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Przedstawiam Raport o stanie Gminy Grodziczno w 2018 roku. Materiał, który go wypełnia  
zbierano, kierując się następującymi zasadami:

• raport nie powinien dublować treści objętych dokumentami związanymi z procedurą 
absolutoryjną, przeprowadzoną na tej samej sesji, tym bardziej, że materiały te są jawne, 
dostępne na stronie Urzędu Gminy.

• ramy chronologiczne to okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku; niezmiernie 
rzadko pojawiają się inne daty i to wyłącznie w kontekście historycznym, np.. moment 
utworzenia spółki lub przyjęcie uchwały rady gminy wprowadzającej jakiś program wieloletni.

Zadaniem raportu nie jest bowiem drobiazgowe opisanie każdej z dziedzin aktywności Gminy 
Grodziczno, a w miarę kompletne przedstawienie różnych zagadnień związanych z jej rozwojem 
społeczno-gospodarczym w 2018 roku.

Wójt Gminy Grodziczno



1. Podstawowe informacje o gminie.

Grodziczno to gmina wiejska, położona w powiecie nowomiejskim, województwie warmińsko-mazurskim. 

Gmina ma obszar 154,4 km2, w tym:

1. użytki rolne – 75,27% 

2. użytki leśne – 17,38 %, przy czym wiel-
kość użytków leśnych wzrosła o ponad 3% 
w ciągu ostatnich kilkunastu lat

3. na podstawie ewidencji podatkowej 
ustalono, że mamy 663 gospodarstwa rolne 
w posiadaniu mieszkańców gminy.

Powierzchnia gminy stanowi 22,2% terytorium 
powiatu, podczas gdy ludność to nieco ponad 
14% mieszkańców powiatu. Konsekwencją ta-
kiego stanu rzeczy jest stosunkowo mała gę-
stość zaludnienia, czyli 41osób/km2 (średnia 
wojewódzka to 59 os/km2, a powiatu 64 os/km2)
Organizacyjnie gmina podzielona jest na 19 
miejscowości, z których 2 nie mają statusu so-
łectwa. Sołectwa: Boleszyn, Grodziczno, Katlewo, 
Kowaliki, Kuligi, Linowiec, Lorki, Montowo, Mro-
czenko, Mroczno, Nowe Grodziczno, Ostaszewo, 
Rynek, Świniarc, Trzcin, Zajączkowo, Zwiniarz. 

Miejscowości niemające statusu sołectwa: 
Białobłoty i Jakubkowo. 

I. Informacje ogólne 
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Podstawowe informacje demograficzne 

Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2018 roku Gmina Grodziczno ma 6544 mieszkańców, z czego 49,8% stanowią 
kobiety, a 50,2% mężczyźni. W porównaniu do 2017 roku liczba mieszkańców nieznacznie zmalała o 0,99%, czyli 
o 48 osób.
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W 2018 roku urodziło się 74 dzieci, w tym 56,7% dziewczynek, i 43,3% chłopców. W porównianiu do 2017 roku 
liczba urodzeń zmalała nieznacznie bo o 0,96%, czyli o 3 urodzenia.

W 2018 roku było 65 zgonów. W porówniu z 2017 liczba ta nieznacznie zmalała o 0,97%, czyli o 2 zgony.

Liczba mieszkańców z podziałem na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco:

L  .p. Miejscowość Liczba mieszkańców

1. Grodziczno 436

2. Nowe Grodziczno 656

3. Montowo 451

4. Linowiec 425

5. Katlewo 168

6. Białobłoty 100

7. Lorki 186

8. Świniarc 260

9. Zwiniarz 290

10. Ostaszewo 442

11. Rynek 244

12. Trzcin 233

13. Kowaliki 90

14. Boleszyn 484

15 Mroczno 1166

16 Mroczenko 274

17 Zajączkowo 285

18. Jakubkowo 4

19. Kuligi 350
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Podstawowe informacje o dochodach i wydatkach Gminy Grodziczno

Budżet Gminy Grodziczno na 2018 rok Rada Gminy Grodziczno uchwaliła 14 grudnia 2017 roku Uchwałą
Nr XXXIX/258/2017 w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania

Dochody ogółem 33 219 028,54 33 510 285,80 100,88
Dochody bieżące 30 705 072,14 31 005 096,66 100,98

Dochody majątkowe 2 513 956,40 2 505 189,14 99,65
Wydatki ogółem 36 419 581,25 35 192 645,21 96,63
Wydatki bieżące 29 685 782,88 28 520 772,20 96,08

Wydatki majątkowe 6 733 798,37 6 671 873,01 99,08
Nadwyżka (+) 0,00 0,00 -

Deficyt (-)  - 3 200 552,71 -1 682 359,41 -
Przychody ogółem 4 780 052,71 7 166 370,52 149,92

Kredyty 4 150 000,00 4 150 000,00 100,00
Inne źródła 630 052,71 3 016 370,52 478,75

Rozchody ogółem 1 579 500,00 1 579 500,00 100,00
Spłata kredytów 1 180 000,00 1 180 000,00 100,00

Udzielone pożyczki 399 500,00 399 500,00 100,00
Kwota długu publicznego 6 670 000,00 6 670 000,00 -

Stan zadłużenia z tytułu kredytów
i pożyczek 6 670 000,00 6 670 000,00 -

Zobowiązania wymagalne 0,00 0,00 -

Na dzień kończący rok budżetowy zadłużenie gminy wyniosło ogółem 6 670 00,00 zł w tym wobec: 

1. Banku Spółdzielczego w Iławie – 2 200 000,00 zł z tytułu trzech kredytów zaciąganych w latach 2015, 
2016, 2017.

2. Mbanku w Warszawie – 320 000, 00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego 2010 roku
3. SGB Bank S.A Poznań – 4 150 000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2018
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2. Opis najważniejszych działań podejmowanych w 2018 roku w zakresie

1. MIENIA KOMUNALNEGO 

W 2018 roku sprzedano 17 działek, których ogólna powierzchnia wynosi 1,59 34 ha 
W 2018 kupiono 2 działki, których ogólna powierzchnia wynosi 0,1041 ha 
Przeprowadzono również podział nieruchomości dotyczący działki nr 138/4, obręb Rynek, w efekcie otrzymując 
działki nr 138/11 i 138/12.
Zasób mieszkaniowy Gminy Grodziczno wynosi obecnie 9 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 27 
lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 1020, 24 m2

Rodzaj i adres budynku

L.p. Numer lokalu mieszkalnego Powierzchnia lokalu w m2

1. Budynek mieszkalny – Białobłoty 27
1.1. 1. 35,40
1.2. 2. 41,00
1.3. 3. 40,75
1.4. 4. 74,20
1.5. 5. 43,50
1.6. 6. 83,51
1.7 7. 22,00
2. Budynek mieszkalny – Boleszyn 80

2.1. 1. 27,70
2.2. 2. 14,00
3. Budynek mieszkalny – Grodziczno 39

3.1. 1. 43,00
3.2. 2. 46,00
3.3. 3. 26,00
3.4. 4. 8,00
4. Budynek mieszkalny – Grodziczno 85

4.1. 1. 57,00
5. Budynek mieszkalny – Kuligi 40

5.1. 1. 40,91
5.2. 2. 24,20
6. Budynek mieszkalny – Kuligi 44

6.1. 1. 28,70
7. Budynek mieszkalny – Linowiec 47A

7.1. 1. 62,62
8. Lokale mieszkalne w budynku gminnym – Mroczno 14

8.1. 1. 92,40
8.2. 2. 54,10
8.3. 3. 41,39
8.4. 4. 27,24
8.5. 5. 31,12
9. Budynek mieszkalny – Mroczno 100

9.1. 1. 14,00
9.2. 2. 14,00
9.3. 3. 14,00
9.4. 4. 14,00
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Cztery lokale wymagają remontu kapitalnego, stan techniczny pozostałych można uznać za dobry. 

Zasady polityki czynszowej opierały się o poniższe kryteria:

1) stawka bazowa czynszu regulowanego za 1 m2, ulegała podwyższeniu , o ile był on wyposażony w następujące 
urządzenia techniczne:

a) centralne ogrzewanie 15 % 
b) łazienkę 15 %  
c) WC 10 %  

2) podwyżka czynszu za używanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie mogła być 
większa niż 20 %.
3) podwyższenie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, 
było dokonywane raz w roku.
4) stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej z uwzględnieniem w/w czynników ustalał Wójt Gminy.

2. OCHRONY ŚRODOWISKA 

Na terenie Gminy Grodziczno zbiórką odpadów komunalnych zajmuje się Ekologiczny Związek Gmin „Dział-
dowszczyzna”, który określa wysokość stawek oraz odpowiada za techniczną organizację zbiórki. 

W 2018 roku kontynuowano wieloletni „Gminny program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Grodziczno”, wprowadzony Uchwałą nr XI/87/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 sierp-
nia 2011 roku. Celem programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie ilości nie-
oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych, odprowadzanych wcześniej bezpośrednio do wód lub grun-
tu. Przedmiotem dofinansowania jest koszt zakupu urządzeń do wspomnianych przydomowych oczysz-
czalni dla nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Grodziczno. Wysokość dofinansowania wynosi 
80% kosztów zakupu urządzeń, jednak nie więcej niż 4 000 zł brutto. W 2018 roku Gmina Grodziczno udzie-
liła dofinansowania budowy 20 przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę ponad 59 000 zł. 

Zgodnie z Uchwałą nr II/6/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 listopada 2018 roku wprowadzono program 
dotowania wymiany źródeł ogrzewania węglowego w budynkach mieszkalnych. Można je zastąpić ogrzewa-
niem gazowym, elektrycznym, olejowym, automatycznymi kotłami na pellet  lub ekogroszek, o parametrach 
spełniających najnowsze wymagania ochrony powietrza. Celem programu jest, co oczywiste, ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń, szczególnie pyłowych. Wysokość dotacji wynosi 60% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 
3 000 zł brutto dla budynku mieszkalnego, pod warunkiem dostosowania się do „Regulaminu udzielania dotacji 
celowej na zmianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie 
Gminy Grodziczno”.

Program wchodzi w życie i dotyczy inwestycji wykonanych po 1 stycznia 2019 roku.

3. ŁADU PRZESTRZENNEGO

24 lipca 2018 roku podjęto Uchwałę nr XLVII/299/2018 Rady Gminy Grodziczno w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Grodziczno i Nowe Grodziczno. 
Trwa też proces uzgadniania planów w obrębach geodezyjnych Kowaliki i Boleszyn. Uchwalenie wspomnianych 
planów jest skutkiem decyzji podjętych przez Radę Gminy Grodziczno jeszcze w 2017 roku. 
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4. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W 2018 roku Gmina Grodziczno przeprowadziła 304 postępowania wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, jako że ich wartość nie przekraczała wyrażonych w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro. Takie sytuacje reguluje Zarządzenie nr 75/2015 Wójta Gminy Grodziczno 
z dnia 18 maja 2015 roku. 

Prawem zamówień publicznych z kolei kierowano się podczas przeprowadzania 21 postępowań w trybie 
przetargu nieograniczonego. 

1) osiem postępowań zostało unieważnionych, w tym: 

• trzykrotnie unieważniono postępowanie na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w   Mrocznie 
z powodu ofert przewyższających cenowo wartość zamówienia w stosunku do środków finansowych 
zabezpieczonych  przez zamawiającego,

• postępowanie na rozbudowę z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną z powodu ofert przewyższających cenowo wartość zamówienia w stosunku do 
środków finansowych zabezpieczonych przez zamawiającego,

• postępowanie na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie z powodu ofert prze-
wyższających cenowo wartość zamówienia w stosunku do środków finansowych zabezpieczonych przez 
zamawiającego, 

• postępowanie na remont dróg na terenie Gminy Grodziczno z powodu braku ofert, 
• dwukrotnie postępowanie na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mroczenko 

z powodu ofert przewyższających cenowo wartość zamówienia w stosunku do środków finansowych za-
bezpieczonych przez zamawiającego i braku ofert.

2) trzynaście postępowań zakończyło się wyborem wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia na:

• przebudowę drogi gminnej Montowo - Świniarc
• rozbudowę z przebudową oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na pomieszczenia przed-

szkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 
• termomodernizację i remont budynku Domu Ludowego w Mrocznie, 
• dostawę materiałów do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Grodziczno, 
• rozbudowę z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną, 
• termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie, 
• dostawę materiałów do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Grodziczno, 
• remont dróg na terenie Gminy Grodziczno,
• udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego, 
• przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mroczenko, 
• trzykrotnie postępowanie na świadczenie usług transportowych.

