminy 

Lelis i Kadzidło" - Poprawa stanu technicznego 

nawierzchni ulic 

2019 2020 1 469 000,00 0,00 1 469 000,00 1 469 000,00 

1.3.2.24 

W.Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w 

miejscowościach Kadzidło  i Dylewo – Poprawa 

infrastruktury drogowej 

2018 2020 106 030,00 27 000,00 79 030,00 106 030,00 

1.3.2.25 

Dotacja celowa na realizację zadania 

pn.”Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury 

Kurpiowskiej w Kadzidłe, w celu poszerzenia i 

uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy 

Kadzidło” 

2020 2022 3 830 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 

1.3.2.26 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla 

Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji 

pn.: "Rozbudowa  drogi powiatowej nr 

2521WGolanka-Grale-czarnia-Dawia-Serafin –do 

drogi 645i drogi powiatowej nr 2522W Grale-

Dabrówka-Szkwa" - Poprawa stanu technicznego 

nawierzchni dróg. 

2020 2021 220 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.27 

Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi - cz. 3 - 

Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia 

mieszkańców 

2020 2021 74 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.28 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie 

gminy Kadzidło - cz. 2 - Poprawa bezpieczeństwa i 

standardu życia mieszkańców 

2020 2021 496 000,00 2 000,00 124 364,59 126 364,59 

1.3.2.29 

Budowa stacji wodociągowej na terenie Gminy 

Kadzidło – Zaopatrzenie mieszkańców gminy w 

systemy dostarczania wody 

2020 2023 1 110 000,00 0,00 59 996,00 59 996,00 
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1.3.2.30 

Budowa wodociągu w północnej części Gminy 

Kadzidło – Zaopatrzenie mieszkańców gminy w 

systemy dostarczania wody 

2020 2023 1 110 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.31 
Budowa i rozbudowa drogi ul. Słodkiej w Kadzidle 

- Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg 
2020 2021 240 000,00 0,00 38 231,88 38 231,88 

1.3.2.32 
Budowa i rozbudowa drogi w Brzozówce – 

Poprawa infrastruktury drogowej 
2020 2021 135 000,00 0,00 31 980,00 31 980,00 

1.3.2.34 
Przebudowa drogi w Dylewie - Sachalin – 

Poprawa infrastruktury drogowej 
2020 2022 120 000,00 0,00 15 252,00 15 252,00 

1.3.2.35 
Przebudowa drogi w Wachu kol. Zagościniec – 

Poprawa infrastruktury drogowej 
2020 2022 130 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.36 
Przebudowa drogi w Brzozowej kol. Zuzony – 

Poprawa infrastruktury drogowej 
2020 2022 160 000,00 0,00 3 500,00 3 500,00 

1.3.2.37 

Przebudowa drogi żwirowej w Strzałkach – 

Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do 

użytków rolnych 

2020 2021 100 000,00 0,00 16 262,10 16 262,10 

1.3.2.38 
Przebudowa drogi w Kuczyńskich – Poprawa 

infrastruktury drogowej 
2020 2022 100 000,00 0,00 8 964,00 8 964,00 

1.3.2.39 
Przebudowa, rozbudowa i remont budynku 

świetlicy wiejskiej w Gralach 
2020 2021 325 000,00 0,00 153 720,24 153 720,24 

 

Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia 

 

L.p. Lata  
Spłata rat kapitałowych 
kredytów 

Wydatki na obsługę długu 

1. 2020 6 427 200,45 225 518,73 

Kwota długu na 
koniec 2020 roku 
14 448 084,45 

 

Razem wydatki na obsługę 
długu pozostałe do zapłaty 
liczone na koniec 2020 roku 
1 701 100,00 

2. 2021 1 530 000,00 181 865,00 

3. 2022 1 543 871,05 339 208,00 

4. 2023 1  524 213,40 289 008,00 

5. 2024 1 550 000,00 234 694,00 

6. 2025 1 700 000,00 200 398,00 

7. 2026 1 700 000,00 159 858,00 

8. 2027 1 450 000,00 135 610,00 
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9. 2028 1 450 000,00 100 459,00 

