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Drodzy Mieszkańcy! 

Przedstawiam Państwu raport o stanie Gminy Szelków za rok 2018. 

 Jest to dokument będący zestawieniem obiektywnych, bo statystycznych  

i finansowych danych, pozwalających ocenić i przeanalizować różne zagadnienia, 

związane z rozwojem społeczno-gospodarczym na przełomie ostatniego roku.  

Dziękuję za miniony czas, pomysły, partnerską współpracę, zaangażowanie 

i troskę o wspólne dobro. Dzięki dobrej współpracy z Radą Gminy 

oraz wszystkimi mieszkańcami udaje nam się wykorzystać w jak najlepszy 

sposób środki i zasoby, aby rozwój naszej społeczności  

w zakresie gospodarczym i społecznym następował harmonijnie. 

       Zachęcam Państwa do lektury zapraszam do współpracy oraz merytorycznej 

dyskusji. 

        Z poważaniem 

               Wójt Gminy Szelków 
               /-/ Arnold Maciej Grossmann 
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RAPORT O STANIE GMINY 

1. Charakterystyka Gminy Szelków 

2. Budżet Gminy 

• Dochody Gminy 

• Wydatki Gminy 

• Należności i zobowiązania 

• Realizacja zadań inwestycyjnych 

• Realizacja inwestycji wieloletnich 

3. Informacja o stanie mienia komunalnego 

4. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

A. Ład przestrzenny 

• Kierunki Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego 

• Uwarunkowania Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego 

• Polityka Przestrzenna 

B. Infrastruktura komunalna 

• Gospodarka odpadami komunalnymi 

• Gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna 

• Gospodarka mieszkaniowa 

C. Środowisko. 

• Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na 

terenie Gminy Szelków na lata 2011-2032 

D. Polityka społeczna. 

• Pomoc społeczna 

•  Gminny program wspierania rodziny 

• Pomoc państwa w zakresie dożywiania 

• Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 

narkomanii 

• Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

• Program współpracy Gminy Szelków z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

• Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
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5. Realizacja uchwał Rady Gminy 

6. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

A. Związek Gmin Ziemi Makowskiej 

B. Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej 

7. Efekty działań prowadzonych w 2018 r. 

A. Finanse 

B. Oświata i edukacja 

C. Polityka Społeczna 

D. Kultura 

E. Turystyka, sport i rekreacja 

F. Gospodarka komunalna 

8. Podsumowanie 

 Załączniki: 

1.   Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 r. 

2.   Mienie komunalne. 
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1. Charakterystyka Gminy Szelków 

Gmina Szelków położona jest w północnej części województwa 

mazowieckiego w powiecie makowskim. Graniczy z gminami: Czerwonka, 

Rzewnie, Obryte, Pułtusk, Karniewo, Maków Mazowiecki. 

 

 

 

Przez teren gminy przebiegają drogi krajowe nr 57, 60 i 61 stanowiące 

połączenia międzyregionalne i międzynarodowe. Przy trasach umiejscowione są 

stancje paliw: w sołectwie Orzyc, przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 61 z drogą 

powiatową, oraz na Bazarze, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Maków Maz. 

Parkingi (również dla samochodów ciężarowych) przy trasie nr 61 

w miejscowości Orzyc oraz przy trasie nr 60 w miejscowości Makowica. 

Odległość Szelkowa od miast: Maków Maz. wynosi ok. 10 km, Pułtusk ok. 20 

km, Ostrołęka ok. 42 km, Warszawa ok. 75 km. 
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Powierzchnia obszaru Gminy Szelków wynosi 11 293 ha, w tym użytki rolne 

zajmują ponad 69% ogólnej powierzchni gminy. 

Pod względem administracyjnym gmina składa się z 23 sołectw: 

Ciepielewo, Chrzanowo, Chyliny, Dzierżanowo, Głódki, Grzanka, Laski, 

Magnuszew Duży, Magnuszew Mały, Makowica, Nowy Strachocin, Stary 

Strachocin, Nowy Szelków, Stary Szelków, Orzyc, Pomaski Wielkie, Pomaski 

Małe, Przeradowo, Kaptury, Rostki, Smrock-Kolonia, Smrock-Dwór, Zakliczewo 

oraz jednego osiedla: Bazar, co stanowi  3 740  mieszkańców w tym 

 od urodzenia do 17 lat zamieszkuje 397 mężczyzn i 336 kobiet, natomiast od 18 

do 65 lat mężczyzn jest 1289, a kobiet w wieku 18-60 lat 1002. Emerytów mamy 

688 osób, z tego 210 mężczyzn i 478 kobiet. W 2018 r. zmniejszyła się ilość 

mieszkańców, gdyż urodziło się 32 dzieci, a zmarło 49 osób.  

Placówki administracyjne i usługowe na terenie gminy to: Urząd Gminy 

w Szelkowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szelkowie, Parafia 

Rzymsko-Katolicka w  Szelkowie, Urząd Pocztowy w Starym Szelkowie, Ośrodek 

Zdrowia w Szelkowie, apteka w Szelkowie. 

Na terenie gminy w Starym Szelkowie znajduje się siedziba dzielnicowego 

Komendy Powiatowej Policji w Makowie Maz. oraz Ochotnicza Straż Pożarna. 

Ponadto funkcjonują 4 jednostki OSP: w Nowym Strachocinie, Magnuszewie 

Małym, Pomaskach Wielkich i Przeradowie. Jedna jednostka w  Starym Szelkowie 

wchodzi w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

W Starym Szelkowie zlokalizowane są wszystkie placówki oświatowe: 

Przedszkole Samorządowe w Szelkowie, Szkoła Podstawowa im. Janusza 

Korczaka w Starym Szelkowie oraz Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II 
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w Szelkowie. Funkcjonuje również Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa 

i Sportu w starym Szelkowie oraz filia w Dzierżanowie. 

 

2. Budżet Gminy 

 

• Dochody Gminy 
 

Budżet gminy Szelków na 2018 rok został uchwalony Uchwałą 

 Nr XXXVI/177/2018 Rady Gminy  w Szelkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 i zakładał plan dochodów w wysokości 16.380.481,36 zł. W wyniku zmian 

 w budżecie w ciągu roku 2018 r. plan dochodów budżetu gminy na koniec 2018r. 

stanowił kwotę 18.580.525,58 zł, natomiast faktycznie wykonano dochody 

budżetowe w wysokości 18.600.294,67 zł. 

Na dochody budżetu gminy w 2018 roku składały się: 

- dochody własne, które wynosiły  5.028.596,09 zł i stanowiły 27,03 % wszystkich   

dochodów; 

- subwencje, które wynosiły 4.750.007,00 zł i stanowiły 25,54 % wszystkich 

dochodów; 

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie, 

które wynosiły  5.529.896,36 zł i stanowiły 29,73 % wszystkich dochodów; 

- dotacje na realizację zadań własnych Gminy, które wynosiły 401.363,74 zł 

 i stanowiły  2,16 % wszystkich dochodów; 

- środki pozyskane przez Gminę, które wynosiły 2.890.431,48 zł i stanowiły 15,54 

%  wszystkich dochodów i są to: 
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❖ Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 

36.701,50 zł; 

❖ Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn. „Budowa 

drogi gminnej Chyliny – Smrock-Dwór” – 100.000,00 zł; 

❖ Dotacja na „Modernizację energetyczną zespołu budynków w Gminie 

Szelków”-  1.734.359,02 zł; 

❖ Dotacja na projekt szkolny pn. „Program rozwoju kompetencji kluczowych 

wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. J. Korczaka w Szelkowie” – 205.262,25 zł; 

❖ Dotacja na projekt szkolny pn. „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów 

Szkoły Podstawowej Gminy Szelków” – 290.098,50 zł; 

❖ Dotacja na projekt szkolny pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych 

w Gminie Szelków” – 296.263,20 zł; 

❖ Dotacja za zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego 

 w 2017 roku – 85.407,01 zł;                   

❖ Dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.  „Wyposażenie 

placu zabaw w Starym Szelkowie” – 38.998,00 zł;                   

❖ Dotacja na zadanie pn.: „Strefa aktywnego wypoczynku – siłownia 

zewnętrzna, sprawnościowy plac zabaw wraz ze strefą gier i relaksu oraz 

zagospodarowanie zieleni w miejscowości Przeradowo”- 47.900,00 zł;                   

❖ Dotacja z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na 

dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym 

Szelkowie – 23.742,00 zł; 

❖ Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 

Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na zadanie pn. 
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„Utwardzenie placu przy budynku socjalno – sportowym w Chylinach” – 

10.000,00 zł;                   

❖ Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 

Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na zadanie 

 pn. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Laski” -  10.000,00 zł;                 

❖ Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu 

motopompy dla OSP Magnuszew Mały – 11.700,00 zł.              