9RAPORT O STANIE GMINY GRODZICZNO 
I INFORMACJE OGÓLNE



5. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Na 1 stycznia 2018 roku w CEIDG ,czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej 
w Urzędzie Gminy Grodziczno, zarejestrowanych było 350 różnego typu działalności gospodarczych. Wśród nich 
169 to aktywne przedsiębiorstwa, 2 spółki, 151 firm wykreślonych oraz 28 zawieszonych. Zgodnie zaś z danymi 
z 31 grudnia zarejestrowano 395 przedsiębiorstw, w tym 182 aktywne, 170 wykreślonych, 41 zawieszonych. 
Liczba spółek nie uległa zmianie. 

6. SZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

W ciągu 2018 roku Urząd Gminy Grodziczno przyjmował wnioski oraz przekazywał je Powiatowemu Zespołowi 
Doradztwa Rolniczego. Niekorzystne warunki klimatyczne doprowadziły do złożenia 280 wniosków: 

• susza – 259 wniosków
• ujemne skutki przezimowania – 3 wnioski
• deszcz nawalny – 2 wnioski
• huragan – 12 wniosków 
• grad – 4 wnioski 

Dodatkowo pojawiło się 37 wniosków o oszacowanie szkód łowieckich w uprawach rolnych. 
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1. Struktura organizacyjna i stan zatrudnienia 
     w Urzędzie Gminy Grodziczno

Struktura organizacyjna i stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Grodziczno.

Kierownictwo Urzędu Gminy Grodziczno stanowią:
• Wójt Gminy,
• Sekretarz Gminy,
• Skarbnik Gminy,
• Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
• Kierownik Referatu

W skład Urzędu Gminy wchodzą następujące referaty i komórki organizacyjne. 

I. Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych 
• Kierownik referatu
• ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami
• ds. zamówień publicznych
• ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
• ds. dróg gminnych
• ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

II. Referat oświaty 
• Kierownik referatu,
• ds. księgowości budżetowej oświaty,
• ds. płac oświatowych,
• ds. organizacji i kadr oświatowych
Obowiązki kierownika referatu oświaty pełni Sekretarz Gminy.

III. Urząd Stanu Cywilnego, w skład którego wchodzą:
• Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
• Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego I
• Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego II

IV. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetu i rachunkowości Urzędu Gminy 

V. Jednoosobowe stanowisko pracy ds. wymiaru należności pieniężnych 

VI. Jednoosobowe stanowisko pracy ds. windykacji należności 
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VII. Jednoosobowe stanowisko pracy ds. kadr i płac 

VIII. Jednoosobowe stanowisko pracy ds. obsługi kasowej i działalności gospodarczej 

IX. Jednoosobowe stanowisko pracy ds. promocji Gminy i obsługi sekretariatu 

X. Jednoosobowe stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jej komisji oraz prowadzenia archiwum zakładowego 

XI. Jednoosobowe stanowisko pracy ds. informatyki i bezpieczeństwa informatycznego oraz promocji gminy 

XII. Jednoosobowe stanowisko pracy ds. turystyki, współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.  

1 stycznia 2018 roku w Urzędzie Gminy Grodziczno zatrudnione były 42 osoby i ten stan utrzymał się do 31 
grudnia 2018 roku, choć zmieniały się personalia. Zgodnie z danymi na 1 stycznia 2018 r.  w Urzędzie Gminy 
pracowało 33 pracowników administracji i 9 pozostałych. 31 grudnia 2018 r. w administracji pracowało 31 osób 
a w pozostałej działalności 11. 

Rotacja kadrowa pracowników Urzędu Gminy:

• Luty 2018 – odejście na emeryturę 1 osoby i zatrudnienie w to miejsce nowego pracownika, 
zwolnienie 2 pracowników

• Kwiecień 2018 – zwolnienie 1 osoby
• Maj 2018 – zwolnienie 5 osób
• Czerwiec 2018 – zatrudnienie 5 osób 
• Październik 2018 – zatrudnienie 2 osób
• Grudzień 2018 – zatrudnienie 1 osoby.

2. Działalność na rzecz jednostek pomocniczych sołectw

W 2018 roku Urząd Gminy Grodziczno przygotował serię kilkudziesięciu spotkań Wójta Gminy Grodziczno
z mieszkańcami poszczególnych miejscowości. Pierwsza tura zebrań wiejskich trwała od 19 marca 2018 roku do 
13 kwietnia 2018 roku, druga zaś od 28 sierpnia 2018 roku do 24 września 2018 roku. Ta ostatnia seria miała 
charakter sprawozdawczo – wyborczy i połączona była z wyborami sołtysów oraz z ustalaniem planu przedsię-
wzięć finansowanych w ramach funduszu sołeckiego w każdej z 17 miejscowości. Dodatkowo w Urzędzie Gminy 
odbyły się 4 narady wójta z sołtysami (marzec, maj, sierpień i listopad).

W sumie doszło więc do 38 spotkań wójta z sołtysami. Dodajmy też, ze w każdej sesji Rady Gminy uczestniczą 
sołtysi jako zaproszeni goście i korzystając z takiego forum zadają pytania i formułują oczekiwania pod adre-
sem władz. Należy więc uznać, że działalność Wójta na rzecz jednostek pomocniczych nie jest przypadkowa,
a wynika z gruntownej znajomości sytuacji w poszczególnych sołectwach oraz możliwości finansowych Gminy 
Grodziczno. 

Zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Grodziczno wyraziła Rada Gminy Grodzicz-
no Uchwałą Nr XL/257/2014 w dniu 25 marca 2014 r. Wydatki z funduszu sołeckiego na rok 2018 zostały 
uchwalone przez Radę Gminy Grodziczno Uchwałą Nr XXXIX/258/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Grodziczno na rok 2018 w dniu 14 grudnia 2017 r. Zgodnie  z załącznikiem nr 8 do przedmiotowej uchwały plan 
wydatków wynosił 419.320,02 zł, a wykonanie na koniec roku ukształtowało się na poziomie  412.594,06 zł,
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pozostałość planu wyniosła 6.725,96 zł. Plan wydatków majątkowych wynosił 123.165,70 zł, a wykonanie 
120.992,89 zł. Natomiast plan wydatków bieżących wynosił 296.154,32 zł, a wykonanie na koniec roku wynio-
sło 291.601,17 zł.

Procentowy podział środków z funduszu sołeckiego według działów klasyfikacji budżetowej w roku 2018 
kształtował się następująco:

Wydatki na realizację funduszu sołeckiego w zakresie transportu i łączności wyniosły 87.863,39 zł i dla po-
szczególnych sołectw przedstawiały się następująco:

13

98%

2%

Fundusz Sołecki na rok 2018

wydatki pozostałośc planu

22%

1%

13%

11%

52%

1%

Wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie z klasyfikacją 
wydatków wg działów:

Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna
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Przedsięwzięcia, jakie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale:

• zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych przy dworcu oraz drodze wojewódzkiej nr 541 w sołectwie 
Katlewo i Montowo w kwocie 7.068,82 zł,

• zakup materiałów i usług do remontu dróg gminnych w sołectwach Kuligi, Linowiec, Montowo, Mroczenko, 
Mroczno, Świniarc, Zajączkowo w kwocie 55.739,19 zł,

• zakup materiałów do budowy chodników w sołectwie Mroczno i Zwiniarz w kwocie 24.955,38 zł.

Wydatki na realizację funduszu sołeckiego w zakresie gospodarki mieszkaniowej wyniosły 4.920,00 zł i obejmują:

• prace geodezyjne na działce nr 211 obrębie Montowo w sołectwie Montowo w kwocie 4.920,00 zł

Wydatki na realizację funduszu sołeckiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 
wyniosły 54.443,89 zł i dla poszczególnych sołectw przedstawiały się następująco:
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6%
22%

27%
2%

11%2%
9%

18%

3%

Wydatki poniesione na bezpieczeństwo publiczne 
i ochronę przeciwpożarową wg sołectw

Grodziczno Kowaliki Kuligi Linowiec Lorki Mroczenko Ostaszewo Zajączkowo Zwiniarz
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Przedsięwzięcia, jakie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale:

• zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Grodziczno, Kuligi, Lorki, Mroczenko, Ostaszewo, 
Zajączkowo w kwocie 18.144,39 zł,

• zakup wyposażenia do remiz strażackich dla sołectwa Kowaliki, Kuligi, Zajączkowo, 
Zwiniarz w kwocie 27.082,38 zł,

• zakup materiałów do wykonania remontów w remizie w Kuligach w kwocie 3.265,33 zł,
• zakup materiałów różnych do utrzymania porządku przy remizie w Zajączkowie – w kwocie 971,80 zł,
• wykonanie szamba przy remizo – świetlicy w Zajączkowie w kwocie 4.979,99.

Wydatki na realizację funduszu sołeckiego w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosły 
46.756,98 zł i dla poszczególnych sołectw przedstawiały się następująco:

Przedsięwzięcia, jakie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale:

• wykonanie oświetlenia przy wiacie przystankowej przy drodze gminnej 
od wiaduktu w sołectwie Linowiec w kwocie 5.000,00 zł,

• rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej na osiedlu „Piaski” 
w sołectwie Mroczno w kwocie 14.853,01 zł,

• zakup i montaż opraw oświetleniowych w sołectwie Nowe Grodziczno w kwocie 14.945,59 zł,
• zakup i montaż opraw oświetleniowych przy drodze powiatowej nr 1250N (Brzozie-Mroczno-Rynek)

w sołectwie Trzcin w kwocie 11.958,38 zł.
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11%

32%

32%

25%

Wydatki poniesione na oświetlenie wg sołectw:

Linowiec Mroczno Nowe Grodziczno Trzcin
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Wydatki na realizację funduszu sołeckiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 
212.809,80 zł i dla poszczególnych sołectw przedstawiały się następująco:

Przedsięwzięcia, jakie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale:

• zakup usług oraz materiałów różnych i sprzętów w ramach utrzymania porządku na świetlicach, placach 
zabaw i na terenie wsi do sołectw: Boleszyn, Katlewo, Kuligi, Linowiec, Montowo, Mroczenko, Mroczno, 
Nowe Grodziczno, Ostaszewo, Rynek Trzcin, Zwiniarz, Świniarc w kwocie 25.198,60 zł,

• wykonanie remontów, modernizacji, dokumentacji do rozbudowy świetlic w sołectwach: Boleszyn, 
Montowo, Mroczno w kwocie 42.698,94 zł,

• zakup art. spożywczych, przemysłowych i chemicznych do organizacji spotkań społeczno – kulturalnych, 
sportowych oraz transportu i biletów wstępu w ramach edukacji i ułatwienia dostępu do kultury 
do sołectw: Boleszyn, Grodziczno, Katlewo, Kowaliki, Kuligi, Linowiec, Montowo, Mroczenko, Mroczno, 
Nowe Grodziczno, Ostaszewo, Rynek, Świniarc, Trzcin, Zajączkowo, Zwiniarz w kwocie 48.063,38 zł,

• zakup wyposażenia, ogrodzeń i materiałów do naprawy placów zabaw w sołectwach: Grodziczno, 
Linowiec, Lorki, Nowe Grodziczno, Rynek w kwocie 51.858,06 zł,

• zakup wyposażenia do świetlic : sprzęt AGD, akcesoria tekstylne i kuchenne do sołectw: Katlewo, 
Lorki, Mroczno, Montowo, Ostaszewo, Rynek, Trzcin w kwocie 37.974,81 zł,

• zakup namiotu do sołectwa Linowiec w kwocie 3.000,01 zł,
• zakup całorocznego dostępu do Internetu na świetlicę w sołectwie Montowo w kwocie 516,00 zł,
• modernizacja wiaty przy Centrum Turystycznym w sołectwie Ostaszewo w kwocie 3.500,00 zł.