10. 2029  1 000 000,00   45 000,00 

11. 2030 1 000 000,00 15 000,00 

 

Prognoza nadwyżki operacyjnej i limit spłaty zobowiązań na najbliższe lata 

 

L.p. Lata  

Prognoza nadwyżki 
operacyjnej 

Różnica między 
dochodami bieżącymi a  
wydatkami bieżącymi 

 

Limit spłaty 
zobowiązań 

    

1. 2021 4 224 946,51 12,63% 

2. 2022 5 248 798,05 12,65% 

3. 2023 5 376 988,40 12,46% 

4. 2024 4 178 184,00 13,60% 

5. 2025 4 178 184,00 13,74% 

6. 2026 4 178 184,00 12,94% 

7. 2027 4 178 184,00 12,45% 

8. 2028 4 178 184,00 12,54% 

9. 2029 4 178 184,00 12,55% 

10. 2030 4 178 184,00 12,09% 

 

 

L.p. Lata  

Planowane wydatki 
majątkowe 

 

   

1. 2021 7 020 174,77 
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2. 2022 4 624 927,00 

3. 2023 3 852 775,00 

4. 2024 2 628 184,00 

5. 2025 2 478 184,00 

6. 2026 2 478 184,00 

7. 2027 2 728 184,00 

8. 2028 2 728 184,00 

9. 2029 3 178 184,00 

10. 2030 3 178 184,00 

 

Wartość prognozowanej nadwyżki budżetowej w najbliższych latach została przeznaczona na spłatę 
wcześniej zaciągniętych kredytów na cele inwestycyjne i realizację nowych przedsięwzięć 
majątkowych w wysokościach w/w.  

W 2020 roku wydatki majątkowe wynosiły 6 434 693,80 zł. 

 

Środki trwałe zaewidencjonowane w Urzędzie Gminy 

ZESTAWIENIE ZMIAN WARTOŚCI I ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG GRUP RODZAJOWYCH  

LP 

Grupa  Wartość brutto 

Numer Nazwa 

Stan na 
dzień 
01.01.2020r. Zwiększenia Zmniejszenia  

Stan na dzień 
31.12.2020r.  

1 0 GRUNTY 5  890  806,43 266 382,27 19 169,35 6 138 019,35 

2 1 

BUDYNKI I LOKALE 
ORAZ SPÓŁDZIELCZE 
PRAWO DO LOKALU 
UŻYTKOWEGO I 
SPÓŁDZIELCZE 
WŁASNOŚCIOWE 
PRAWO DO LOKALU 
MIESZKALNEGO  29 436 303,03 1 124 208,47 21 170,66 30 539 340,84 

3 2 
OBIEKTY INŻYNIERII 
LĄDOWEJ I WODNEJ  73 111 204,96 2 667 243,12 0,00 75 778 448,08 

4 4 

MASZYNY, URZADZENIA 
I APARATY OGÓLNEGO 
ZASTOSOWANIA 900 626,30 0,00 0,00 900 626,30 
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5 5 

MASZYNY, URZĄDZENIA 
I APARATY 
SPECJALISTYCZNE  10 499,00 0,00 0,00 10 499,00 

6 6 
URZĄDZENIA 
TECHNICZNE  1 066 966,70 72 000,00 0,00 1 138 966,70 

7 7 ŚRODKI TRANSPORTU  1 029 097,00 0,00 0,00 1 029 097,00 

8 8 

NARZĘDZIA, 
PRZYRZĄDY, 
RUCHOMOŚCI I 
WYPOSAŻENIE GDZIE 
INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANE  10 832,67 0,00 0,00 10 832,67 

  Razem  111 456 336,09 4 129 833,86 40 340,01 

115 545 829,94 

 

                 Struktura środków trałych wg grup rodzajowych na dzień 31.12.2020r. 
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VI. Gospodarka komunalna  

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle jest Spółką Prawa 
Handlowego powołaną na mocy uchwały Rady Gminy w Kadzidle nr XIX/187/2000 z dnia 29 
listopada 2000. Na tej podstawie 04 marca 2002 roku został sporządzony akt notarialny 
przekształcenia Zakładu Budżetowego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Kadzidle ul. Targowa 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, IV 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000115056, Regon 551256649. Kapitał 
zakładowy Spółki wynosi 423.500 zł (czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych) i dzieli się 
na 847 udziały o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy. Jedynym wspólnikiem spółki 
jest Gmina Kadzidło reprezentowana przez Wójta Gminy Kadzidło.  