 

• Wydatki Gminy 

 

Budżet gminy Szelków na 2018 rok został uchwalony Uchwałą 

 Nr XXXVI/177/2018 Rady Gminy  w Szelkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 i zakładał plan wydatków w wysokości 18.839.386,59 zł. W wyniku zmian 

 w budżecie w ciągu roku 2018 r. plan wydatków budżetu gminy na koniec 

 2018 r. stanowił kwotę 20.427.400,94 zł, natomiast faktycznie wykonano 

wydatki budżetowe w wysokości 19.282.825,40 zł 

 

Lp. 

 

Treść 

 

Plan wg  uchwał 

Rady Gminy 

 

Wykonanie 

 

Wskaźnik                                                                                                                                                                                    

realizacji 

Struktura 

Wydatków 

wykonanych 

1 2 3 4 5 6 

 Ogółem 

(1+2) 

 

20.427.400,94 19.282.825,40 94,40 100,00 
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1.  

Wydatki 

majątkowe 

 

4.714.806,14 4.329.328,77 91,82 22,45 

2. Wydatki  

bieżące  

 

 

15.712.594,80 14.953.496,63 95,17 77,55 

 

• Należności i zobowiązania 

 

Należności  gminy na dzień  31.12.2018 r. wynosiły 721.275,84 zł 

 i dotyczyły podatków i opłat w kwocie 232.829,16 zł oraz z tyt. Zaliczki 

alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego wyniosły kwotę 488.446,68 zł. 

Łącznie zadłużenie długoterminowe z tytułu pobranych kredytów i pożyczek na 

dzień 31.12.2018 r. wynosiło 1.318.362,01 zł. 

Gmina ma do spłaty kredyt na kwotę 900.000,00 zł zaciągnięty w Banku 

Spółdzielczym w Krasnosielcu dnia 18.12.2018 r. z przeznaczeniem na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szelków oraz trzy pożyczki 

na łączną kwotę pozostałą do spłaty 418.362,01 zł: 

❖ pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Budowa wodociągu III 

etap we wsiach: Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duży, 

Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock – Kolonia,  Smrock – Dwór, 
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Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków” pobrana  

dnia 29.12.2011r. Na dzień 31.12.2018 r. pozostało do spłaty                                                    

60.000,00 zł;  

❖ pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania 

 pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Chylinach” pobrana dnia 

12.11.2013r. Na dzień 31.12.2018r. pozostało do spłaty 29.748,69 zł;                     

❖ pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania       

 pn. „Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków” 

pobrana dnia 28.12.2018r. Na dzień 31.12.2018r. pozostało do spłaty 

328.613,32 zł.                   

 

• Realizacja zadań inwestycyjnych 

 

Gmina Szelków w 2018 roku zrealizowała inwestycje na kwotę 

4.329.328,77zł.  

 Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 1 do Raportu. 

 

• Realizacja inwestycji wieloletnich 

 

Gmina Szelków realizuje kilka inwestycji wieloletnich, a są to między innymi:  

- zadanie pn. „Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie 

Szelków” zostało rozpoczęte w 2016 roku i kontynuowane w 2017 roku. Zadanie 

modernizacyjne obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu, 

wymianę instalacji c.o. z instalacją 2 pomp ciepła, montaż nowego zasobnika CW, 

montaż kolektorów próżniowych, przewodów i zasobnika solarnego i przyłączy 

do systemu c.w.u. Wartość zadania to 3.722.943,99 zł.   
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W 2016 roku na ww. zadanie dokonano wydatków w kwocie 35.055,00 zł, 

 w 2017 roku 869.388,60 zł. Łącznie wydatki w 2018 roku na zadanie wyniosły 

2.759.997,00 zł.  

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej  

w miejscowości Dzierżanowo” planowana była do realizacji na rok 2017 i 2018. 

Wartość całego zadania to kwota 438.643,57 zł. W 2017 roku zrealizowano 

pierwszy etap prac i wydatkowano 216.571,79 zł, a w 2018 zrealizowano drugi 

etap na który przeznaczono 222.071,78 zł. 

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika 

w drodze krajowej nr 61 na odcinku od km 77+185,00 do km 78+272,00 wraz z 

budową kanalizacji deszczowej, zjazdami, przepustem  

 i oświetleniem ulicznym w Orzycu i Starym  Szelkowie” planowana była na rok 

2017, 2018 i 2019. Wartość całego zadania to kwota 331.423,91 zł. W 2017 roku 

wydatkowano 65.805,00 zł za wykonanie opracowania projektowego, 

 a w 2018 roku 5.861,00 zł za aktualizację kosztorysów i opracowania 

projektowego, 

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury 

pełniącej funkcje społeczno – kulturalno – rekreacyjne na terenie Gminy 

Szelków (Magnuszew Mały, Przeradowo)” planowana jest na rok 2018 i 2019. 

Wartość całego zadania to kwota 168.845,62 zł, a w 2018 roku wydatkowano 

91.935,05,00 zł za modernizację świetlicy w Magnuszewie Małym. 

Gmina realizuje 3-letni projekt pn. „Program rozwoju kompetencji 

kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka 

 w Szelkowie”. Program ma za zadanie podniesienie atrakcyjności 

 i efektywności kształcenia kompetencji kluczowych oraz wykształcenia 

właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Początek 
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programu to 2017 rok, a koniec będzie w 2019 roku. Wartość całego programu 

to kwota 645.888,75 zł. W 2017 roku wydatkowano 120.068,50 zł, a w 2018 roku 

385.687,50 zł. 

Gmina realizuje 3-letni projekt pn. „Wzrost kompetencji kluczowych 

uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków”. Program ma za zadanie 

podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia kompetencji kluczowych 

oraz wykształcenia właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku 

pracy. Początek programu to 2018, a koniec będzie w 2020 roku. Wartość całego 

programu to kwota 780.037,50 zł, a w 2018 roku wydatkowano 70.939,82 zł. 

Gmina realizuje także 3-letni projekt pn. „Zwiększenie dostępu do usług 

społecznych w Gminie Szelków”. Program ma za zadanie zwiększenie 

samodzielności, sprawności psychoruchowej i aktywności społecznej 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej 

Gminę Szelków. Początek programu to 2018, a koniec będzie w 2020 roku. 

Wartość całego programu to kwota 1.672.917,60 zł, a w 2018 roku wydatkowano 

49.973,03 zł. 

 

Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

Zgodnie z artykułem 43 ustawy o samorządzie gminnym mieniem 

komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych 

gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym 

przedsiębiorstw. 

Stan mienia komunalnego stanowi załącznik nr 2 do Raportu. 
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3. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

 

A. Ład przestrzenny 

 

• Kierunki Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego 

 

Przyjmuje się, że w najbliższych latach zaludnienie gminy ulegnie 

niewielkiemu zmniejszeniu. Wraz ze zmianami w strukturze rolnictwa 

 i wzrostem obszarowym indywidualnych gospodarstw rolnych, zmniejszeniu 

ulegnie liczba bezpośrednio zatrudnionych w rolnictwie. Szanse rozwojowe 

gminy Szelków należy wiązać głównie z rozwojem rolnictwa intensywnego.  

Z uwagi na cenne zasoby i walory środowiska przyrodniczego oraz na 

zachowane zabytki kultury materialnej, na obszarach gminy, zwłaszcza 

w południowo-wschodniej jej części w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów 

leśnych oraz terenów położonych nad Narwią i Orzycem, rozwijać się będzie 

funkcja rekreacyjne związana z wypoczynkiem na własnych działkach 

rekreacyjnych oraz w gospodarstwach agroturystycznych. 

Będzie ona występować zwłaszcza z miejscowościach położonych wzdłuż 

doliny rzeki Orzyc: Orzyc, Magnuszew Duży, Magnuszew Mały i Przeradowo.  

Strukturę przestrzenną wyznaczoną elementami środowiska 

przyrodniczego uzupełniają wtórne elementy liniowe ogólnokrajowej 

infrastruktury technicznej: 

❖ 3 drogi krajowe: 

 droga nr 61 przecinająca gminę z południowego zachodu na północny 

wschód,  

 droga nr 57 biegnąca zachodnim skrajem gminy, 
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 droga nr 60 biegnąca północnym skrajem gminy, 

Na wysoką wartość środowiska przyrodniczego gminy wpływa położenie jej 

w rejonie o dużych walorach przyrodniczych – w obszarze funkcjonalnym 

Zielonych Płuc Polski. Obszary cenne przyrodniczo w gminie są powiązane 

funkcjonalnie i  przestrzennie poprzez doliny Orzyca i  Narwi oraz duże 

kompleksy leśne znajdujące się na północ i północny-wschód od obszaru gminy. 