Wydatki na realizację funduszu sołeckiego w zakresie kultury fizycznej wyniosły 5.900 zł  i obejmują:

• zakup wyposażenia na boisko sportowe w Zwiniarzu w kwocie 1.600,00 zł,
• wykonanie modernizacji boiska sportowego w Świniarcu w kwocie 4.300,00 zł.
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• W ubiegłym roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne 
z udziałem środków z funduszu sołeckiego:

• przebudowę drogi gminnej na działce nr 373/2 w Mroczenku o długości 0,2 km w kwocie 169.286,33 zł, 
w tym 15.638,70 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Mroczenko,

• przebudowę chodnika we wsi Zwiniarz od p. Majewskich do p. Kitłowskich w kwocie 30.352,05 zł, 
w tym 15.600,00 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Zwiniarz,

• modernizację placu zabaw w sołectwie Nowe Grodziczno w kwocie 14.897,10 zł,
• rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej na osiedlu „Piaski” w sołectwie Mroczno 

w kwocie 14.853,01 zł,
• budowę placu zabaw w sołectwie Grodziczno w kwocie 19.749,50 zł,
• wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy świetlicy wiejskiej w sołectwie Montowo 

w kwocie 10.900,00 zł,
• zakupienie materiału do budowy chodnika przy drodze gminnej nr 183011N w kierunku Mroczenka 

w sołectwie Mroczno w kwocie 9.355,38 zł.
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3. Działalność jednostek organizacyjnych Gminy Grodziczno, czyli szkół 
podstawowych i ośrodka pomocy społecznej oraz gminnych jednostek 
organizacyjnych, czyli zakładu komunalnego, biblioteki i ośrodka zdrowia.

A) OŚWIATA

Egzamin gimnazjalny 2018 r.
(w szkołach podstawowych nie był przeprowadzany)

Wyniki gminy według skali staninowej (1-9) :
• j. polski – 4
• historia – 5
• matematyka -  4
• przedmioty przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, geografia) – 5 
• j. angielski (poziom podstawowy) -  3

Wyniki gminy w procentach, porównanie z lokalizacją szkoły:

język polski – 64 %   wieś – 63 %
     miasto- do 20 tys. – 63 %

historia – 56 %     wieś – 54 %
     miasto do 20 tys. – 54 %
     miasto od 20 tys. – 58 %

matematyka – 47 %   wieś - 46 %
     miasto do 20 tys. – 47 %

przedmioty przyrodnicze – 52 % wieś – 51 %
     miasto do 20 tys. – 52 %

język angielski    wieś – 57 %
(poziom podstawowy ) – 50 %

Wykaz szkół Gminy Grodziczno na tle pozostałych gmin Powiatu Nowomiejskiego

Gmina
Wynik średni

Język polski Historia i wiedza
o społeczeństwie Matematyka Przedmioty 

przyrodnicze
Nowe Miasto 

Lubawskie- miasto 67 % 57 % 52 % 54 %

Biskupiec 63 % 52 % 44 % 51 %

Grodziczno 64 % 56% 47 % 52 %

Kurzętnik 61 % 51 % 48 % 51 %

Nowe Miasto Lubawskie 65 % 53 % 49 % 53 %
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1. JEDNOSTKI OŚWIATOWE W GMINIE

• Szkoła  Podstawowa w Nowym Grodzicznie
• Szkoła Podstawowa w Mrocznie
• Szkoła Podstawowa w Boleszynie
• Szkoła Podstawowa w Zajączkowie
• Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu

2. STAN   ZATRUDNIENIA W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH / NAUCZYCIELE/

SZKOŁA
Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty

ROK SZKOLNY 
2017/2018

ROK SZKOLNY 
2018/2019

Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie 36,11 34,55

Szkoła Podstawowa w Mrocznie 24,29 29,45

Szkoła Podstawowa w Boleszynie 7,34 8,51

Szkoła Podstawowa w Zajączkowie 10,45 12,02

Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu 8,44 9,06

RAZEM 86,63 93,59
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3. POZIOM  WYKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI ORAZ STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO.

Gminna Biblioteka 
Publiczna

Dyplom ukończenia 
studiów  magisterskich 

i przygotowanie 
pedagogiczne

Dyplom ukończenia studiów 
magisterskich bez przygotowania 

pedagogicznego, dyplom 
ukończenia wyższych studiów 
zawodowych i przygotowanie 

pedagogiczne

OGÓŁEM

2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019

LI
CZ

BA
 N

AU
CZ

YC
IE

LI
  D

YP
LO

M
OW

AN
YC

H

Szkoła 
Podstawowa                     

w Nowym 
Grodzicznie

26 25 1 0 27 25

Szkoła 
Podstawowa                    
w Mrocznie

19 20 0 0 19 20

Szkoła 
Podstawowa                   
w Boleszynie

8 10 0 0 8 10

Szkoła 
Podstawowa              

w Zajączkowie
10 11 0 0 10 11

Szkoła 
Podstawowa                   
w Zwiniarzu

9 11 1 1 10 12

RAZEM 72 77 2 1 74 78

LI
CZ

BA
 N

AU
CZ

YC
IE

LI
 M

IA
NO

W
AN

YC
H

Szkoła 
Podstawowa                  

w Nowym 
Grodzicznie

6 6 0 0 6 6

Szkoła 
Podstawowa                  
w Mrocznie

3 4 0 0 3 4

Szkoła 
Podstawowa             
w Boleszynie

3 2 0 0 3 2

Szkoła 
Podstawowa                   

w Zajączkowie
1 1 0 0 1 1

Szkoła 
Podstawowa                   
w Zwiniarzu

1 0 0 0 1 0

RAZEM 14 13 0 0 14 13

LI
CZ

BA
 N

AU
CZ

YC
IE

LI
 K

ON
TR

AK
TO

W
YC

H

Szkoła 
Podstawowa                 

w Nowym 
Grodzicznie

2 4 0 0 2 4

Szkoła 
Podstawowa                   
w Mrocznie

4 4 0 0 4 4

Szkoła 
Podstawowa            
w Boleszynie

1 1 0 0 1 1

Szkoła 
Podstawowa             

w Zajączkowie
2 2 1 1 3 3

Szkoła 
Podstawowa            
w Zwiniarzu

1 1 0 0 1 1

RAZEM 10 12 1 1 11 13
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LI
CZ

BA
 N

AU
CZ

YC
IE

LI
 S

TA
ŻY

ST
ÓW

Szkoła 
Podstawowa            

w Nowym 
Grodzicznie

3 1 0 0 3 1

Szkoła 
Podstawowa                
w Mrocznie

1 3 0 2 1 5

Szkoła 
Podstawowa            
w Boleszynie

0 1 0 0 0 1

Szkoła 
Podstawowa                 

w Zajączkowie
0 0 0 0 0 0

Szkoła 
Podstawowa                 
w Zwiniarzu

1 1 0 1 1 2

RAZEM 5 6 0 3 5 9
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22RAPORT O STANIE GMINY GRODZICZNO 
II URZĄD GMINY GRODZICZNO I JEDNOSTKI POMOCNICZE I ORGANIZACYJNE



   

Jak można zauważyć z porównania zestawienia poziomu wyksztalcenia wg stopni awansu zawodowego 
nauczycieli w Gminie Grodziczno coraz więcej  pedagogów osiąga najwyższy stopień awansu zawodowego. 
Największy % nauczycieli dyplomowanych w stosunku do zatrudnienia w danej szkole jest  w Szkole Podstawowej 
w Zwiniarzu.

4. INFORMACJE O UCZNIACH

Szkoła

Rok szkolny   2017/2018 Rok szkolny 2018/2019 PORÓWNANIE LAT SZKOLNYCH

Oddziały 
przedszkolne

Klasy I-VIII i klasy 
gimnazjalne

Oddziały
 przedszkolne

Klasy I-VIII i klasy 
gimnazjalne

Oddziały 
przedszkolne

Klasy I-VIII i klasy 
gimnazjalne

Liczba 
oddziałów

Liczba 
dzieci

Liczba 
oddziałów

Liczba 
dzieci

Liczba 
oddziałów

Liczba 
dzieci

Liczba 
oddziałów

Liczba 
dzieci

Liczba 
oddziałów

Liczba 
dzieci

Liczba 
oddziałów

Liczba 
dzieci

Szkoła 
Podstawowa                  

w Nowym 
Grodzicznie

4 81 15 330 4 90 14 300 0 +9 -1 -30

Szkoła 
Podstawowa                  
w Mrocznie

3 62 11 227 4 75 11 217 +1 +13 0 -10

Szkoła 
Podstawowa             
w Boleszynie

1 7 6 49 1 12 6 49 0 +5 0 0

Szkoła 
Podstawowa                   

w Zajączkowie
2 32 7 84 2 42 8 92 0 +10 +1 +8

Szkoła 
Podstawowa                   
w Zwiniarzu

1 20 6 48 1 15 7 52 0 -5 +1 +4

RAZEM 11 202 45 738 12 234 46 710 +1 +32 +1 -28
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W roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 940 uczniów w  56 oddziałach. W roku szkolnym 2018/2019 uczęsz-
cza 944 uczniów w 57 oddziałach.  Zmiany w demografii klasowej  w poszczególnych szkołach  wynikają z refor-
my oświaty tzn. likwidowanych gimnazjów.

24RAPORT O STANIE GMINY GRODZICZNO 
II URZĄD GMINY GRODZICZNO I JEDNOSTKI POMOCNICZE I ORGANIZACYJNE



25RAPORT O STANIE GMINY GRODZICZNO 
II URZĄD GMINY GRODZICZNO I JEDNOSTKI POMOCNICZE I ORGANIZACYJNE



5. INFORMACJE O OSIAGNIĘCIACH UCZNIÓW

W roku szkolny 2017/2018 Wójt Gminy nagrodził  uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. 

Lp. SZKOŁA Ilość uczniów 
nagrodzonych

Udział procentowy do 
ilości dzieci w szkole

1. Szkoła Podstawowa
w Nowym Grodzicznie 28 8%

2. Szkoła Podstawowa  w Mrocznie 18 8%
3. Szkoła Podstawowa w Boleszynie 2 4%
4. Szkoła Podstawowa w Zajączkowie 6 7%
5. Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu 3 6%

RAZEM 57 -

W roku  2018   w drodze konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie    została wyłoniona 
Pani Urszula Ewertowska, a w Szkole Podstawowej w Boleszynie Pani Anna Gużyńska. Wójt Gminy  powierzył 
paniom  funkcję dyrektora na kolejne 5 lat szkolnych.

Trzy osoby uzyskały w 2018 roku awans na stopień nauczyciela mianowanego.

2.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwy-
ciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać na własną rękę. To od władz lokalnych 
zależy, szczególnie w obszarze pomocy społecznej, jakie sposoby działania, jakie rozwiązania organizacyjne 
i instytucjonalnie będą realizowane w gminie i w jakim zakresie. W roku 2018 budżet ośrodka pomocy wynosił 
12 043 433, 56 zł, z tego na realizacje zadań zleconych otrzymano dotacje w kwocie 10 565 417,25 zł, na wy-
konanie zadań własnych współfinansowanych ze środków publicznych dotację celową w wysokości 588 030,07 
zł, środki własne wynosiły 889 986, 24 zł (stanowi to 7,39 % budżetu ogólnego). 

Zadania własne w całości finansowane przez gminę obejmują:

• Zasiłki jednorazowe, celowe
• Zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
• Usługi opiekuńcze 
• Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu
• Dodatki mieszkaniowe
• Sprawienie pogrzebu
• Koszt pobytu dziecka w pieczy zastępczej
• Opłatę za pobyt osoby bezdomnej w schronisku
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Pozostałe zadania własne GOPS-u są współfinansowane z dotacji celowej. Gminny ośrodek wykonuje też 
zadanie zlecone, w całości finansowane z dotacji celowej. 

W 2018 roku GOPS uczestniczył w realizacji:
1. Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
2. Gminnego programu przeciwdziałania przemocy rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie 

Grodziczno na lata 2018-2021
3. Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Grodziczno na lata 2017-2019.

Ad.1. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Grodziczno na lata 2008-2018 przyjęta 
została uchwałą Rady Gminy Grodziczno z dnia 14 listopada 2008 r.  Cel główny strategii zakładał wzrost 
zaangażowania mieszkańców i podniesienie skuteczności instytucjonalnej w rozwiązywaniu problemów 
społecznych. Cele strategiczne obejmowały:

• zmniejszenie poziomu bezrobocia w gminie,
• zmniejszenie stopnia marginalizacji grup szczególnie zagrożonych,
• zwiększenie i rozwijanie potencjału ludzi młodych,
• zwiększenie integracji międzypokoleniowej,
• wzrost aktywności społecznej,
• wsparcie funkcji rodziny (wzrost ideałów i dobrych wzorców dla młodzieży, 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie).