Władzami Spółki są:  Zgromadzenie Wspólników , Rada Nadzorcza, Zarząd . 

Podstawową działalnością Spółki jest obsługa mieszkańców Gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę 
oraz odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych. Pozostała działalność to:  

- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy kadzidło oraz firm  

- zarzadzanie lokalami komunalnymi    

- wywóz nieczystości stałych i płynnych  

- pozostała działalność (budowlana, remontowa na rzecz mieszkańców i Gminy  

- prace na zlecenie Gminy Kadzidło).  

Do głównych prac wykonanych w 2020 roku, należą:  

- dostawa wody i odbiór ścieków  

- oczyszczanie ścieków komunalnych  

- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Kadzidło (przetarg)  

- prace remontowe w pomieszczeniach POK ZGKiM Kadzidło  

Prace na zlecenie Gminy Kadzidło:  

- prace brukarskie ul. Akacjowa w Kadzidle  

- prace brukarskie ul. Sosnowa w Kadzidle  

- prace brukarskie ul. Świerkowa w Kadzidle  

- prace brukarskie ul. Kompozytorów w Kadzidle  

- odwodnienie ulicy oraz prace brukarskie ul. Kurpiowska w Kadzidle  
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- prace brukarskie ul. 1-go Maja w Kadzidle  

- prace remontowe przy oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ul. Wiśniowa w Kadzidle  

- remont świetlicy w Tatarach  

- dostosowanie PSZOK do nowych przepisów odpadowych  

- zagospodarowanie terenu wokół ośrodka zdrowia w Kadzidle  

 

 VII. Realizacja uchwał rady gminy  

Siedzibą władz gminy Kadzidło jest wieś Kadzidło. Organami gminy jest Rada Gminy i Wójt 

Gminy. W gminie Kadzidło Rada Gminy liczy 15 radnych. Organy gminy wykonują swoje zadania 

przy pomocy Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Rada Gminy jest organem 

stanowiącym i kontrolnym gminy, z wyłączeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców w 

drodze referendum. Wewnętrznymi kolegialnymi organami rady są komisje rady.  

 

Siedzibą władz gminy Kadzidło jest wieś Kadzidło. Organami gminy jest Rada Gminy           i 

Wójt Gminy. W gminie Kadzidło Rada Gminy liczy 15 radnych. Organy gminy wykonują swoje 

zadania przy pomocy Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Rada Gminy jest 

organem stanowiącym i kontrolnym gminy, z wyłączeniem spraw rozstrzyganych przez 

mieszkańców w drodze referendum. Wewnętrznymi kolegialnymi organami rady są komisje rady.  

W 2020 roku odbyło się 13 sesji Rady Gminy, 11 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,   16 

posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, 5 posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Rada Gminy podjęła 123 uchwały, w tym najważniejsze to: 

- 13 uchwał zmieniających uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy   

   Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030; 

- 1 uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło  

   na lata 2021 – 2030; 

- 12 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej; 

- 1 uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2021; 

- 1 uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy  

   Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok; 

- 1 uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu; 

- 1 uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego w 2020 roku na spłatę  

  wcześniej zaciągniętych kredytów; 

- 1 uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2019 rok; 

- 1 uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kadzidło wotum zaufania; 
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- 4 uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Ostrołęckiemu; 

- 1 uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej; 

- 1 uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy rejonowej Soleczniki  

   znajdującej się na Litwie; 

- 1 uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie,  

  restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; 