Dzięki silnym powiązaniom przyrodniczym z obszarami sąsiadującymi na terenie 

gminy występują obszary o niskim stopniu zdegradowania oraz dużej 

różnorodności biologicznej i krajobrazowej. 

Zagrożenia rozwoju gminy wynikające ze środowiska przyrodniczego: 

- dolina Narwi i Orzyca odznacza się w dużej części niekorzystnymi warunkami 

topoklimatycznymi ze względu na płytkie zalegania wód gruntowych, 

- zasięg wylewów wód Narwi obejmuje znaczną część doliny, 

- stosunkowo nieduże są zasoby wód podziemnych. 

Problem zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w kontekście 

zagrożenia powodziowego ze strony rzeki Narew ma istotne znaczenie zwłaszcza 

dla południowych terenów gminy. Dodatkowo zagrożenia stwarza także rzeka 

Orzyc.  

Prawobrzeżna dolina Narwi na obszarze gminy Szelków nie jest chroniona 

wałami przeciwpowodziowymi. Po osiągnięciu przez wodę rzeki stanów 

alarmowych, południowa część sołectwa Przeradowo – rejon ujścia rz. Orzyc do 

Narwi znajdzie się pod wodą. Przy wyższych stanach zagrożone są tereny 

położone w  rejonie miejscowości Stary Strachocin oraz częściowo droga gminna 

łącząca miejscowości Przeradowo – Wygoda.  

Ze względów przyrodniczych, ekonomicznych i gospodarki zasobami wodnymi 

trwałe zabezpieczenie tych terenów nie jest przewidywane.  
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• Uwarunkowania Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego 

 

Gmina Szelków znajduje się w północno-wschodniej części Polski.  

Na terenie dwóch regionów: Doliny Dolnej Narwi i Wysoczyzny Ciechanowskiej. 

Jest to obszar o małym stopniu przekształcenia środowiska przyrodniczego przez 

który przebiegają główne szlaki migracyjne ptaków takie położenie 

uwarunkowało włączenie fragmentu gminy z obszaru PLB 140014 Natura 2000 

,,Dolina Dolnej Narwi” oraz włączenie gminy do obszaru funkcjonalnego 

Zielonych Płuc Polski. Wynikające z położenia uwarunkowania zewnętrzne 

zagospodarowania przestrzennego mają swoje dobre i złe strony. 

Z jednego punktu widzenia pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie 

 i utrzymanie stanu środowiska przyrodniczego, wprowadzają rygor związany 

 z wyznaczeniem na części gminy obszaru Natura 2000, co może przyczynić się 

do utrzymania ładu przestrzennego na jego obszarze. Dobry stan środowiska 

wpływa na jakość życia mieszkańców. Duże walory przyrodnicze terenów 

sąsiadujących i terenów w gminie są atutem w promocji turystyki w tym 

obszarze. Dobry stan środowiska sprzyja rozwojowi rolnictwa ekologicznego. 

 Z drugiej strony utrzymanie przyrodniczych powiązań zewnętrznych ogranicza 

sposób zagospodarowania przestrzennego oraz stosowanie uciążliwych dla 

środowiska technologii. Zagrożenia zewnętrzne, które wpływają 

 na funkcjonowanie przyrody to przede wszystkim: zanieczyszczenie Narwi 

 w górnym i środkowym odcinku rzeki, przez co na teren gminy dostają się wody 

pozaklasowe, które dodatkowo zanieczyszczają powiązany z nimi pierwszy 

poziom wód gruntowych na tarasie zalewowym, zanieczyszczenie 

atmosferyczne, na które mają wpływ gazy i pyły napływające z obszarów 

sąsiednich. 
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Do głównych zagrożeń obszaru NATURA 2000 zaliczono natomiast 

zaniechanie lub zmniejszenie intensywności gospodarki pastwiskowo-łąkarskiej, 

a w jego następstwie sukcesje roślinności krzewiastej i drzewiastej, eksploatacje 

torfu i piasku, zanieczyszczenie wód, nielegalne wysypiska śmieci, intensywną 

penetrację rekreacyjną oraz wnikanie zabudowy rekreacyjnej na obrzask doliny 

Narwi. 

 

• Polityka Przestrzenna 

 

Obecnie na terenie gminy Szelków obowiązuje Studium uwarunkowań 

 i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałą 

 nr XIX/96/2012 Rady Gminy Szelków z dnia 28 czerwca 2012r. Stanowiło ono 

zmianę i ujednolicenie Studium z 2002r (uchwała nr III/23/02 Rady Gminy 

Szelków). 

Od 2005 roku gmina Szelków posiada Miejscowy (MPZP) plan 

zagospodarowania przestrzennego gminy Szelków obejmujący cały obszar 

gminy. MPZP został przyjęty uchwałą Nr XXVII/96/05 Rady Gminy w Szelkowie 

 z dnia 31 stycznia 2005 r. Do w/w MPZP w 2012r. zostały wprowadzone liczne 

zmiany (uchwała nr XX/102/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 sierpnia 

2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Szelków) .  

Obecnie ze względu na zmieniające się uwarunkowania, jak również nowe 

przepisy w zakresie zagospodarowania przestrzennego przystąpiono do 

opracowania oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz Miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Szelków. Obowiązek oceny 

aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
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przestrzennego i Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

uwzględniającej analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynika 

bezpośrednio z zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

 i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U z 2017 roku, 

 poz. 1073 z późn. zm.) „W celu oceny aktualności Studium i Planów miejscowych 

wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian 

 w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu 

planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania 

 w nawiązaniu do ustaleń Studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych 

 w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1−3 i art. 67, oraz wniosków 

 w sprawie sporządzenia lub zmiany Planu miejscowego.”  

Ocena aktualności wskaże możliwości i kierunki zmian w Studium oraz MPZP 

oraz określi obszary problemowe. Wskaże również możliwości zmian 

wykorzystania przestrzeni poprzez określenie stref funkcjonalno przestrzennych 

i wyznaczenie potencjalnych terenów rozwojowych, dla których gmina będzie 

zamierzała sporządzić zmianę Studium oraz docelowo opracować Miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego. 

Na podstawie otrzymanych wyników Rada Gminy podejmie uchwałę 

 w sprawie aktualności Studium i Planów miejscowych: „Wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa 

 w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, 

komisji urbanistyczno-architektoniczne”.  

Zarówno przeprowadzona analiza jak i uchwała Rady stanowić będą wytyczne do 

opracowania Wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych. 
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B. Infrastruktura komunalna 

 

• Gospodarka odpadami komunalnymi 

 

Gmina Szelków prowadziła odbiór odpadów komunalnych 

 z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Szelków. 

Odbiorem odpadów objęte były następujące frakcje odpadów: 

- tworzywa sztuczne i metale 

- opakowania z papieru i tektury 

- szkło białe i kolorowe 

- odpady biodegradowalne 

- odpady resztkowe selektywnie zebrane 

Działał również Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych 

 w miejscowości Chyliny, gmina Szelków. Ponadto 2 razy w roku odbyła się 

zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego 

 i elektronicznego oraz zużytych opon bezpośrednio sprzed posesji właścicieli 

nieruchomości. Zbiórką odpadów komunalnych było objętych 3625 

mieszkańców. Zebrano 747,59 Mg odpadów.  

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali 

tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 42,38 %. 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

wyniósł 81,59% . 

W dniu 01.06.2018r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na odbiór 

 i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Szelków 

 (2 lata). Wpłynęła jedna oferta firmy Błysk-Bis Sp. Z o.o. Szlasy Złotki 10, 06-425 

Karniewo, na kwotę 1.096.800,00 zł. Oferta  z najkorzystniejszą ceną 

przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
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zamówienia, dlatego też postępowanie zostało unieważnione.  

W dniu 14.06.2018 r. został ogłoszony drugi przetarg nieograniczony na odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Szelków  

(1 rok). Wpłynęła jedna oferta firmy Błysk-Bis Sp. Z o.o. Szlasy Złotki 10, 06-425 

Karniewo, na kwotę 460.800,00 zł. Dnia 03 lipca 2018r. została podpisana 

umowa z firmą Błysk-Bis Sp. Z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od mieszkańców nieruchomości z terminem realizacji od dnia  

1 lipca 2018 r do dnia 30 czerwca 2019r.  