Ośrodek pomocy społecznej współuczestniczył w realizacji każdego z celów strategicznych. Obok form wsparcia 
pieniężnego bardzo duże znaczenie stanowiły działania niepieniężne, czyli praca socjalna. W roku 2018 praca 
socjalna prowadzona była z 242 rodzinami i przyjmowała postać 

1.  Aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych. 

2. Działań w przypadkach niewydolności opiekuńczo-wychowawczej poprzez:
   a) kierowanie pism do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lub. o wgląd
        w środowisko rodzinne zawodowego kuratora sądowego,
   b) kontakty z pedagogami szkół w zakresie między innymi diagnozy sytuacji dziecka 
       w rodzinach szczególnie zagrożonych, 
   c) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Mieście Lub.,
   d) współpracę z asystentem rodziny.
   e) ustalanie terminów wizyt u lekarzy specjalistów dla chorujących dzieci.

Wsparcia osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, które obejmowało:
   a) zamawianie wizyt domowych lekarza pierwszego kontaktu,
   b) informowanie o zasadach uzyskania lub podwyższenia stopnia niepełnosprawności, 
        wydawanie stosownych druków,
   c) motywowanie osób niepełnosprawnych do korzystania z uczestnictwa w zajęciach 
        w Środowiskowym Domu Samopomocy, czy Warsztatach Terapii Zajęciowej 
       (obydwie placówki zlokalizowane są w Nowym Mieście Lub.),
   d) informowanie rodzin o funkcjonowaniu i zasadach przyjęć osób obłożnie chorych do Zakładów       
        Opiekuńczo - Leczniczych, korzystania z hospicjum domowego, najbliższych miejscach 
        wypożyczania sprzętu do pielęgnacji domowej i rehabilitacji w warunkach domowych,
   e) redagowanie pism urzędowych, przesyłanie wniosków o wydanie Karty Seniora,
   f) organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w przypadku konieczności opieki    
       całodobowej koordynowanie procesu umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej,
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   g) udzielanie pomocy niepieniężnej w sytuacjach kryzysowych (między innymi -  sprzęt medyczny, 
        realizacja recept,  meble, artykuły gospodarstwa domowego, opał, odzież), 

Pomocy świadczonej osobom uzależnionym i ich rodzinom, w szczególności poprzez:
   a) informowanie o dyżurach psychologa i terapeuty uzależnień oraz motywowanie 
       do uczestnictwa w spotkaniach,
   b) koordynowanie umieszczania osób uzależnionych w placówkach pobytu dziennego 
        oraz Poradni Uzależnień,
   c) współpracę z kuratorami sądowymi,
   d) monitorowanie rodzin w ramach Procedury „Niebieska Karta”, uczestnictwo 
        w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Ad.2. Gminny zespół interdyscyplinarny powołano Uchwałą Rady Gminy z dnia 22 sierpnia 2011r. W skład ze-
społu wchodzą kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni, pielęgniarki środowiskowe, dzielnicowi, przewodnicząca 
Gminnej Komisji RPA, psycholog, asystent rodziny, pracownicy socjalni, przedstawiciel organizacji pozarządowej, 
kierownik GOPS. Na koniec 2018 r. w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodziło 16 osób.

Lokalnymi aktami prawnymi regulującymi pracę Zespołu jest Gminny program przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Grodziczno i  Regulamin gminnego zespołu inter-
dyscyplinarnego.

Na przestrzeni roku 2018 założono 28 Niebieskich Kart A ( wszczęcie procedury), część kart przeszła z poprzed-
niego roku, stąd łącznie w rodzinach było ich 36.

W roku 2018, podobnie jak w latach poprzednich, większość Niebieskich Kart założona została przez Policję. 
W czterech przypadkach Niebieską Kartę założyli pracownicy socjalni, jedną pedagog szkolną. Zgodnie z Regu-
laminem zespół interdyscyplinarny spotyka się nie rzadziej niż raz w kwartale.  Każdemu z członków zespołu 
powierzone zostają zadania adekwatne do możliwości i funkcji instytucji , jaką reprezentuje. 

W roku 2018 z porad psychologa skorzystało 41 osób w wieku od 6 do 64 lat, pani psycholog udzieliła łącznie 96 
porad. Osoby stosujące przemoc mają możliwość korzystania ze wsparcia terapeuty uzależnień w ramach Punk-
tu Konsultacyjnego w Grodzicznie. Każdorazowo informowane są też o możliwości uczestnictwa w Programie 
Korekcyjno-Edukacyjnym prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Nowym Mieście Lub. 

W roku 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (wzorem lat poprzednich) przyłączył się do ogólnopolskiej 
kampanii „Otwarte drzwi-stop przemocy” , w ramach której 1 grudnia 2018r. (sobota) pracownik socjalny i kie-
rownik OPS pełnili dyżur dla osób szukających wsparcia i pomocy. Kolejną inicjatywą na terenie  gminy w ramach 
w/w kampanii były debaty z młodzieżą szkolną z udziałem członków zespołu interdyscyplinarnego w Szko-
le Podstawowej w Nowym Grodzicznie i Szkole Podstawowej w Mrocznie. Koordynatorem pracy zespołu jest 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W grudniu 2018 r. GOPS złożył wniosek aplikacyjny do Urzędu Wojewódz-
kiego w Olsztynie zawierający projekt działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ogólny koszt 
zadań projektowych wynosi 21. 200 zł, w tym wkład własny 6. 500 zł. Wniosek został pozytywnie oceniony na 
poziomie województwa. Jako jeden z dziesięciu najlepszych został zakwalifikowany do oceny wtórnej na etapie 
centralnym. 

Ad.3. Gminny program wspierania rodziny na lata 2017-2019 przyjęto Uchwałą Rady Gminy Grodziczno z dnia 
28 grudnia 2016 roku. Jednym z jego założeń jest obowiązkowe zatrudnienie asystenta rodziny, którego praca 
polega między innymi na aktywnym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, a obarczonej problemami trudnymi 
do samodzielnego pokonania. 
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Liczba rodzin, z którymi jeden asystent może prowadzić pracę jest uzależniona od stopnia trudności 
wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15. W praktyce widoczne efekty przynosi praca z nie więcej 
niż 8 – 11 rodzinami. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nadal częściowo refunduje zatrudnienie 
asystenta rodziny. W roku 2018 otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 7.985 zł, całkowity koszt wynagrodzenia 
asystenta wynosił 24. 057 zł. 

W przypadku naszego ośrodka pomocy występuje bardzo duża rotacja na stanowisku asystenta rodziny. Osoba 
zatrudniona w styczniu 2018r. na początku marca złożyła rezygnację, ponieważ otrzymała korzystniejszą 
finansowo ofertę pracy. Etat pozostawał nieobsadzony z uwagi na zupełny brak zainteresowania do 1 września 
2018 r. W ramach polityki prorodzinnej wprowadzono od czerwca 2014 roku Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. 
Jest to system zniżek dla rodzin wielodzietnych,  czyli mających minimum troje dzieci. 

Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. W roku 2018 złożono 40 wniosków o wy-
danie Karty Dużej Rodziny, w następstwie czego wydano 216 kart. Łącznie w okresie od wejścia w życie ustawy 
wydano 925 kart. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znaczkiem „Tu honorujemy 
Kartę Dużej Rodziny”. Od 1 stycznia 2019r. prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, którzy 
kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Począwszy od roku 2018 na terenie gminy wdrożo-
ny został Program „Ogólnopolska Karta Seniora”, przeznaczony dla seniorów powyżej 60 roku życia. Wnioski 
wydawane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Latem ośrodek pomocy społecznej rekrutuje uczestni-
ków oraz koordynuje organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. W roku 2018 
skorzystało z niego trzynaścioro uczniów, w tym 10 ze szkół podstawowych i 3 z klas gimnazjalnych. Młodzież 
wypoczywała w okresie 22 – 31 sierpnia w ośrodku wypoczynkowym w Poroninie. Pobyt dzieci finansowany był 
w całości  przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. 

Częstotliwość zmieniających się aktów prawnych, a także ich niejednoznaczna wykładnia wymuszają wręcz 
na pracownikach GOPS-u udział w szkoleniach tematycznych oraz podejmowanie studiów podyplomowych. 
W roku 2018 pracownicy ośrodka uczestniczyli w 40 szkoleniach, jedna osoba ukończyła studia podyplomowe 
z zakresu organizacji w pomocy społecznej. Efekty tego widoczne są szczególnie podczas realizowanych kontroli 
kompleksowych, czy problemowych. W roku 2018 w ośrodku pomocy przeprowadzony został zewnętrzny audyt 
w zakresie polityki rachunkowości jednostki. Otrzymany protokół pokontrolny nie zawierał żadnych zaleceń ani 
uchybień. 

3. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie jest finansowany głównie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
PZOZ jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych, obejmującym:

• Ośrodek Zdrowia w Grodzicznie 
• Ośrodek Zdrowia w Mrocznie

W 2018 roku zatrudniano:

a) personel medyczny.

• w ramach umowy o pracę 10 osób, w tym:
- kierownik/lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – 1 osoba 
- pielęgniarki – 4 osoby 
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- położna – 1 osoba
- rejestratorka medyczna – 1 osoba
- fizjoterapeuta – 2 osoby
- asystentka stomatologiczna – 1 osoba

• w ramach umowy cywilno – prawnej 8 osób, w tym:
- lekarz rodzinny – 1 osoba
- lekarz pediatra – 1 osoba
- lekarz chorób płuc, radiolog – 1 osoba
- lekarz pulmonolog – 1 osoba 
- lekarz ginekolog – 1 osoba
- lekarz stomatolog - 2 osoby
- logopeda – 1 osoba

b). personel niemedyczny w ramach umowy o pracę 

• główna księgowa
• pracownik gospodarczy – 2 osoby

Organami PZOZ są: Rada Społeczna oraz Kierownik Zakładu. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opi-
niodawczym podmiotu, który utworzył PZOZ, oraz organem doradczym kierownika. Natomiast kierownik upo-
ważniony jest do jednoosobowego reprezentowania PZOZ w Grodzicznie, samodzielnie podejmuje decyzje do-
tyczące podmiotu leczniczego , ponosi za nie odpowiedzialność oraz jest przełożonym wszystkich pracowników. 
PZOZ jest jedynym zakładem opieki zdrowotnej na terenie Gminy Grodziczno i obejmuje swoją opieką ok. 95% 
mieszkańców w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, ginekologii, rehabilitacji, logopedii i pro-
gramów profilaktycznych. 

Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację wspomnianej działalności osiągnęły kwotę 
2 202 902,70 zł

Pozostałe świadczenia specjalistyczne wykonywane są w Poradniach Specjalistycznych ZOZ-ów w Nowym 
Mieście Lubawskim, Iławie i Działdowie. 
PZOZ w Grodzicznie od wielu lat realizuje programy profilaktyczne w zakresie:
• Programu profilaktyki chorób układu krążenia 
• Programu profilaktyki raka szyjki macicy
• Programu profilaktyki chorób odtytoniowych

Podpisano również umowę z Pomorskim Centrum Reumatologicznym z/s w Sopocie na realizację „Ogólnopol-
skiego programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumato-
idalnego zapalenia stawów” u osób, które znajdują się w wieku produkcyjnym i zaliczają do grupy podwyższo-
nego ryzyka. 

Poza podstawowymi umowami z NFZ dodatkowo pozyskano kwotę 107 163, 33 zł,  na którą składają się:
• Przychody z tytułu amortyzacji składników majątku trwałego sfinansowanych z dotacją – 72 838,43 zł
• Przychody z tytułu dofinansowania z NFZ na zakup sprzętu komputerowego – 11 998, 49 zł
• Przychody z tytułu odpłatnych usług rehabilitacyjnych – 20 865,40 zł
• Kapitał odsetek – 1 131, 41 zł
• Wynagrodzenie płatnika – 329,00 zł
• Pozostałe – 0,60 zł
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KOSZTY WEDŁUG RODZAJU KWOTA (W ZŁ )

1.Amortyzacja
2. Zużycie materiałów i energii 

3. Usługi obce
4.Podatki i opłaty
5.Wynagrodzenia

6.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
7.Pozostałe koszty

80 921,63
70 129,50

779 2012,02
12 017,78

1 099 848,91
212 588,00
37 672,16

RAZEM 2 292 380,00

W 2018 roku Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie przeprowadził proces recertyfikacji normy 
ISO 9001:2015.