- 3 uchwały w sprawie ustalenia diet radnych i sołtysów w Gminie Kadzidło; 

- 1 uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki; 

- 2 uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia  

   zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę  

   Kadzidło w 2020 roku; 

- 1 uchwałę w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kadzidło na  

   rok szkolny 2020/2021; 

- 1 uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020  

   rok; 

- 1 uchwałę w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na  

   ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce; 

- 1 uchwałę w sprawie pozostawienia bez dalszego  biegu zgłoszenia kandydata na  

   ławnika do Sądu Okręgowego w Ostrołęce na lata 2020-2030, niespełniającego  

   wymagań formalnych; 

- 1 uchwałę w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji  

  o kandydatach na ławników; 

- 1 uchwałę w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Ostrołęce; 

- 2 uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z  

  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

- 1 uchwałę w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania  

   Problemów Alkoholowych dla Gminy Kadzidło na 2021 rok; 

- 1 uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla  

   Gminy Kadzidło na rok 2021; 

- 2 uchwały w sprawie ustanowienia Tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy  

  Kadzidło; 

- 8 uchwał w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło; 

- 1 uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Komisji stałych Rady Gminy Kadzidło; 

- 1 uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy  

   Kadzidło; 

- 1 uchwałę w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Gminy Kadzidło; 

- 2 uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Krobia; 

- 1 uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy Kadzidło; 
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- 1 uchwałę w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków  

   zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło;  

- 1 uchwałę w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych; 

- 7 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych; 

- 3 uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych; 

- 2 uchwały w sprawie zbycia  nieruchomości gruntowej; 

- 1 uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej; 

- 5 uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Kadzidło; 

- 2 uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło; 

- 1 uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych  

  Gminy Kadzidło i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami; 

- 1 uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Kadzidło; 

- 6 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących  

  własność Gminy Kadzidło służebnością przesyłu;  

- 1 uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele  

  niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w  

  zarządzie Gminy Kadzidło; 

- 1 uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  

  za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług  

  opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków  

  częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania; 

- 1 uchwałę w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło; 

- 1 uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w odniesieniu do  

  świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności; 

- 1 uchwałę w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w  

  zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2020 – 2030; 

- 1 uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za pobyt w  

  schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami  

  opiekuńczymi; 

- 1 uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów  

  Społecznych Gminy Kadzidło; 

- 1 uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej i sposobu jej  

  rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji służących  

  ochronie powietrza na terenie Gminy Kadzidło w ramach „Programu Ograniczenia   

  Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło”; 

- 2 uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  

  zapobiegania bezdomności zwierząt”; 

- 1 uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  

  Kadzidło; 

- 1 uchwałę w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Ostrołęce do  
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  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę w sprawie  

  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło; 

- 1 uchwałę w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

  w Warszawie na uchwałę  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za  

  gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty, określenia  

  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami  

  komunalnymi, określenia opłaty podwyższonej oraz zwolnienia za kompostowanie  

  bioodpadów w przydomowym kompostowniku; 

- 1 uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  

  komunalnymi, ustalenia stawki opłaty, , określenia terminu, częstotliwości i trybu  

  uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia opłaty  

  podwyższonej oraz zezwolenia za kompostowanie bioodpadów w przydomowym  

  kompostowniku; 

- 1 uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za  

  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji  

  za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

- 2 uchwały w sprawie zlecenia komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia  

  postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności złożonej skargi;  

- 2 uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg; 

- 1 uchwały w sprawie zlecenia komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia  

  postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności złożonej petycji; 

- 2 uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

 

Podjęto kilkanaście uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej.  Udzielono pomocy finansowej powiatowi ostrołęckiemu.  

Udzielono pomocy rzeczowej Gminie Rejonowej Soleczniki znajdującej się na Litwie. Podjęto 

uchwały w sprawie udzielenia absolutorium i wotum zaufania Wójtowi Gminy Kadzidło. Określono 

wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i 

trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji  elektronicznej. Ustalono szczegółowy 

sposób i zakres świadczenia usług   w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych  i zagospodarowania tych odpadów. Dokonano wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustaleniem stawki opłaty, określenia 

terminu, częstotliwości i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

  Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Kadzidło służebnością przesyłu.  