 

• Gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna 

 

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi – 144,05 km, zaś ilość 

budynków mieszkalnych przyłączonych do zbiorczej sieci wodociągowej wynosi 

1189 szt., co w porównaniu do łącznej ilości budynków mieszkalnych na terenie 

Gminy Szelków daje 98,26% podłączonych budynków do sieci wodociągowej. 

Na terenie Gminy Szelków w miejscowości Magnuszew Duży znajduje się Stacja 

Uzdatniania Wody, którą zasila sieć wodociągowa, miejscowości Stary Szelków 

oraz Magnuszew Duży. Administratorem sieci wodociągowej oraz Stacji 

Uzdatniania Wody w Magnuszewie Dużym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych w Makowie Mazowieckim.  

Łączna długość kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szelków wynosi 

1,45 km i obejmuje jedną miejscowość tj. Osiedle Bazar. Ilość budynków 

mieszkalnych podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej to 23 szt. 

 co w porównaniu do łącznej ilości budynków mieszkalnych na terenie Gminy 

Szelków daje 1,90 % podłączonych budynków do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Ścieki są odprowadzane do oczyszczalni w Makowie Mazowieckim. Rozproszona 
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zabudowa, brak terenów inwestycyjnych związanych z budową oczyszczalni 

ścieków w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, uniemożliwia 

prowadzenie tego rodzaju inwestycji w Gminie Szelków. 

Z udziałem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wybudowano 69 szt. 

Indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków.  

 

• Gospodarka mieszkaniowa 

 

Rada Gminy w Szelkowie  podjęła dwie uchwały dotyczące gospodarki 

mieszkaniowej. Uchwałą nr XX/98/2016  z dnia 27 lipca 2016 r. przyjęła wieloletni 

program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szelków na lata 

2016-2022, natomiast Uchwałą Nr XX/99/2016  z dnia 27 lipca 2016 r. Rada 

Gminy w Szelkowie przyjęła zasady wynajmowania lokali wchodzących 

 w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szelków. 

Celem programu oraz zasad wynajmowania lokali jest dążenie 

do racjonalnego i efektywnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym.    

Działania dotyczące mieszkalnictwa mają za zadanie: 

- utrzymanie zasobu na dobrym poziomie technicznym; 

- zaspokojenie niezbędnych potrzeb mieszkaniowych przez Gminę Szelków. 

W skład mieszkaniowego zasobu Gminy wchodzą lokale położone 

w budynkach będących w całości własnością gminy.  

Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale komunalne stanowiące własność 

gminy: 

-  Dom Nauczyciela, Stary Szelków 38, 06-220 Stary Szelków; 
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- Ośrodek Zdrowia, Stary Szelków 53, 06-220 Stary Szelków. 

Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy określa się na bazie 

wyposażenia lokalu mieszkalnego w centralne ogrzewanie, wodociągi z sieci, 

kanalizację, łazienkę. 

 

Wykaz lokali zamieszony został w poniższej tabeli.  
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Wyposażenie  

lokali 

Stan 

techniczny*  

Planowana 

sprzedaż 

1. 

Dom Nauczyciela  

Stary Szelków 38 

06-220 Stary  

Szelków 

38/1 

X - 36,88 

  -centralne ogrzewanie 

- sieć wodociągowa 

- sieć kanalizacyjna 

Dostateczny  NIE 

38/2 

X - 48,16 

 -centralne ogrzewanie 

- sieć wodociągowa 

- sieć kanalizacyjna  

Dostateczny NIE 

38/3 

X - 36,88 

  -centralne ogrzewanie 

sieć wodociągowa 

- sieć kanalizacyjna  

Dostateczny NIE 

38/4 

X - 48,16 

  -centralne ogrzewanie 

- sieć wodociągowa 

- sieć kanalizacyjna  

Dostateczny NIE 

Razem:  - - 170,08 - - - 

2. 

Ośrodek Zdrowia  

Stary Szelków 53 

06-220 Stary 

Szelków 

 

53/1 X - 61,86 

  -centralne ogrzewanie 

- sieć wodociągowa 

- sieć kanalizacyjna 

Dostateczny NIE 

 X - 61,86 -centralne ogrzewanie Dostateczny NIE 
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53/2 - sieć wodociągowa 

- sieć kanalizacyjna 

Razem:  - - 123,72 - - - 

*Stan techniczny: 

Dostateczny – wymagający remontów bieżących 

W chwili obecnej nie planuje się powiększenia  mieszkaniowego zasobu Gminy 

poprzez budowę nowych budynków lub wydzielenie mieszkań z istniejących 

budynków. 

Z mieszkaniowego zasobu gminy nie wydziela się lokali socjalnych.  

Zarządzeniem nr 41/2016 Wójta Gminy Szelków z dnia 31 sierpnia 2016 roku 

 w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, ustalono 

stawkę czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób 

gminy w wysokości 2,30 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.  

 

E. Środowisko. 

 

• Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na 

terenie Gminy Szelków na lata 2011-2032 

 

Urząd Gminy w Szelkowie w dniu 28.03.2018 r. wystąpił z wnioskiem do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej 

 w Warszawie, Wydział Zamiejscowy Ostrołęce, z wnioskiem o dofinansowanie 

zadania pn. ‘Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Szelków” na 

kwotę 56.465,28zł. W dniu  4 lipca 2018 r. ogłoszone zostało zapytanie ofertowe 

w ramach realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu 

 z terenu Gminy Szelków” W wyznaczonym terminie propozycję cenową złożyły 

2 firmy, przy czym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MAKÓW CENTROBUD 

CENTRALA,  Sp. Z o.o., S-ka Komandytowa, 06-200 Maków Maz., ul. Cmentarna 
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9 na kwotę brutto 36.342,47 zł. Dnia 16.07.2018r. została podpisana umowa na 

wykonanie w/w prac. W dniu 28.08.2019r. została zawarty aneks do umowy na 

łączna kwotę 45.877,26 zł. W wyniku postępowania odebrano od mieszkańców 

143,790 Mg azbestu. Umowa dotacji z WFOŚiGW została podpisana w dniu 

03.10.2018r. na kwotę dofinansowania 36.701,50 zł. 

 

F. Polityka społeczna. 

 

• Pomoc społeczna 

 

W roku 2018 Gmina Szelków wsparciem w postaci pomocy społecznej 

objęła 154 osoby /osoba pomimo korzystania z kilku form wsparcia liczona jest 

1 raz/  w 302 rodzinach, co stanowiło 4,10% wszystkich mieszkańców gminy. 

Liczba kobiet korzystających z pomocy społecznej w wieku przedprodukcyjnym 

wyniosła – 38, produkcyjnym – 22 i poprodukcyjnym – 11. Natomiast liczba 

mężczyzn  w wieku przedprodukcyjnym – 49, produkcyjnym – 30  

i poprodukcyjnym – 4. Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy 

społecznej osiągnęła 129.  

Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób 

 i rodzin,  a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w roku 

2018 były kolejno: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność 

 w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, długotrwała lub ciężka choroba.  

W gminie Szelków udzielono 9640 świadczeń niepieniężnych dla 89 osób 

w 43 rodzinach oraz 371 świadczeń pieniężnych dla 65 osób w 65 rodzinach. 

Ponadto 103 rodziny objęte zostały  pracą socjalną.  

Powyższa działalność  prowadzona była w następujących obszarach:  
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- Domy Pomocy Społecznej – Gmina pokryła koszty utrzymania 2 osób 

 w Domu Pomocy Społecznej. Na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 

31.358,00 zł, wydatkowano 31.318,12 zł, co stanowi 99,87%. 

- Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz 

za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 

 Na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 19.795,00 zł, wydatkowano 

19.680,49 zł, co stanowi 99,42%. 

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe. Ogółem zaplanowano kwotę 39.970,00 zł, wydatkowano 

33.785,46 zł, co stanowi 84,53%.  

Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 15 osób, którym 

wypłacono 49 świadczeń. Na tę formę pomocy zaplanowano 17.000,00 zł 

/budżet państwa/, wykonano na kwotę 16.964,46 zł, co stanowi 99,79%. 

Z pomocy w formie zasiłków celowych i pomocy w naturze skorzystało 

42 osoby.  Na tę formę pomocy zaplanowano w budżecie gminy kwotę 

 22.970,00 zł, zrealizowano na kwotę 16.821,00 zł, co stanowi 73,23%. 

Zasiłki stałe z pomocy społecznej otrzymywało 25 osób, którym wypłacono 

265 świadczeń. Zaplanowano budżet na kwotę 147.040,00, wykonanie nastąpiło 

na kwotę 146.966,73 zł, co stanowi 99,95% w tym:  

z budżetu państwa zaplanowano 146.040,00 zł i zrealizowano w całości; 

 z budżetu gminy zaplanowano 1.000,00 zł i zrealizowano na kwotę 926,73 zł. 