W 2018 roku PZOZ w Grodzicznie zakupił następujące wyposażenie:
• Zestaw komputerowy – 2 szt,
• Laptop – 3 szt,
• Drukarka – 2 szt,
• Niszczarka dokumentów – 2 szt, 
• lampa terapeutyczna Solmed Duo typu Sollux – 1 szt,
• szafa + pomocnik kosmetyczny + krzesło do gabinetu rehabilitacji – 2 kpl,
• materiały logopedyczne,
• drobny sprzęt medyczny tj.: elektrody do sprzętu rehabilitacyjnego, siłownik do stołu rehabilitacyjnego, 

ciśnieniomierze, 
• pozostałe: zespół przenoszący do kserokopiarki, dyski twarde, fotel biurowy, klawiatury do komputera, 

czajnik bezprzewodowy.

Organizowano dodatkowe akcje profilaktyczne:
• wczesne wykrywanie wad słuchu,
• badanie profilaktyczne dla pacjentów cukrzycowych,
• badanie wzroku

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach projektu „Doposażenie PZOZ w Grodzicznie w nowoczesny sprzęt 
i aparaturę medyczną – etap II” o wartości 203 640,00 zł brutto, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020. W ramach realizacji w/w projektu zaplanowano zakupić unity stomatologiczne – 2 szt, autoklaw, 
aparaty EKG z pulsoksymetrem – 2 szt, detektor tętna płodu, kardiotokograf do monitorowania ciąży pojedynczej 
i bliźniaczej. 
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4. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Grodzicznie Sp. z o.o. 

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Grodzicznie jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Olsztynie - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 
w dniu 03-02-2014r. pod pozycją nr 0000493266.

Spółkę związała Gmina Grodziczno na podstawie uchwały nr XXXV/225/2013 Rady Gminy Grodziczno
z dnia 11 września 2013r. w sprawie przekształcenia  Zakładu Komunalnego Gminy Grodziczno poprzez jego 
likwidację w celu utworzenia  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Komunalne Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe w Grodzicznie Spółka z o.o.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 925 000,00 zł i dzieli się na 925 udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł 
wszystkie udziały objęła Gmina Grodziczno. Zysk wypracowany przez spółkę w 2018 roku wyniósł 159 163,70 zł
i w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy. 

W spółce zatrudnionych jest 11 osób, z czego 2 to pracownicy umysłowi, a 9 pracownicy zatrudnieni na stano-
wiskach robotniczych. 

Przedmiotem działalności spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest między innymi:
• Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
• Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
• Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatycznych .
• Pobór,  uzdatnianie i dostarczanie wody- wiodąca działalność.
• Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
• Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
• Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
• Roboty budowlane specjalistyczne
• Transport i gospodarka magazynowa.
• Działalność usługowa związaną z utrzymaniem porządku i zagospodarowaniem terenów zieleni. 

Stan wyposażenia wsi w urządzenia wodociągowe na terenie Gminy Grodziczno.

Pierwszy wodociąg w Gminie Grodziczno wybudowano w Mrocznie ( rok 1976). Obecnie tamtejsza stacja wo-
dociągowa  składa się z dwóch studni głębinowych i zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Mroczno, 
Mroczenko, Boleszyn, Kowaliki.

Drugą stację wodociągową zlokalizowano w miejscowości Nowe Grodziczno (rok 1995).  Źródło wody stanowią 
dwie studnie głębinowe (dwa odwierty głębinowe), które zaopatrują w wodę miejscowości: Grodziczno, Nowe 
Grodziczno, Rynek, Trzcin, Ostaszewo, Białobłoty, Zwiniarz, Świniarc, Montowo, Katlewo, Zajączkowo, Linowiec, 
Kuligi, Lorki.

W obydwu stacjach ujmowana ze studni woda surowa podlega uzdatnianiu  w zakresie odżelaziania i odmanga-
niania. Występuje dwustopniowy układ pompowania wody, to jest ze zbiornikami wyrównawczymi, co pozwala 
na bardziej ekonomiczną eksploatację ujęcia i zapewnia bardziej równomierną pracę wodociągu.

Ogólna długość głównej sieci wodociągowej  na terenie Gminy Grodziczno wynosi 225 km, przyłączy  40 km, 
stopień zwodociągowania gminy wynosi 99%, liczba gospodarstw domowych – 1281, ilość przyłączy 1314.
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Analizując te wszystkie dane warto pamiętać, że Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów europej-
skich. Wielkość  zasobów wodnych stawia nas na 26 miejscu w Europie. W Polsce brakuje wody – alarmują 
eksperci. Za deficyt odpowiadają nie tylko słabnące opady, lecz także my sami. Wody będzie nie tylko mniej, 
ale będzie też znacznie, znacznie droższa. Wielkość zasobów wody słodkiej jest w Polsce silnie uzależniona od 
warunków atmosferycznych. Od kilku lat mamy w kraju do czynienia  z niedoborem opadów. W efekcie poziom 
wód spadł do tego stopnia, że ogłoszono stan suszy hydrologicznej. Zużycie wody w Polsce z roku na rok rośnie. 
Woda wykorzystywana jest głównie przez przemysł (ok.67%), gospodarkę komunalną (ok.21%), oraz rolnictwo
i leśnictwo (ok.12%).

Przeciętnie w jednym gospodarstwie domowym zużywa się każdego dnia  ok.140 litrów wody na osobę, z czego 
zaledwie 2,5 litra jest wypijana.

Tak w ciągu dobry zużywamy wodę pitną – około 140 litrów na osobę : 
• do picia i gotowania 3-6 litrów
• pielęgnacja ciała 10-20 litrów 
• kąpiele i natryski 20-40 litrów
• mycie naczyń 4-6 litrów
• pranie bielizny 20-40 litrów
• spłukiwanie muszli ustępowej 20-30 litrów

Warto również wiedzieć, że dla wyprodukowania 1 kg zboża potrzeba ok. 500 litrów wody.

5. Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie funkcjonuje w oparciu o statut przyjęty Uchwałą nr XXXIV/213/217 
Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 czerwca 2017 roku. Organizator, czyli Gmina Grodziczno, zapewnia warunki 
działalności i rozwoju biblioteki, odpowiadające jej zadaniom, czyli: lokal, środki na wyposażenie, prowadzenie 
działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych, oraz doskonalenie zawodowe 
pracowników. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jako instytucji kultury jest plan finansowy ustalony 
przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora:

• Przychody z prowadzonej działalności – 772,19 zł
• Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 327 000,00
• Dotacja z Biblioteki Narodowej – 5 710, 00 zł
• Pozostałe przychody operacyjne – 7 000,00 zł
        OGÓŁEM: 340 482,19 zł
• Koszty w tym:

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników 186 535,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 38 260,00 zł 
3. Wynagrodzenia bezosobowe – 16 000,00 zł
4. Nagrody konkursowe – 8 000,00 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia – 38 405,00 zł
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6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 18 210,00 zł
7. Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
8. Zakup usług pozostałych – 29 000,00 zł
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji - 3 500,00 zł
10. Podróże służbowe krajowe – 300, 00 zł
11. Różne opłaty i składki – 300,00 ł
12. Podatek od nieruchomości – 500,00 zł
13. Szkolenia pracowników – 500,00 zł

Zakup książek w 2018 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie oraz filii w Boleszynie, Mrocznie
i Zwiniarzu.

BIBLIOTEKI LICZBA WOLUMINÓW WARTOŚĆ 

1.GBP w Grodzicznie (oddział dla dorosłych) 153 6 509,68 ZŁ

2.GBP w Grodzicznie (oddział dla dzieci) 54 1 338,68 ZŁ

3.Filia w Boleszynie 91 3 161,82 ZŁ

4.Filia w Mrocznie 115 3 988,23 ZŁ

5.Filia w Zwiniarzu 92 3 211,59 ZŁ

RAZEM: 505 18 210,00 ZŁ

W trakcie całego roku 957 czytelników wypożyczyło 11 959 książek.

Działalność kulturalno-oświatowa Gminnej Biblioteki w Grodzicznie za rok 2018:

• 8 stycznia – I Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej dla dzieci do lat 6 – 16 uczestników,
• 16 stycznia – XIII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek – 17 uczestników
• 14 marca – eliminacje gminne konkursu ortograficznego „O złote pióro starosty”- 17 uczestników
• 28 marca – Konkurs pięknego czytania „Dobre wychowanie przez czytanie” – 10 uczestników
• 12 kwietnia – Gminny Turniej dla 6 latków: „Czujemy się bezpiecznie”-15 uczestników
• 27 kwietnia – XV Gminny Konkurs Matematyczny klas I-III Szkół Podstawowych – 13 uczestników
• 15 maja – XVI Gminny Konkurs Ortograficzny klas I-III Szkół Podstawowych – 9 
• 6 czerwca – gminny Konkurs „Mądra Głowa” klas I-III Szkół Podstawowych – 15 uczestników
• 2 września – Dożynki Gminne w Grodzicznie około 2 500 uczestników.
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Realizacja Uchwał Rady Gminy
 

1.OGÓLNA INFORMACJA O UCHWAŁACH RADY GMINY GRODZICZNO 

W 2018 roku Rada Gminy Grodziczno podjęła 74 uchwały; wszystkie zostały zrealizowane. Zdecydowanie 
najwięcej bo 28 dotyczyło zagadnień finansowych, a więc zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Grodziczno na lata 2018-2027, zmian w budżecie gminy oraz pomocy finansowej, której Gmina Grodziczno 
udzieliła:

• Województwu Warmińsko-Mazurskiemu z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej 
nr 538 w Kuligach – chodnik i zatoki autobusowe – kwota 303 436,00 zł

• Powiatowi Nowomiejskiemu na organizację obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu 
Nowomiejskiego z udziałem młodzieży z Polski i Niemiec na terenie Ośrodka Hartek w Ostaszewie 
– kwota 8 000,00 zł

• Gminie Biskupiec z przeznaczeniem na organizację powiatowo-gminnego Święta Plonów – kwota 2 000,00 zł

8 uchwał dotyczyło bezpośrednio lub pośrednio organizacji pracy Rady Gminy Grodziczno, a więc wyboru prze-
wodniczącego, wiceprzewodniczącego, składów osobowych poszczególnych komisji oraz Statutu Gminy Gro-
dziczno.

6 uchwał związanych było z zakresem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, czyli Gminnym Progra-
mem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zmianą uchwały w sprawie powoływania i odwoływania członków 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Grodzicznie, zasadami ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrod-
kach wsparcia i mieszkaniach chronionych, czy rządowym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu”. 

Również 6 uchwał dotyczyło gospodarowania gruntami komunalnymi, a więc zgody na sprzedaż czy kupno dzia-
łek, a także ustalanie wysokości bonifikat.

4 uchwały dotyczą szeroko rozumianej ochrony środowiska, przy czym 3 z nich wprowadzały Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Grodziczno, oraz Regulamin udzielania dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewa-
nia na ogrzewania proekologiczne. Pamiętać przy tym należy, że te zasady dotyczą inwestycji realizowanych po 
1 stycznia 2019 roku. 

4 uchwały dotyczyły problematyki inwestycyjno-przestrzenno-drogowej. Wprowadzały miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Grodziczno i Nowe Grodziczno, przyjmowały Strategię 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Grodziczno na lata 2015-2025, wprowadzały zmianę do uchwały 
z 2016 roku, zaliczającej drogi wewnętrzne do kategorii dróg gminnych oraz omawiały prowadzenie robót bu-
dowlanych i umieszczanie infrastruktury technicznej w nieruchomościach gminy niebędących drogami publicz-
nymi. 

3 uchwały regulowały problematykę wyborczą i określały podział gminy na okręgi wyborcze, ustalanie ich gra-
nic, numerów i liczby radnych oraz podział Gminy Grodziczno na stałe obwody głosowania. 
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Przyjęto także uchwałę, w której radni wyrazili krytyczną opinię wobec projektu podziału Powiatu Nowomiej-
skiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu. Starostwo Powiatowe oraz Komisarz Wyborczy w 
Elblągu nie podzielili stanowiska naszych radnych i utrzymali okręgi wyborcze w kształcie niekorzystnym dla 
mieszkańców Gminy Grodziczno. 

2 uchwały poświęcono oświacie, ustalając szczegółowe zasady i rozmiary zniżek udzielanych dyrektorom szkół 
podstawowych oraz wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, a także 
wysokość stawek za godziny ponadwymiarowe i nagrody.