Ustalono opłatę za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy Kadzidło.  Podjęto uchwałę w sprawie 

powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądu okręgowego i rejonowego oraz 

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Ostrołęce oraz w sprawie wyboru ławnika do 
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Sądu Okręgowego w Ostrołęce. Z zakresu opieki społecznej podjęto uchwały, które  dotyczyły 

głównie odpłatności za usługi opiekuńcze, przyjęto ocenę zasobów pomocy społecznej, w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego w odniesieniu do świadczenia  pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności, uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Kadzidło .Podjęto uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji stałych 

Rady Gminy Kadzidło oraz   w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy 

Kadzidło. Podjęto uchwałę w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Gminy Kadzidło oraz 

uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Krobia. Podjęto 

uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy Kadzidło. Zatwierdzono roczny plan pracy Komisji 

Rewizyjnej. Rozstrzygano o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki.  Podjęto trzy uchwały w sprawie ustalenia diet radnych i sołtysów . Podjęto uchwałę w 

sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  Podjęto 7 uchwał w sprawie nabycia 

nieruchomości gruntowych, 3 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,  2 uchwały w 

sprawie zbycia nieruchomości, 1 uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej, 1 uchwałę w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej,  5 uchwał w sprawie nadania 

nazwy ulicy na terenie gminy Kadzidło oraz 2 uchwały w sprawie nadania nazwy placowi 

położonemu na terenie wsi Kadzidło. Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury 

zmiany granic administracyjnych Gminy Kadzidło i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

oraz jedną uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru granic  aglomeracji Kadzidło. Uchwalono 

program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Uchwalono Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii. W 2020 r. 

do Urzędu Gminy w Kadzidle wpłynęły 2 skargi, które zostały w drodze uchwały uznane za 

bezzasadne. Rozpatrzono również dwie petycje. Podjęto uchwałę w sprawie studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło. Nadano tytuł 

honorowego Obywatela Gminy Kadzidło: Pani Marii Weronice Kmoch, Panu Andrzejowi 

Franaszkowi, Panu Markowi Zagańczykowi, Panu Zygmuntowi Markowi Staszczykowi, Pani 

Piotrowi Matywieckiemu, Panu Vidmantasowi Bluzasowi, Panu Markowi Bieńczykowi i Panu 

Józefowi Bacławskiemu. Podjęto uchwały  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 

Kadzidło. Podjęto uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej i sposobu jej 

rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza 

na terenie w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło. Podjęto uchwałę 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt” oraz uchwałę w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Kadzidło. 

Wójt Gminy Kadzidło podjął 107 zarządzeń. 

Zarządzenia dotyczyły głównie zmian w budżecie gminy w trakcie roku budżetowego – 

wprowadzono 29 zmian w budżecie oraz bieżącej organizacji zadań gminy, z których najważniejsze 
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dotyczyły m.in. wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych, 

upoważnień pracowników urzędu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej, powołania komisji do dokonania inwentaryzacji i zniszczenia dokumentacji 

niearchiwalnej, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 

rok, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2019 rok, sprawozdania 

finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle oraz Centrum Kultury Kurpiowskiej w 

Kadzidle, wprowadzenia polityki rachunkowości dla realizowanego projektu grantowego – zdalna 

szkoła, ustalania regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie 

Kadzidło, ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych, powierzenia stanowiska  

dyrektora szkoły publicznej,   powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o 

awans zawodowy, ustalenia odpłatności za wynajem świetlic wiejskich, ustalenia Regulaminu 

wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kadzidle, ustalenia Regulaminu 

funkcjonowania obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w urzędzie gminy oraz ustalenie 

regulaminu udzielania zamówień publicznych. 

 

        Wójt Gminy Kadzidło 

        Dariusz Łukaszewski 