Oprócz pomocy społecznej, Gmina udzielała również innego rodzaju 

pomocy i świadczeń, do których zalicza się pomoc przyznawaną w dziale Rodzina. 

Działalność prowadzona była w następujących obszarach: 

- zasiłki rodzinne, wraz z dodatkami, oraz korzystających z jednorazowej 

zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, skorzystało 191 rodzin. Świadczenia 
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rodzinne wypłacono na kwotę 1.460.999,66 zł. Od niektórych świadczeń (osoby 

pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla 

opiekuna) odprowadzano składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na 

kwotę 49.678,42 zł. 

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2018 roku skorzystało 14 rodzin,  

w tym 24 osoby, którym wypłacono 309 świadczeń. Wydatkowana kwota – 

114.089,52 zł. 

Ogólnie wydatkowana kwota  - 1.685.645,86 zł, w tym: z budżetu państwa – 

1.670.045,99 zł, z budżetu gminy – 15.599,87 zł. 

- świadczenia wychowawcze 500+  w roku 2018, pobierało 275 rodzin  

i wypłacono 6.103 świadczenia. 

Ogólnie wydatkowana kwota – 3.093.175,82 zł, w tym: z budżetu państwa – 

3.087.072,16 zł, z budżetu gminy – 6.103,66 zł. 

Plan ogółem Wykonanie ogółem % 

3.102.980,00 zł 3.093.175,82 zł 99,68 

Plan budżet państwa Wykonanie budżet państwa  

3.095.000,00 zł 3.087.072,16 zł 99,74 

Plan budżet gminy Wykonanie budżet gminy  

7.980,00 zł 6.103,66 zł 76,49 

 

Ogólnie w dziale Rodzina Gmina Szelków wydatkowała kwotę 5.547.017,13 zł. 

W roku 2018 Gmina Szelków uczestniczyła w realizacji 3 programów 

osłonowych na łączną kwotę 193.999,14 zł, które objęły wsparciem 644 osoby 

”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota wydatkowana – 43.186,30 zł 

dla 100 osób, Karta Dużej Rodziny – wydano 58 kart, koszt programu – 152,84zł 

oraz „Dobry start” – wydatkowana kwota 150.600,00 zł – objęto 486 osób. 
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•  Gminny program wspierania rodziny 

 

Na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 

rodziny  i systemie pieczy zastępczej, Uchwałą nr XVII/71/2016 Rady Gminy 

 w Szelkowie z dnia 14 marca 2016r., przyjęto Gminny Program Wspierania 

Rodziny na lata 2016 – 2018. Koordynowanie i monitorowanie Programu 

powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szelkowie. 

Program obejmował działania w następujących obszarach: 

- Diagnozowanie i analiza środowisk rodzinnych, które odbywało się podczas 

wywiadów środowiskowych; poprzez pracę socjalną polegającą na rozpoznaniu 

deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, zaniedbań względem dzieci 

oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym i rówieśniczym; 

konsultacje ze specjalistami w celu sprecyzowania czynników mających wpływ 

na dysfunkcjonalność rodziny. 

- Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny, które 

odbywało poprzez: objecie dożywianiem uczniów z terenu gminy, realizujących 

obowiązek szkolny; monitorowanie zagrożeń dotyczących sytuacji zdrowotnej 

dzieci poprzez kontakt i współpracę z placówkami służby zdrowia; zapewnienie 

rodzinom pomocy materialnej i rzeczowej  w ramach ustawy o pomocy 

społecznej. 

- Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, które odbywało 

się poprzez umożliwienie rodzinom korzystania ze wsparcia asystenta rodziny, 

którego zadaniem było organizowanie pracy z rodziną w miejscu zamieszkania; 

pomoc rodzinom, przeżywającym trudności, w dostępie do konsultacji 

 i specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego 

 i terapeutycznego. 
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- Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji 

oraz rozwiązywaniu już istniejących, poprzez systematyczne monitorowanie 

rodzin przez pracowników socjalnych  oraz przedstawicieli innych zawodów 

wspierających rodzinę; motywowanie członków rodziny do podejmowania 

działań na rzecz ograniczenia bądź niwelowania dysfunkcji – współpraca 

 z Gminną Komisją Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Punktem 

Konsultacyjnym, Policją i Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

Działania w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 w roku 2018 podejmowane były w stosunku do 11 rodzin,  w tym 24 dzieci, 

którzy objęci zostali wsparciem asystenta rodziny. Ponadto jedno dziecko 

przebywało w pieczy zastępczej.  

Wydatkowanie środków finansowych przez Gminę na realizację zadań 

 z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosło: 

48.969,91 zł.  

Na wydatkowaną kwotę składały się: 

- środki finansowe z budżetu gminy 28.336,25 zł 

- środki finansowe z budżetu państwa 20.633,66 zł 

Program Wspierania Rodziny w Gminie Szelków zakładał tworzenie warunków 

sprzyjających poprawie życia rodzin i dzieci. Zintegrowany system oddziaływania 

poszczególnych instytucji i organizacji, zwiększa bezpieczeństwo socjalne rodzin, 

zmniejsza ryzyko wystąpienia zjawiska wykluczenia społecznego oraz poprawia 

funkcjonowanie rodzin dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 

Wczesne reagowanie zapobiega pojawianiu się sytuacji kryzysowych w rodzinach 

i przeciwdziała umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.  
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• Pomoc państwa w zakresie dożywiania 

 

Celem Programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci 

i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, 

ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim 

poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych,  

w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub 

niepełnosprawnych. Program to element polityki społecznej w zakresie wsparcia 

finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym,  

poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawy stanu zdrowia 

dzieci i młodzieży, kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. 

W ramach w/w programu udzielono pomocy i wsparcia 100 osobom 

 w tym 89 dzieciom oraz 11 dorosłym. Pomoc udzielona była w formie:  

▪ pełnego obiadu – dla 24 osób 

▪ jednego dania gorącego – dla 60 osób 

▪ mleka, bułki/kanapki – dla 5 osób 

▪ zasiłku celowego – dla 11 osób 

Wydatkowanie środków finansowych przez Gminę na realizację zadań 

 z zakresu realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” wyniosły 43.186,30 zł.  

Na wydatkowaną kwotę składały się: 

- środki finansowe z budżetu gminy – 16.600,00 zł 

- środki finansowe z budżetu państwa – 24.900,00 zł 

 

Plan ogółem Wykonanie ogółem % 

46.900,00 zł 43.186,30 zł 92,08 

Plan budżet państwa Wykonanie budżet państwa  



30 
 

24.900,00 zł 24.586,30 zł 98,74 

Plan budżet gminy Wykonanie budżet gminy  

20.000,00 zł 16.600,00 zł 83,00 

 

 

• Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz gminny program przeciwdziałania narkomanii 

 

Zadania i sposoby realizacji programu określone w Gminnym Programie 

Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku dostosowane są do potrzeb lokalnych, 

przyjętej strategii i celów działania. Ich wykonanie ukierunkowane  jest diagnozą 

problemów alkoholowych występujących na terenie Gminy Szelków. Związane jest 

 z potencjalnymi możliwościami prowadzenia wskazanych form pracy i wykonania  

w oparciu o posiadane lokalne zasoby instytucjonalne i osobowe oraz ewentualna 

pomoc merytoryczna i materialną ze strony podmiotów zewnętrznych – jednostek 

samorządowych wyższego szczebla, organizacji, instytucji i osób  fizycznych. 

Finansową podstawę realizacji GPPiRPA stanowią dochody gminy z opłat za wydane 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18² ustawy  

 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 w Szelkowie może być modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb  

 związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych po  

 uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  

 Alkoholowych. W zależności od charakteru zgłaszanych zmian wymagane są także  

 opinie lub uchwały Rady Gminy Szelków. 
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Za koordynację GPPiRPA odpowiedzialny jest Pełnomocnik Wójta Gminy 

 ds.  Profilaktyki  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.  

Przy realizacji programów Pełnomocnik współpracował z przedstawicielami 

instytucji takich jak: placówki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

służba zdrowia, policja, Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu, Mazowieckie 

Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie.   

Na podstawie art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

 o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz  

art. 10 ust.1 ustawy z dnia  29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

obowiązkiem Gminy jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką 

 i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkotykowych. 

 Zadania te realizowane są poprzez uchwalony corocznie Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii. Uchwała w sprawie programów na 2018r. została 

podjęta przez Radę Gminy  w dniu  28 grudnia 2017r.  