2 uchwały określały wynagrodzenie Wójta Gminy Grodziczno, również 2 wprowadzały Gminny program profi-
laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok oraz Gminny program przeciwdziałania narko-
manii na 2019 rok. W klimacie problematyki alkoholowej pozostały też następne 2 uchwał, które – po zmianie 
przepisów – określały zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz informo-
wały o maksymalnej liczbie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2 uchwały regulowały sferę podatkową, określając wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz 
wprowadzając zmianę uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Pojedynczymi uchwałami przyjęto: Roczny program współpracy Gminy Grodziczno  organizacjami pozarządo-
wymi, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, Skład komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkur-
su na stanowisko kierownika PZOZ w Grodzicznie, Wybór dodatkowego przedstawiciela Gminy Grodziczno do 
Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

Udzielono też absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 

2. Działania podejmowane w ramach Strategii Rozwoju 
     Społeczno-Gospodarczego Gminy Grodziczno na lata 2015-2025 
     oraz Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

a) Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na lata 2015-2025 określa cele strategiczne, 
wyznaczające główne obszary działań gminy. Na nich należy się skupić aby osiągnąć rozwój 
naszej gminy w zaplanowanym okresie 10 lat.
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Cele strategiczne Gminy Grodziczno to:

1. Gmina Grodziczno – atrakcyjnym miejscem dla turystów.
2. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury drogowej.
3. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury kanalizacyjnej
4. Rozwój przedsiębiorczości w gminie.
5. Ochrona zasobów środowiska.
6. Rozwój zaplecza kulturalno – rozrywkowego.
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Cel strategiczny: I. 
Gmina Grodziczno – atrakcyjnym miejscem dla turystów

CELE OPERACYJNE:
promocja obszarów turystycznych gminy; rozwój działalności agroturystycznej (oraz działalności towarzyszą-
cych); rozwijanie i poprawa jakości infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej; wykorzystanie i ochrona zabytko-
wych obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z ich otoczeniem

DZIAŁANIA:
1. Opracowanie i uaktualnienie Planów Odnowy Miejscowości.
2. Udział w targach i wystawach.
3. Wytyczenie wraz z profesjonalnym oznakowaniem szlaków turystycznych w formie spójnego systemu 
połączonego z pełną promocją i informacją.
4. Zagospodarowanie plaży z kąpieliskiem w miejscowościach Rynek i Ostaszewo wraz z budową parkingu 

• Zrealizowano zadanie pn. Budowa plaży w Rynku - etap II, na które pozyskano dofinansowanie z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa  w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Poddziałanie „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

5. Adaptacja Kościoła Baptystów na cele kulturalne, społeczne.
6. Organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla potencjalnych agroturystów.
7. Badania możliwości rozwoju różnorodnych form turystyki z uwzględnieniem oferty kulturalnej i sportowej.
8. Standaryzacja agroturystyki.
9. Poprawa zagospodarowania i oznakowania tras turystycznych.
10. Urządzenie miejsc postoju i odpoczynku turystów przy drogach i trasach rowerowych.

Cel strategiczny: II. 
Poprawa stanu i rozwój infrastruktury drogowej

CELE OPERACYJNE:
zwiększenie dostępności komunikacyjnej, podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego

DZIAŁANIA: 
1. Przebudowa drogi gminnej Montowo – Linowiec wraz z pętlą autobusową 
2. Przebudowa drogi Rynek – Ostaszewo
3. Przebudowa drogi gminnej Zwiniarz – Hartowiec
• Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawców na opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowych.
4. Przebudowa drogi gminnej Boleszyn – Sugajno
5. Przebudowa drogi gminnej Montowo – Świniarc – odcinek 2,8 km 
• Inwestycję zrealizowano w 2018 r., pozyskano dofinansowanie z PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I PO-

WIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ  NA LATA 2016-2019
6. Przebudowa drogi gminnej Nowe Grodziczno – Lorki
7. Przebudowa drogi gminnej Kuligi Wólka – Mortęgi 
8. Przebudowa drogi Zajączkowo - Jakubkowo
9. Przebudowa drogi gminnej Rynek – Hartowiec 
• Złożono wniosek o dofinansowanie 
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10. Przebudowa drogi gminnej Rynek- Kiełpiny 
11. Przebudowa drogi gminnej Boleszyn – Kowaliki 
12. Przebudowa drogi gminnej Montowo – Zwiniarz
13. Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo – Hartowiec 
14. Przebudowa drogi gminnej Mroczno – Góry Mrockie – Trzcin 
• Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawców na opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowych oraz złożono wniosek o dofinansowanie I etapu 
15. Przebudowa drogi gminnej Mroczenko – Krzemieniewo
16. Przebudowa drogi gminnej Linowiec – Montowo
17. Przebudowa drogi wewnętrznej Montowo – Montowo (dworzec PKP) 
18. Przebudowa / remont drogi gminnej Boleszyn – Zembrze 
• Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawców na opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowych.
19. Przebudowa / remont drogi gminnej Boleszyn – Krzemieniewo 

Cel strategiczny: III. 
Poprawa stanu i rozwój infrastruktury kanalizacyjnej

CELE OPERACYJNE:
racjonalna gospodarka wodno – ściekowa

DZIAŁANIA:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej (oczyszczalni) na terenie całej gminy (zbiorcza, indywidualna, lokalna). 
2. Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych 
• udzielono dofinansowania budowy 20 przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę ponad 59 

tys. zł. w ramach realizowanego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
(zakup urządzeń) dla nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Grodziczno.

3. Budowa nowej stacji uzdatniania wody oraz modernizacja istniejącej stacji wodociągowej w Grodzicznie.
4. Budowa przepompowni wody.

Cel strategiczny: IV. 
Rozwój przedsiębiorczości w gminie

CELE OPERACYJNE:
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy; wspieranie powstawania nowych oraz kreowanie sprzyjających 
warunków dla rozwoju istniejących już podmiotów gospodarczych

DZIAŁANIA: 
1. Wyznaczenie potencjalnych terenów pod przedsiębiorczość (plany zagospodarowania przestrzennego)
• uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Grodziczno

i Nowe Grodziczno; plany dla obrębów geodezyjnych Boleszyn i Kowaliki są na etapie uzgodnień 
2. Rozbudowa sieci infrastruktury technicznej (drogi, wodociągi, kanalizacja, gazownictwo, energetyka, sieć 
internetowa).
• W 2018r. Gmina Grodziczno podpisała umowę dającą inwestorowi – Firmie NEXERA Sp. z o. o. prawo 

do dysponowania gruntem na cele budowy przyłącza i sieci teletechnicznej wraz z urządzeniami tech-
nicznymi. Umowa dotyczyła przyłączy sieci do budynków: SP w Nowym Grodzicznie, SP w Mrocznie, SP 
w Zajączkowie, SP w Zwiniarzu, SP w Boleszynie, świetlicy wiejskiej w Montowie i Kuligach.
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3. Aktywizacja gospodarcza mieszkańców gminy.
4. Pozyskanie inwestorów.
5. Realizacja szeroko rozumianego doradztwa dla potencjalnych przedsiębiorców.

Cel strategiczny: V. 
Ochrona zasobów środowiska

CELE OPERACYJNE:
preferowanie ogrzewania przyjaznego środowisku; dążenie do ograniczania niskiej emisji, zwiększenie wykorzy-
stania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu niskiej emisji.

DZIAŁANIA: 
1. Wykorzystanie walorów parku krajobrazowego.
2. Edukacja ekologiczna.
3. Poprawa infrastruktury technicznej budynków użyteczności publicznej poprzez termomodernizację 
• Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie - pozyskano dofinansowanie z Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś prio-
rytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budyn-
ków, 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

• Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Mrocznie – realizowano ze środków budżetu gminy
4. Propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
• wprowadzono program dofinansowania wymiany źródeł ogrzewania węglowego w budynkach miesz-

kalnych (uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 listopada 2018 r.)
5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom warunków atmosferycznych. 
6. Ochrona terenów cennych przyrodniczo, szczególnie Natura 2000. 
7. Likwidacja dzikich wysypisk (miejsc nielegalnego składowania i magazynowania odpadów).

Cel strategiczny: VI 
Rozwój zaplecza kulturalno – rozrywkowego

CELE OPERACYJNE:
wzrost atrakcyjności bazy sportowo - rekreacyjnej; poprawa warunków funkcjonowania oraz rozwój obiektów 
dydaktycznych, kulturalnych oraz sportowo - rekreacyjnych; 

DZIAŁANIA:  

1. Budowa sali gimnastycznej w Nowym Grodzicznie.
2. Budowa boiska w Nowym Grodzicznie / Grodzicznie.  
3. Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie w 2018 r. 
• przeprowadzono postępowania przetargowe, jednak nie wyłoniono wykonawcy. Rzeczowa realizacja 

inwestycji nie została rozpoczęta.
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zajączkowie. 
5. Budowa boiska w Zwiniarzu. 
6. Modernizacja / budowa boiska sportowego w Montowie.
7. Animacja społeczno-kulturalna mieszkańców gminy poprzez organizowanie imprez.
• Omówiono szerzej w materiale o aktywizacji społeczeństwa oraz działalności biblioteki gminnej.
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8. Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku. 
• w 2018r. złożono wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. Budowa budynku świetlicy wiej-

skiej w Rynku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie Podsta-
wowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Operacja typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje 
kulturalne. Wniosek znajduje się na liście rezerwowej.

9. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Nowym Grodzicznie. 
10. Budowa boiska do siatkówki w Kuligach. 
11. Budowa siłowni zewnętrznych (urządzeń rekreacyjno – sportowych) oraz placów zabaw w miejscowościach 
       Gminy Grodziczno – w 2018r. 
• Przyznano pomoc na realizację zadania pn. Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni terenowych 

na terenie Gminy Grodziczno w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w zakresie 
budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, 
lub kulturalnej Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER”. 

12. Utworzenie ścieżek zdrowia/ edukacyjnych na terenie gminy. 
13. Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Grodziczno. 
14. Budowa infrastruktury towarzyszącej związanej z w/w celami operacyjnymi. 
15. Modernizacja istniejącej bazy sportowej przy szkołach.
16. Utworzenie gminnego ośrodka kultury.
• W ramach celu VI w 2018r. nie rozpoczęto robót budowlanych.

b) Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Grodziczno oznaczała w praktyce:

• zakup karmy dla zwierząt
• aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania  zwierząt bezdomnych
• prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronie internetowej 

schroniska
• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek następstw 

zdarzeń drogowych
• poszukiwanie właścicieli zwierząt poprzez umieszczanie ogłoszeń na stronie urzędu gminy i innych portalach 

społecznościowych
• zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w schronisku 

dla zwierząt „Podaj łapę” w Tatarach, a zwierząt gospodarskich – w budynku gospodarczym stanowiącym 
własność Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Nowym Grodzicznie.
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IV. Działalność Inwestycyjna 

1. Inwestycje zakończone  w 2018 roku

A. zakończono budowę garażu OSP w Boleszynie. Wybudowano garaż o powierzchni zabudowy 35m2 

w technologii tradycyjnej, tj.: murowany, parterowy o dachu dwuspadowym, konstrukcji drewnianej 
krokwiowo – płatwiowej, pokryty blachodachówką. Budynek wyposażony jest w instalację wod.-kan. 
i elektryczną. 

B. modernizacja kotłowni w budynku Centrum Turystycznego w Ostaszewie - zakupiono i zainstalowano 
piec na eko-groszek z podajnikiem o mocy 75kW wraz z dostosowaniem  pomieszczenia do obowiązu-
jących przepisów techniczno – budowlanych. 

C. budowa plaży w Rynku etap II – wybudowano boisko do gry w siatkówkę, siłownię terenową wyposa-
żoną w wahadło, drabinkę, orbitrek, rower i wioślarza oraz wykonano plac zabaw. 

D. modernizacja budynku Urzędu Gminy Grodziczno - została opracowana dokumentacja projektowo 
– kosztorysowa wraz ze SIWZ , audytem energetycznym i ekspertyzą ornitologiczną 

E. utwardzenie placu przy garażu OSP w Boleszynie – wykonano utwardzenie placu z kostki betonowej 
przy garażu OSP oraz opaskę wokół budynku.

F. budowa budynku OSP przy remizie w Zajączkowie – wybudowano budynek o powierzchni zabudowy 
35,00m2, jednokondygnacyjny, parterowy, pokryty blachodachówką. 

G. modernizacja kotłowni w budynku OSP Grodziczno - zakupiono i zainstalowano piec na eko-groszek 
z podajnikiem o mocy 75kW wraz z dostosowaniem pomieszczenia do obowiązujących przepisów tech-
niczno – budowlanych.

H. wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku OSP Mroczno 

I. termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zajączkowie – w ramach zadania wykonano docieplenie da-
chu, ścian i posadzki w budynku, wymieniono kocioł na ekologiczny. 

J. rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zajączkowie – w ramach inwestycji rozbudowano istniejący budy-
nek szkoły. Powierzchnia zabudowy części rozbudowanej wynosi  306,31m2, powierzchnia użytkowa 
parteru -  245,41m2, I piętra – 251,48m2. Rozbudowana część ma regularny kształt w formie prostoką-
ta. Jest obiektem dwukondygnacyjnym, zakończonym dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej 
w postaci wiązara kratowego - zbijaka, pokrytym blachodachówką. W ramach inwestycji powstało 5 sal 
lekcyjnych, 2 toalety damskie i 2 męskie , gabinet pielęgniarki, zaplecze gospodarcze (porządkowe) pod 
schodami. 

K. rozbudowa z przebudową oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie – 
wybudowano budynek jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 50,05 m2 zakończony dachem 
płaskim w formie stropodachu. Wyremontowano istniejące pomieszczenia przedszkolne: wymieniono 
stolarkę wewnętrzną, pomalowano pomieszczenia, ułożono nowe płytki w łazienkach i ciągach komu-
nikacyjnych. Obiekt dostępny jest dla osób niepełnosprawnych dzięki podjazdowi. 
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L. rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej na osiedlu „Piaski” w Mrocznie – wykonano 
linię kablową oświetlenia drogowego z 3 lampami. 

M. wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie – zakupiono materiał do wykonania kolej-
nego etapu utwardzenia.

N. rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie - została opracowana dokumentacja projektowo – kosz-
torysowa wraz ze SIWZ. Zabezpieczone środki przeznaczone są na rozpoczęcie rozbudowy świetlicy 
w bieżącym roku.

O. termomodernizacja i remont Domu Ludowego w Mrocznie –dokonano remontu budynku polegającego 
na dociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, wymieniono pokrycie dachowe nad salą balową, pomalowa-
no pomieszczenia świetlicy. 

P. budowa świetlicy wiejskiej w Rynku – została opracowana dokumentacja techniczna wraz z projektami 
branżowymi i dokumentacją przetargową. Jesteśmy na etapie ubiegania się o środki pozabudżetowe.

Q. budowa placu zabaw w Grodzicznie – zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw

R. modernizacja placu zabaw w Nowym Grodzicznie – zakupiono i zamontowano elementy siłowni ze-
wnętrznej 

S. zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Montowo poprzez zakup altany – zakupiono altanę 
drewnianą o dachu kopertowym, pokrytą gontem papowym wraz z ławkami i stołem. Wykonano utwar-
dzenie pod altaną z kostki betonowej. 

2. Remonty dróg gminnych i wewnętrznych 

• Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych emulsją asfaltową
i grysami bazaltowymi na odcinkach: Zwiniarz – Hartowiec, Nowe Grodziczno – Rynek i Montowo-
Zwiniarz

• Wykonano remonty dróg gminnych i wewnętrznych po okresie zimowym oraz jesienią poprzez 
wzmocnienie nawierzchni dróg nieutwardzonych kruszywem łamanym w ilości ponad 3 tysiące ton na 
terenie całej gminy przy udziale środków finansowych z funduszy sołeckich.

• Przeprowadzono przegląd gwarancyjny drogi gminnej 183011N Mroczenko – Mroczno. Wykonawca 
robót przeprowadził naprawę gwarancyjną.

• Wykonano przebudowę przepustu pod drogą wewnętrzną w miejscowości Trzcin.

• Zakończono i odebrano roboty drogowe na przebudowie drogi gminnej 183025N Montowo – Świniarc 
o długości 2,8 km.

• Przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych na działce Nr 116 w miejscowości Mroczno.

• Wykonano utwardzenie drogi dojazdowej oraz parkingu przy garażu OSP w Boleszynie.

• Wykonano przebudowę chodnika o dł. 265 mb. w Zwiniarzu przy drodze wewnętrznej.

• Wykonano i zamontowano bariery ochronne na poboczu drogi wewnętrznej w Linowcu.

• Przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w Mroczenku na działce nr 373/2 obręb Mroczenko 
o dł. 0,2 km.
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• Przebudowano drogę wewnętrzną na działce nr 59/66 w Ostaszewie o dł. 70 mb.

• Wyremontowano przepust na drodze gminnej Nowe Grodziczno – Lorki, wyczyszczono odcinek rowu 
odwadniającego.

• Zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe na zatokach autobusowych w obrębie ronda 
w Katlewie przy DW 541 w kierunku Montowa oraz przy DW 538 w kierunku Grodziczna.

• W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych odnowiono oznakowanie poziome na 
skrzyżowaniach dróg, przejściach dla pieszych oraz parkingach.

3. Plany inwestycyjne:

• budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie – w ramach zadania zostanie wybudo-
wane boisko pełnowymiarowe z zapleczem szatniowym, bieżnią prostą 6- torową z trybunami

• rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grodziczno polegała będzie 
na rozbudowie budynku o windę dla osób niepełnosprawnych. Zostaną docieplone ściany zewnętrzne 
budynku, dach 

• wykonanie ogrodzenia przy budynku Domu Strażaka w Grodzicznie 
• wykonanie elewacji budynku remizo – świetlicy w Kowalikach
• budowa garażu OSP w Kowalikach
• wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodziczno
• wykonanie utwardzenia z kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie
• rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie o łazienki z dostosowaniem dla potrzeb starszych 

i osób niepełnosprawnych wraz z pomieszczeniem gospodarczym
• modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostaszewie polegająca na zakupie 2 klimatyzatorów
• wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Linowcu – etap II
• budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Zajączkowie
• modernizacja placu zabaw w Trzcinie poprzez doposażenie w nowe certyfikowane zabawki
• budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w 15 miejscowościach na terenie Gminy Grodziczno
• budowa świetlicy wiejskiej w Rynku 
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V. Działania na rzecz zwiększenia 
aktywności społecznej mieszkańców 

1. WSPOŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Gmina Grodziczno od lat aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi, podmiotami prowa-
dzącymi działalności pożytku publicznego. Relacje te cechuje elastyczność działania i bliski kontakt ze społecz-
nościami lokalnymi. Zgodnie z programem współpracy, przyjętym Uchwałą nr XXXVII/242/2017 Rady Gminy 
Grodziczno współdziałanie przyjmowało formę finansową jak i pozafinansową w następujących obszarach:

Pozafinansowe formy współpracy obejmowały następujące działania;
• wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności (na łamach prasy lokalnej 

i na stronach internetowych Urzędu);
• przekazywanie informacji o krajowych i europejskich funduszach dla organizacji pozarządowych;
• promowanie pozytywnych postaw oraz cennych społecznie inicjatyw;
• stwarzanie możliwości udziału organizacji pozarządowych w realizowanych działaniach programowych 

(np. szkoleniach i seminariach) oraz w projektach realizowanych przez inne instytucje;
• udzielanie pomocy merytorycznej oraz proceduralnej przez pracowników Urzędu;
• użyczanie– w miarę możliwości – pomieszczeń lub sprzętu;
• pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy między organizacjami 

na poziomie lokalnym i regionalnym;
• przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.

Współpraca o charakterze finansowym polegała na zleceniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań 
publicznych w drodze otwartych konkursów ofert. Wójt Gminy Grodziczno ogłosił otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: 

• ochrony i promocji zdrowia;
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
• turystyki i krajoznawstwa;
• wypoczynku dzieci i młodzieży;
• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
• uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych.

Ogłoszenia o konkursach zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej organu 
administracji oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
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W otwartych konkursach ofert uczestniczyło 15 organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działal-
ność pożytku publicznego na terenie Gminy Grodziczno. W sumie złożono  33 oferty na realizację zadań publicz-
nych o przyznanie dotacji ze środków publicznych na 150000,00 zł

Oferty, po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej, zostały poddane ocenie merytorycznej. Oceniano: celowość 
i zasadność zadania, możliwość realizacji zadania przez organizację : kalkulację przewidywanych kosztów, 10% 
udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł, wkład rzeczowy, osobowy – w tym 
świadczenia wolontariatu; dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju; rzetelność 
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich 
realizowały zlecone zadania publiczne. 

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Grodziczno 
na realizację zadań publicznych w 2018 roku w ramach otwartego konkursów ofert. 

Lp.  Nazwa oferenta Nazwa zadania
Wartość 
całości 
zadania 

( zł)

Wartość 
przyznanej 

dotacji
 (zł)

Środki 
własne 

organizacji 
(zł)

Inne środki 
finansowe

(zł)

 
Ochrona i promocja zdrowia

1
Warmińsko-Mazurski 

Oddział Okręgowy PCK, 
10-527 Olsztyn, ul. 

Partyzantów 82
Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży  3667,79  800,00  1167,79  1700,00

2
Warmińsko-Mazurski 

Oddział Okręgowy PCK, 
10-527 Olsztyn, ul. 

Partyzantów 82

Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży 
zasad udzielania pierwszej pomocy  4819,57   800,00  1919,57  2100,00

3
Gminna Rada Kobiet 

Wiejskich w Grodzicznie, 
13-324 Grodziczno

Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnie 
promujących zdrowy styl życia  2140,00  1000,00

 1140,00
w tym: 

wolontariat 
 400,00 

0,00

4
Chorągiew Kujawsko – 

Pomorska ZHP Hufiec ZHP 
Nowe Miasto Lubawskie

Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych 
promujących zdrowy styl życia 

pt. „Zdrowo i sportowo spędzamy czas”
 3075,72  1000,00

2075,72 
w tym: 

wolontariat
 900,00

0,00

 
 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

5
Koło Gospodyń Wiejskich 

w Boleszynie, 
13-324 Grodziczno

Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży 
zajęcia sportowe w okresie ferii zimowych 

pt. „Ferie w Boleszynie”
 3440,00  1300,00

 1940,00 
w tym:

wolontariat 
 1840,00

 200,00

6
Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi w Ostaszewie, 
13-324 Grodziczno

Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży 
zajęcia sportowe w okresie ferii zimowych 

pt. „Ferie na sportowo”
 555,71  1300,00

 4255,71
w tym: 

wolontariat 
 4250,00 

0,00

7 Koło Gospodyń Wiejskich 
w Montowie

Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży 
zajęcia sportowe w okresie ferii zimowych 

pt. „Ferie na sportowo i wesoło”
 2247,27  1300,00

 947,27
w tym:

wolontariat
 900,00

 0,00

8 Koło Gospodyń Wiejskich 
w Trzcinie

Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży 
zajęcia sportowe w okresie ferii zimowych 

pt. „W Trzcinie się nie nudzę”
 2962,89  1300,00

 1662,89
w tym:

wolontariat 
 1600,00 

0,00

9 Koło Gospodyń Wiejskich 
w Zwiniarzu

Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży 
zajęcia sportowe w okresie ferii zimowych 

pt. „Ferie zimowe na sportowo”
 2125,00   1300,00  wolontariat

 640,00  185,00

10 Koło Gospodyń Wiejskich 
w Katlewie

Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży 
zajęcia sportowe w okresie ferii zimowych 

pt. „Ferie zimowe w Katlewie”
 3105,88  1300,00

 1805,88
w tym;

wolontariat
 1800,00

 0,00
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Lp.  Nazwa oferenta Nazwa zadania
Wartość 
całości 
zadania 

( zł)

Wartość 
przyznanej 

dotacji
 (zł)

Środki 
własne 

organizacji 
(zł)

Inne środki 
finansowe

(zł)

 
 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

11
Parafialno-Gminna 

Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta w Grodzicznie

Edukacja dzieci i młodzieży poprzez 
naukę gry na instrumentach dętych 17960,00  16000,00 wolontariat 

 1960,00  0,00

12 Koło Gospodyń Wiejskich
 w Boleszynie

Organizowanie imprez kulturalno – 
edukacyjnych pt. „Ze starych przepisów babci”  2450,00  1850,00 wolontariat

 600,00   0,00

13 Gminna Rada Kobiet 
Wiejskich w Grodzicznie

Organizowanie imprez kulturalno-
edukacyjnych- Dzień Kobiet, Dzień Matki, 

konkurs ogródkowy pt. „Tradycja nasza siłą”
 9813,55  6800,00

 3013,55 
w tym: 

wolontariat
 3000,00

 0,00

14 Koło Gospodyń Wiejskich
 w Mrocznie

Organizowanie imprez kulturalno-
edukacyjnych- dzień kobiet, dzień matki, 

konkurs ogródkowy, warsztaty rękodzielnicze 
pt. „Szanujmy tradycję – spotkania integracyjne 

w Mrocznie”

 5011,34  3100,00
 1911,34

w tym:
wolontariat

 1910,00 

 0,00

15 Ochotnicza Straż Pożarna
w Świniarcu

Organizowanie imprez kulturalno-edukacyjnych 
pt. Z kulturą i tradycja za pan brat – 

zorganizowanie Dnia Kobiet, warsztatów 
dla seniorów, dnia św. Floriana, dnia dziecka

i święta pieczonego ziemniaka

 6299,59  4200,00
 2099,59

w tym:
wolontariat

 2060,00
 0,00

16
Chorągiew Kujawsko – 

Pomorska ZHP Hufiec ZHP 
Nowe Miasto Lubawskie

 Organizowanie imprez kulturalno-edukacyjnych 
pt. „Aktywne spędzenie czasu poprzez wspólną 
zabawę i naukę w grupie zawsze się sprawdza”.