            Za realizację programów był odpowiedzialny Pełnomocnik Wójta Gminy 

Szelków ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 i Narkomanii. Przy realizacji programów Pełnomocnik współpracował 

 z przedstawicielami instytucji takich jak: placówki oświatowe, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, służba zdrowia, policja, Gminne Centrum Kultury 

Czytelnictwa i Sportu, Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej 

 w Warszawie.  

 

Budżet na 2018r. 

Budżet Wpływy Wydatki Pozostało Wykorzystanie 

74.991,63 zł 57.506,21 zł 63.070,64 zł 11.427,20 zł           84% 
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Realizacja programów przebiegała następująco: 

- W 2018r. odbyło się 4 posiedzenia GKRPA. Do komisji wpłynęło 

 8 wniosków,  w których były prośby  o skierowanie wezwanych na leczenie  lub 

podjęcie działań  w związku  z wszczęciem procedury Niebieskiej Karty.   

- Zgodnie z umową zawartą ze Starostą Makowskim dofinansowano Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim w kwocie 1000 zł. Liczba 

uzyskanych  porad z zakresu poradnictwa rodzinnego dla osób z Gminy Szelków 

wyniosła 23. 

- Przez cały rok uczniowie, rodzice  ze Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola 

korzystali z pomocy   logopedy (10 godzin tygodniowo) , pomocy psychologa 

  (5 godz. Tygodniowo) i pedagoga (5 godz. Tygodniowo) – dzieci i rodzice 

 z przedszkola.  Podczas  spotkań  z uczniami prowadzone były programy  

profilaktyczne przeciwdziałające uzależnieniom, spotkania indywidualne 

 z uczniami potrzebującymi pomocy i spotkania z rodzicami. 

- Uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum uczestniczyli w ogólnopolskiej 

akcji profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W ramach akcji brali udział                  

w konkursach. Wśród laureatów konkursów znalazło się 5 uczniów Szkoły 

Podstawowej. 

- Wszyscy  uczniowie ze  szkół  i przedszkola uczestniczyli w dofinansowanych 

przedstawieniach profilaktycznych , które odbyły się w placówkach. 

- Podczas wakacji odbyły się wycieczki dla uczniów: z Publicznego Gimnazjum do 

Trójmiasta  -32 uczniów. Dzieci z przedszkola w ramach dofinansowania   

uczestniczyły festynie z okazji Dnia Dziecka. Podczas wycieczki i festynu były 

realizowane zagadnienia  z programów profilaktycznych  o tematyce 

przeciwalkoholowej „Wakacje 2018- odpoczywam bezpiecznie ”.  

- W ramach wypoczynku letniego dla chętnych dzieci i młodzieży zorganizowano 

trzy wyjazdy na basen do Pułtuska. W wyjazdach uczestniczyło ok.150 osób. 
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Podczas wyjazdów opiekę  sprawowali  pracownicy Gminnego Centrum Kultury 

Czytelnictwa i Sportu. 

- Ze środków GKRPA zakupiono nagrody dla uczniów, którzy zajęli pierwsze 

miejsca w konkursach: BRD, Konkursie Piosenki Anglojęzycznej, konkursie 

plastycznym 

- W ramach doposażenia sal sportowych zakupiono magiczny dywan z pakietem 

FUN dla dzieci z  przedszkola. 

- W klasie czwartej SP  prowadzono  zajęcia z wychowania  komunikacyjnego              

w wymiarze 2 godz. Tygodniowo. W czasie zajęć 42 uczniów  zostało 

przygotowanych do egzaminu na kartę rowerową  

- Na bieżąco  monitorowana jest oraz udzielane są doraźne porady osobom 

uzależnionym i współuzależnionym. Często odbywają się w miejscu zamieszkania 

tych osób podczas wizyt domowych  prowadzone są we  współpracy   

z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie i Policji , w osobie  Pana 

Dzielnicowego.  

- Osoby uzależnione, współuzależnione oraz doświadczające przemocy 

 w rodzinie mogły korzystać z porad w Punkcie Konsultacyjnym, który mieścił się 

w Szkole Podstawowej w Starym Szelkowie. Dyżur pełniono  4 godz. tygodniowo.  

W 2018 r. szczególną opieką objęto 7 rodzin.  

- Członkowie Komisji pracowali nad opracowaniem Gminnego Programu 

Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. i projektami Uchwał 

 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Szelków i w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Szelków 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 



34 
 

- W styczniu 2018r. zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców 

alkoholi. Uczestniczyło w nim 8 sprzedawców bądź właścicieli punktów 

sprzedaży alkoholi. 

- Pełnomocnik Wójta uczestniczyła w szkoleniu z zakresu „ Działania Komisji 

Rozwiązywania   Problemów  Alkoholowych  w świetle nowelizacji  ustawy 

 z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi i w Konferencji „ Rozwiązywania problemów alkoholowych 

w gminach - obszary profesjonalizacji działań” 

- Przygotowano sprawozdania z realizacji programów GPPiRPA oraz GPPN 

na Sesje Rady Gminy, na Komisję  Budżetową i Komisję Oświaty  oraz roczne 

sprawozdania PARPA-G1 z działalności samorządów gminnych w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i sprawozdanie 

 z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018r. 

 

 

• Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 w Szelkowie. Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  jest pracownik GOPS współpracujący 

z Komendą Powiatową Policji, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, sądem, placówkami oświatowo – wychowawczymi, zakładami 

opieki zdrowotnej.   

Oferta programowa kierowana była do osób doświadczających przemocy 

 w rodzinie, osób stosujących przemoc wobec członków rodziny, członków rodzin 
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ww. osób oraz innych świadków przemocy domowej, przedstawicieli instytucji 

 i służb pracujących z rodzinami dotkniętymi lub zagrożonymi przemocą 

 w rodzinie (m.in. policjantów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, 

członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracowników 

oświaty i ochrony zdrowia), społeczności lokalnej. 

Założony w Programie cel główny oraz cele szczegółowe zostały wypełnione 

przez  zrealizowanie następujących działań: 

1. Działania i efekty w zakresie celów szczegółowych: 

- podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na temat zjawiska przemocy 

w rodzinie oraz ograniczenie występowania zachowań agresywnych wśród dzieci 

i młodzieży;  

W 2018 roku podjęto inicjatywy profilaktyczne kierowane bezpośrednio 

do dzieci i młodzieży doświadczającej/zagrożonej przemocą, w tym szczególnie 

zachowaniami agresywnymi ze strony rówieśników, poprzez: dostarczanie 

informacji o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym 

przemocy – prowadzenie gazetki informacyjnej z wykazem instytucji 

 i numerami telefonów; rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (broszur, 

ulotek, plakatów); prowadzenie badań ankietowych wśród uczniów  - 

sprawdzanie wiedzy na temat przemocy i agresji; edukację dzieci i młodzieży  

w zakresie konfliktów,  sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją (warsztaty, 

filmy, spektakle);  prowadzenie szkolnej skrzynki zaufania; powołanie szkolnego 

rzecznika praw dziecka; realizację programów profilaktycznych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zachowań agresywnych, pogadanki, 

rozmowy indywidualne, filmy edukacyjne, elementy wykładu  – spotkania dla 

dzieci i rodziców; zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na temat „Nie dla 

agresji i przemocy”. Ze wsparcia psychologa  szkolnego w Szkole Podstawowej 

 w Szelkowie skorzystało czworo dzieci, pochodzących z rodzin borykających się 
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z problemem przemocy. Wsparciem pedagogicznym objęte zostało jedno 

dziecko pochodzące z rodziny, w której występował problem przemocy. 

2. Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar w rodzinie oraz skuteczności działań                                   

interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, poprzez: 

- podejmowanie działań interwencyjnych w oparciu o procedurę „Niebieskiej 

karty”, w  ramach której na spotkania grup roboczych zapraszano osoby 

pokrzywdzone oraz wzywano podejrzanych o stosowanie przemocy; łącznie 

odbyło się 29 posiedzeń grup roboczych powołanych przez Zespół 

Interdyscyplinarny. W 2018r. do Zespołu wpłynęło 10 „Niebieskich kart – A”, 

 w tym 9 założonych przez KPP w Makowie Mazowieckim i 1 przez Posterunek 

Policji w Pokrzywnicy. W procedurze pomocą objęto łącznie 26 osób z terenu 

gminy Szelków (liczba obejmuje rodziny objęte procedurą „Niebieska karta”  

w 2018 r. oraz rodziny objęte procedurą wszczętą w latach  wcześniejszych, 

kontynuowaną w bieżącym roku). W roku 2018 skierowane 3 osoby do Sekcji 

Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w Makowie 

Mazowieckim, gdzie otrzymały profesjonalną pomoc.  