 4517,08  2480,00
 2037,08

w tym:
wolontariat

 600,00 
 0,00

17 Koło Gospodyń Wiejskich 
w Montowie

Organizowanie imprez kulturalno-edukacyjnych 
pt. „Dzień Niepodległości”  1600,61  1000,00

 600,61
w tym;

wolontariat 
 600,00

 0,00

18 Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi w Ostaszewie

Organizowanie imprez kulturalno-edukacyjnych 
pt. „Dzień Kobiet”  2924,27  1000,00

 1924,27
w tym;

wolontariat
 1920,00

 0,00

19
Stowarzyszenie 
Koło Gospodyń 

w Trzcinie

Organizowanie imprez kulturalno-edukacyjnych 
pt. „Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Dzień Rodziny, 

jasełka dla mieszkańców wsi w Trzcinie”
 5778,38  2470,00

 1708,03
w tym:

wolontariat 
 1600,00

 1600,35

20 Koło Gospodyń Wiejskich 
w Katlewie

Organizowanie imprez kulturalno-edukacyjnych 
pt. „Dzień rodziny i jasełka w Katlewie”  2846,56  1000,00 wolontariat

 900,00  946,56

21
Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych 

w Grodzicznie

Organizowanie imprez kulturalno-edukacyjnych 
pt. „Dzień matki i ojca – Mamo tato 

po prostu dziękuję” 
 1200,00  1000,00  200,00  0,00

22
Stowarzyszenie Kolo 
Gospodyń Wiejskich 

w Mrocznie 

W hołdzie ofiarom, patriotyzm, obowiązek – 
wyznacznikami obchodów 79 rocznicy wybuchu 

drugiej wojny światowej i setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości

 2450,96  1750,00
 700,96
w tym: 

wolontariat
 700,00

 0,00

23 Koło Gospodyń Wiejskich 
w Zwiniarzu

Organizowanie imprez kulturalno-edukacyjnych 
- Dzień Kobiet, Dzień Matki, konkurs ogródkowy, 

warsztaty rękodzielnicze 
pt. „Dzień Kobiet i Noc Świętojańska”

 1250,00  1100,00 wolontariat
 150,00  0,00

 
 Turystyka i krajoznawstwo

24 Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi w Ostaszewie

Rozwijanie wycieczek turystycznych 
i krajoznawczych pt. „Wyjazd turystyczno-

krajoznawczych na festiwal kultury kresowej”
 3405,35  1500,00 wolontariat

 900,00  1005,35

25
Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich 

w Linowcu
Rozwijanie wycieczek turystycznych

i krajoznawczych pt. „Poznaj własny kraj”  5193,00  3575,00 wolontariat
 600,00  1018,00

26 Koło Gospodyń Wiejskich 
w Zwiniarzu

Rozwijanie infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej pt. „Wycieczka krajoznawcza 

po Trójmieście”
 3775,00  2025,00 wolontariat

 250,00  1500,00
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Lp.  Nazwa oferenta Nazwa zadania
Wartość 
całości 
zadania 

( zł)

Wartość 
przyznanej 

dotacji
 (zł)

Środki 
własne 

organizacji 
(zł)

Inne środki 
finansowe

(zł)

 
 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

27
Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych 

w Grodzicznie
Aktywizacja osób Niepełnosprawnych  1691,65  1000,00

 691,65
w tym:

wolontariat
 480,00

 0,00

28

Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób 

Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło 

w Ostródzie

Transport i opieka dzieci z upośledzeniem 
umysłowym do Ośrodka Rehabilitacyjno – 

Edukacyjno – Wychowawczego  33160,96  17500,00  2040,81  13620,15

 
 Wypoczynek dzieci i młodzieży 

29
Gminna Rada Kobiet 

Wiejskich w Grodzicznie
Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie letnim 

pt. „Na wesoło i sportowo w czasie wakacji”  7259,72  4250,00
 1009,72

w tym:
wolontariat

 1000,00

 2000,00

 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

30
Chorągiew Kujawsko-
Pomorska ZHP Hufiec 

Nowe Miasto Lubawskie

Organizacja obozu harcerskiego z programem 
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z Gminy 
Grodziczno dla grupy wiekowej od 7 – 17 lat  13194,08  4000,00 wolontariat

 1400,00  7794,08

31
Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich 

w Montowie

Organizacja wypoczynku letniego z programem 
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z Gminy 
Grodziczno dla grupy wiekowej od 7 – 17 lat

 7200,00  4000,00 wolontariat
 1200,00  2000,00

32 Klub Sportowy w Mrocznie
Organizowanie pozaszkolnych profilaktycznych 

zajęć sportowych w zakresie szkolenia z piłki 
nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Grodziczno

 7847,67  7000,00
 847,67
w tym:

wolontariat
 700,00

 0,00

 
 Uprawianie sportu przez zawodników Klubów Sportowych

33 Klub Sportowy w Mrocznie  Sport 2018 - Rozgrywki ligowe w A - klasie  55575,06  50000,00  5575,06  0,00

Razem 235544,66 150000,00  49875,17  35669,49

Dzięki środkom systematycznie przekazywanym przez Gminę Grodziczno możliwy jest rozwój sportu poza 
strukturami oświatowymi. W ramach otwartych konkursów ofert, ogłoszonych, przez Wójta Gminy Grodziczno, 
Urząd Gminy przeznaczył dla Klubu Sportowego Mroczno dotację w wysokości 50 000,00 zł na finansowanie 
zadań z zakresu kultury fizycznej. Swoim zakresem klub obejmuje cztery grupy wiekowe ( żaków, trampkarzy, 
juniorów oraz seniorów). Celem działalności jest systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki 
nożnej. Jednocześnie przez cały okres szkolenia trwa nabór nowych uczestników, co pozwala na podnoszenie 
poziomu sportowego zawodników oraz zachęca do szerokiego uczestnictwa w życiu społeczności sportowej. 
Obok treningów, w soboty i niedziele zgodnie z terminarzem rozgrywek odbywają się mecze piłkarskie. Osobami 
odpowiedzialnymi za realizację zadań są trenerzy oraz koordynator ds. bezpieczeństwa. Dzięki środkom 
finansowym z gminy, klub mógł zakupić sprzęt sportowy, stroje piłkarskie, wymienić obuwie sportowe.    

 W skład infrastruktury sportowej gminy, służącej zaspokojeniu potrzeb z zakresu kultury fizycznej 
mieszkańców wchodzi również: zespół boisk sportowych „ORLIK”, z którego korzystają wszyscy chętni.  Zajęcia 
sportowe odbywały się wg. planu działań animatorów (od poniedziałku do soboty). Dzięki pozyskaniu dofinan-
sowania na wynagrodzenia dla animatorów z Fundacji Orły Sportu w Pucku mieszkańcy mogli korzystać z boisk.
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Do realizacji zadań na rzecz dzieci i młodzieży włącza się też Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. W ramach działań profilaktycznych wydano kwotę ok 72 000,00 zł, w znacznej części przeznaczoną 
na organizowanie zajęć sportowych, wypoczynek letni, finansowanie przedsięwzięć profilaktycznych we 
wszystkich szkołach gminy, pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz pomoc terapeutyczną dla osób 
dorosłych i ich rodzin, opłaty na rzecz biegłych sądowych. 

2. FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Bardzo widocznym przejawem wspierania aktywności mieszkańców Gminy Grodziczno jest funkcjonowanie 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które skupiają ok 7% całej populacji gminy.   

LP Miejscowość
Imię

 i nazwisko 
prezesa

KSRG SAMOCHODY 
POŻARNICZE

Stan osobowy 
OSP

W tym 
kobiet MDP

1 Grodziczno Wiesław 
Wesołowski TAK 2 -średnie

1- lekki 66 21 1 drużyna

2 Lorki Tadeusz 
Góralski 1 - lekki 44 12

3 Kuligi Wiesław 
Łakomy 1 - lekki 51 10

4 Zajączkowo Dariusz 
Adamski 1 - lekki 38 7

5 Boleszyn  Artur Zaleski 1 - lekki 30 3

6 Kowaliki Zdzisław 
Wiśniewski 0 15 0

7 Mroczno Grzegorz 
Kitłowski TAK 2 -średnie

1- lekki 38 7

8 Mroczenko Jerzy Gajewski 1 - lekki 37 9

9 Świniarc Kazimierz 
Kowalski 1 - lekki 36 0 2 drużyny

10 Zwiniarz Krzysztof 
Ruczyński 1- lekki 27 0

11 Trzcin Stanisław 
Truszczyński 1- lekki 30 0

12 Ostaszewo Jarosław 
Willkomm 1- średni 44 8

456 77
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EKWIWALENT

każdy ochotnik , który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wy-
sokość ekwiwalentu została ustalona Uchwałą Nr XV/109/2016  Rady Gminy Grodziczno: udział w akcji ratow-
niczej – 12 zł/godz.,  szkolenie – 8 zł/godz.

DOTACJE

Gmina Grodziczno w ramach Funduszu Sprawiedliwości otrzymała dotację w wysokości   
79 704,90 z Ministerstwa Sprawiedliwości.

WYKAZ SPRZĘTU DL  A OSP:

Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzicznie 
• defibrylator
• detektor napięcia
• detektor wielogazowy
• parawan do osłony miejsca wypadku
• pilarka do drewna
• zestaw wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych z osprzętem

Ochotnicza Straż Pożarna w Mrocznie
• defibrylator
• detektor wielogazowy
• parawan do osłony miejsca wypadku
• przenośny zestaw oświetleniowy
• pilarka do drewna

Ochotnicza Straż Pożarna w Lorkach         
• pilarka do drewna   

   Ochotnicza Straż Pożarna w Boleszynie
• pilarka do drewna
• agregat prądotwórczy

Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalikach
• pilarka do drewna

Ochotnicza Straż Pożarna w Mroczenku
• agregat prądotwórczy

Ochotnicza Straż Pożarna w Świniarcu
• agregat prądotwórczy

Ochotnicza Straż Pożarna w Zwiniarzu
•   agregat prądotwórczy
• przenośny zestaw oświetleniowy

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcinie
• agregat prądotwórczy
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DZIAŁANIA RATOWNICZE PRZEZ OSP

Ilość działań ratowniczych w 2018 roku przez OSP

INWESTYCJE

• oddano w 2018 roku do użytkowania remizę dla OSP Boleszyn
• zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grodziczno – kwota 799 500 zł, z czego umorzona pożyczka 

z Gminy Grodziczno wyniosła 399 500 zł, reszta to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 

• zakup 2 motopomp Tohatsu V 1500 dla OSP Grodziczno i Mroczno koszt jednostkowy 35 670 zł, z czego 
20 000 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.

W sumie z budżetu Gminy Grodziczno na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej przekazano 377 000 zł.  

50

OSP KSRG POŻARY miejsc. Zagrożenia
 OSP Kuligi NIE 2 2
 OSP Mroczenko NIE 0 3
OSP Grodziczno TAK 19 16
 OSP Mroczno TAK 14 25

NIE 2 2
NIE 1 3

 OSP Lorki NIE 2 3
 OSP Ostaszewo NIE 5 2

NIE 3 6
 OSP Trzcin NIE 2 0

NIE 1 2

RAZEM 41 64

 OSP Świniarc

 OSP Boleszyn 

 OSP Zwiniarz

OSP Zajączkowo
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