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,                                        

wraz z pracownikiem socjalnym,  uczestniczyli w wizytach domowych 

 w rodzinach, w których istniało podejrzenie o występowaniu problemów 

alkoholowych. Dla każdej rodziny opracowany został indywidualny plan pomocy. 

Rodziny, w których występował problem przemocy monitorowane były przez 

pracownika socjalnego i dzielnicowego przynajmniej raz w miesiącu w celu 

zapewnienia im bezpieczeństwa.  

3.Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania 

związane   z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
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Były prowadzone szkolenia z zakresu diagnozowania przemocy w rodzinie, 

realizacji procedury „Niebieska karta” dla wszystkich przedstawicieli służb 

podejmujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy. 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

 w Rodzinie utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami innych instytucji 

udzielających wsparcia rodzinom borykającym się z problemem przemocy, 

 w celu wspólnego opracowania zasad pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą. 

Ponadto Przewodnicząca Zespołu uczestniczyła w szkoleniu „Praktyczne 

elementy działania zespołów interdyscyplinarnych” zorganizowanym przez 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; pięciu  funkcjonariuszy Komendy 

Powiatowej  Policji uczestniczyło w szkoleniu pn. „Skuteczne działania Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołów Interdyscyplinarnych  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, zorganizowanym przez Centrum 

Rozwoju Edukacji Kompetencji INVESIS  Polska; pedagog Szkoły Podstawowej  

w Szelkowie uczestniczył  w seminarium „ Rola emocji w neuropedagogice”. 

 

• Program współpracy Gminy Szelków z organizacjami  

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 
Program współpracy Gminy Szelków z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.” Uchwalony był Uchwałą 

 Nr  XXIV/169/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 listopada  2017 roku. 

W Programie zapisano kwotę 10.000 zł na dotacje na działalność organizacji 

pozarządowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz 

 w zakresie kultury fizycznej i sportu. W ogłoszonym konkursie wpłynęła 
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 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie „Zielony Jolinek” ze wsi Rostki 

 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – realizację zadania pod 

nazwą:  „Pożegnanie wakacji – dożynki na wsi”, opiewają kwotę dotacji 

 w wysokości  3.300 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. 

W 2018 roku nie ogłaszano dodatkowego konkursu, więc niewykorzystana 

została kwota w wysokości 6.700 zł. 

Poza pomocą finansową w ramach Programu wspierano organizację imprez lub 

uczestnictwo członków organizacji pozarządowych w następujących 

przedsięwzięciach:  

- udział Klubu Seniora „STOKROTKA” na Mazowieckim Przeglądzie Zespołów 

Zapustnych organizowanym przez Muzeum Etnograficzne z Ciechanowa, 

-  udział 2 naszych przedstawicieli w Spotkaniu Organizacji Działających na 

Obszarach Wiejskich  Marózie k/Olsztynka,  

- uczestnictwo w spotkaniu przy ognisku organizowanym na Wigilię Św. Jana 

 w czerwcu w Magnuszewie Małym, połączonym z tradycją puszczania wianków 

i śpiewaniem biesiadnych piosenek, 

- Jubileusz 10-lecia Klubu Seniora „STOKROTKA”, 

- udział Klubu Seniora „STOKROTKA” w „Przeglądzie Klubów Seniora”  

w Baranowie, 

- wyjazd do Otrębusów siedziby Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca 

„Mazowsze”, połączony z odbiorem nagrody dla liderki Henryki Brdękiewicz 

 z Teatru „Cioci Heni”, 

- udział w spotkaniu wigilijnym w Ciepielewie zorganizowanym przez 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Lokalnego „Ciepielewiacy”. 

W 2018 roku mniejszą aktywnością wykazywał się Parafialny Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy w Szelkowie przy Gimnazjum. Z kolei reaktywowało swoją 
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działalność Stowarzyszenie na rzecz edukacji dzieci i młodzieży „Maciuś” przy 

Szkole Podstawowej im. Janusza Korczakaw Szelkowie.  

Koło Gospodyń Wiejskich w Smrocku-Dworze prezentowało swoje produkty na 

Dożynkach Powiatowych w Karniewie. W grudniu ubiegłego roku jako jedyne  

z Gminy Szelków dokonało rejestracji i pozyskało dotację w kwocie 3.000 zł. 

Teatr „Cioci Heni”  kontynuował występy prezentując sztukę „Powrót posła”, 

 a Henryka Brdękiewicz otrzymała nagrodę za III miejsce w konkursie liderek 

wiejskich na Mazowszu.  Wręczenie nagrody odbyło się w Otrębusach siedzibie 

„Mazowsza” 

 

• Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szelków w 2018 roku został przyjęty 

Uchwałą  Nr XXXVII/185/2018 Rady Gminy w Szelkowie z  dnia 12 marca  

2018 r. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku odłowiono 9 bezdomnych  

i wałęsających się psów, z których 5 zostało oddanych do adopcji, 2 zostały 

oddane właścicielowi z miejscowości Głodowo. Na koniec 2018 roku pozostało 

do adopcji 2 psy, które przebywają pod opieką gminy. 

Po otrzymaniu informacji o wałęsającym się psie następuje sprawdzenie  

w terenie, następnie jeśli pies nie posiada właściciela zamieszczana jest 

informacja wraz ze zdjęciem ma facebooku i na tablicy ogłoszeń o możliwości 

adopcji zwierzęcia. W okresie od uzyskania informacji o miejscu przebywania 
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bezpańskiego psa do chwili adopcji Pracownik Urzędu Gminy współpracuje  

z Sołtysem Sołectwa.  

    

Wydatki: 

1. Zakup karmy – 1.006,78 zł. 

2. Usługi weterynaryjne – 603,00 zł. 

 

9. Realizacja uchwał Rady Gminy 

 

Wójt Gminy jest jednoosobowym organem wykonawczym w gminie. Zgodnie 

z art. 30 ust. 1 i 2  ustawy o samorządzie gminnym Wójt wykonuje uchwały rady 

gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta należy  

w szczególności: 

− przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, 

− określanie sposobu wykonywania uchwał, 

− gospodarowanie mieniem komunalnym, 

− wykonywanie budżetu, 

− zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

− kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentacja jej na zewnątrz, 

− opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie                  

i odwoływanie pogotowia i alarmów przeciwpowodziowych. 

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy. 

Rada Gminy Szelków jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. 

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Rada Gminy działa na sesjach, poprzez 

swoje komisje oraz przez Wójta Gminy Szelków w zakresie, w jakim wykonuje  

on uchwały Rady. Rada Gminy Szelków rozstrzyga w drodze uchwał sprawy 

należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz 
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w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie 

ustaw. Rada odbywa sesje zwyczajną z częstotliwością potrzebną  

do wykonywania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

 Rada Gminy Szelków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

odbyła 11 sesji zwyczajnych zgodnie z planem pracy Rady Gminy  określonym                          

w  Uchwale Nr XXXVI/180/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 stycznia 2018 

r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy 

na 2018 rok. 

W tym okresie Rada podjęła 66 uchwał. Przepisy prawa miejscowego zawarte 

były w 32 uchwałach i podlegały opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. Wszystkie uchwały były przekazane organom 

sprawującym nadzór. Organem sprawującym nadzór z wyłączeniem spraw 

budżetowych jest Wojewoda Mazowiecki, Delegatura Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Ostrołęce,  natomiast w zakresie spraw dotyczących budżetu 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, Zespół  Zamiejscowy                                 

w Ostrołęce. 

Rada Gminy w Szelkowie podjęła: 

- 1 uchwałę budżetową oraz 10 uchwał zmieniających budżet Gminy  

           na 2018 rok, 

- 8 uchwał dotyczących spraw budżetowych związanych z Wieloletnią  

          Prognozą Finansową Gminy Szelków na lata 2018 – 2025,  

-  2  uchwały dotyczące gospodarowania mieniem, 

- 45 uchwał dotyczących bieżącej działalności Urzędu Gminy w Szelkowie. 

Wszystkie w/w uchwały Rady Gminy Szelków podjęte zostały zgodnie z: 

- kompetencjami Rady do podjęcia uchwały, 

- zasadami techniki prawodawczej. 
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- ustaloną dla tej działalności procedurą tj. spełniały warunki quorum; 

- uzyskały większość głosów wymaganych przez prawo do podjęcia danej   

      uchwały; 

 - zachowano wymagany przez prawo tryb głosowania; 

- spełnieniem wymagań dopuszczalność lub tryb podjęcia danej uchwały tj.:   

   uzgodnienia, zgody, opinie Radcy Prawnego pod względem formalno  

- prawnym, zapoznanie się radnych na 7 dni przed sesją z projektami uchwał, 

- ustawowymi terminami. 

 Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Gminy Szelków zostały 

przekazane Wójtowi Gminy Szelków, celem dalszej realizacji zawartych w nich  

postanowień.  

 Uchwały zostały opublikowane na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Szelkowie. 

 

10.  Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

 

 Celem głównym programu współpracy jest budowanie i umacnianie 

partnerstwa pomiędzy samorządem  a organizacjami pozarządowymi 

działającymi na terenie Gminy Szelków oraz podnoszenie skuteczności 

 i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych.  

Cele szczegółowe współpracy gminy z organizacjami obejmują: 

- wspieranie rozwoju aktywności w społeczności Gminy Szelków i jej  

   zaangażowania w proces definiowana i rozwiązywania problemów lokalnych, 

- integracja podmiotów realizujących różne inicjatywy w sferze zadań  

   publicznych, 

- poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców, 

- wsparcie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów służące ich  
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    rozwojowi i lepszemu przygotowaniu do współpracy z Gminą Szelków 

    w zakresie realizacji zadań publicznych i dla osiągnięcia ważnych celów  

   społecznych. 

 

A. Związek Gmin Ziemi Makowskiej 

 

Ustawa o samorządzie gminnym daje możliwość wykonywania zadań 

własnych gminy poprzez tworzenie związków międzygminnych. Gmina Szelków 

wspólnie z gminami z powiatu makowskiego utworzyła Związek Gmin Ziemi 

Makowskiej. Zadaniem związku jest: opracowywanie i realizacja programów 

zagospodarowania terenów o walorach przyrodniczo-krajobrazowych 

 i turystycznych; opracowywanie ofert dla inwestycji turystycznych, krajowych 

 i zagranicznych dotyczących możliwości i warunków uprawiania turystyki, 

rekreacji i wypoczynku oraz ich promocja; opracowywanie folderów 

 i wydawnictw przedstawiających walory przyrodnicze i turystyczne gmin 

wchodzących w skład związku; nawiązywanie współpracy i wymiany 

doświadczeń z innymi związkami o podobnych zadaniach.  

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ZGZM posiada osobowość prawną 

 a zadania publiczne, dla realizacji których został utworzony wykonuje 

 w imieniu własnym i na własny rachunek. Podstawą działalności Związku poza 

ogólnie obowiązującymi przepisami prawa jest jego Statut, przyjęty przez rady 

gmin (uczestników związku). W myśl Statutu organami Związku są: -

Zgromadzenie Związku będące organem stanowiąco-kontrolnym; 

 - Zarząd Związku będący organem wykonawczym.  

W skład Zgromadzenia z mocy prawa wchodzą wójtowie i burmistrzowie (art. 70 

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Ponadto art. 70 ust. 3 ustawy, 

 o której mowa w zdaniu poprzednim, pozwala aby statut związku przyznawał 
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poszczególnym gminom więcej niż jeden głos w zgromadzeniu,  takim przypadku 

dodatkowych przedstawicieli wyznacza zainteresowana rada gminy. 

 

B. Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej 

(ZSNM) jest stowarzyszeniem „specjalnym” posiadającym osobowość prawną, 

powstałym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ustawy o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Rybackiego oraz Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.  

Jednym z działań, które jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany 

ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). 

Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,  

a w szczególności:  

- opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w rozumieniu ustawy 

z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 

(Dz.U.2015.378), oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-

2020, dla obszaru działania LGD, o którym mowa w §5 niniejszego Statutu. 

- promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o którym mowa 

 w §5 ust. 2 niniejszego Statutu, 
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- mobilizowanie ludności do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o którym mowa 

 w §5 ust. 2 niniejszego Statutu, 

- upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych 

 z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, 

 o którym mowa w §5 ust. 2 niniejszego Statutu, 

- propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działań LGD, 

pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów 

pomocowych, 

- realizację własnych programów i projektów oraz udzielanie wsparcia 

mieszkańcom objętych LSR w zakresie przygotowania projektów 

 i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych, 

- podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu: wspieranie lokalnego 

rozwoju na obszarach wiejskich oraz wspieranie włączenia społecznego, 

ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, 

 w szczególności na obszarze gmin wskazanych w §5 ust. 2 niniejszego Statutu; 

rozwój i promocję produktów lokalnych, turystyki, zasobów ludzkich, 

społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości 

na obszarze działania LGD i bezpieczeństwa mieszkańców, edukację 

mieszkańców na obszarze działania LGD, aktywizację gospodarczą 

 i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, 

przeciwdziałanie patologiom społecznym, rozwój infrastruktury poprawiającej 

 i ułatwiającej życie mieszkańców objętych LSR, propagowanie zdrowego trybu 

życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania LGD, 
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- nawiązywanie kontaktów w celu pozyskiwania źródeł finansowania, 

gromadzenie środków finansowych i rzeczowych. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” 

obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym obszar ośmiu jednostek 

samorządowych powiatu makowskiego (województwo mazowieckie):  

▪ Gmina Czerwonka 

▪ Gmina Krasnosielc 

▪ Gmina Młynarze 

▪ Miasto Maków Mazowiecki 

▪ Gmina Płoniawy – Bramura 

▪ Gmina i Miasto Różan 

▪ Gmina Sypniewo 

▪ Gmina Szelków 

Sześć spośród wyżej wymienionych jednostek samorządu terytorialnego to 

gminy wiejskie – Czerwonka, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy – Bramura, 

Sypniewo, Szelków, jedna jest gminą wiejsko-miejską – Różan, zaś jedna miejską 

– Maków Mazowiecki. 
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Obszar LGD zajmuje powierzchnię około 824 km2. Największa część obszaru 

przypada na Gminę Krasnosielc, najmniejsza zaś na Miasto Maków Mazowiecki. 

Na tym obszarze znajduje się łącznie 203 miejscowości, w tym 175 sołectw.  

Liczba mieszkańców obszaru LGD każdego roku przekracza 38 000. Niezmiennie 

największa liczba ludności zamieszkuje Miasto Maków Mazowiecki, najmniejsza 

zaś – Gminę Młynarze. 

 

11.  Efekty działań prowadzonych w 2018 r. 

 

A. Finanse 

 

Gmina uzyskując dotację z Województwa Mazowieckiego w imieniu, 

którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz 

pobierając pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Wodnej w Warszawie mogła zrealizować zadanie inwestycyjne pn. 

„Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków”, która 

zapewni utrzymanie ciepła w budynkach poprzez ocieplenie  

i pozyskanie ciepła i energii z własnych źródeł.   

Dotacje uzyskane na zadania pn. „Wyposażenie placu zabaw w Starym 

Szelkowie” oraz „Strefa aktywnego wypoczynku – siłownia zewnętrzna, 

sprawnościowy plac zabaw wraz ze strefą gier i relaksu oraz zagospodarowanie 

zieleni w miejscowości Przeradowo” pozwoliły na stworzenie stref zabaw dla 

mieszkańców Gminy w różnym wieku. 

Gmina realizując projekty szkolne pn. „Program rozwoju kompetencji 

kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka 

 w Szelkowie” oraz „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły 
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Podstawowej Gminy Szelków” podnosi atrakcyjność i efektywność kształcenia 

kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw i umiejętności 

wśród uczniów szkoły niezbędnych na rynku pracy. Uczniowie mają dodatkowe 

zajęcia w ramach projektów podczas których mogą doskonalić swoje 

umiejętności, a wiedza uczniów jest na wyższym poziomie. 

Gmina realizując projekt pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych 

w Gminie Szelków” zwiększa samodzielność, sprawność psychoruchową 

 i aktywność społeczną seniorów zamieszkujących Gminę Szelków. Seniorzy 

uczestniczący w projekcie mogą nauczyć się obsługi komputera czy wykonywać 

różne czynności w ramach kół zainteresowań, jak również podnieść swoją 

sprawność fizyczną poprzez korzystanie ze sprzętów rehabilitacyjnych. 

Gmina uzyskując dotację z FOGRu na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej 

Chyliny – Smrock – Dwór” mogła wybudować kolejny odcinek drogi asfaltowej,  

a korzystając z dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” mogła 

zrealizować dwa zadania: „Utwardzenie placu przy budynku socjalno – 

sportowym w Chylinach” oraz „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Laski”. 

W roku 2018 Gmina uzyskała również środki na doposażenie straży 

pożarnej za co między innymi udało się  zakupić motopompę dla OSP Magnuszew 

Mały oraz doposażyć Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy poprzez zakup 

torby ratowniczej, defibrylatora, pilarek, agregatów, latarek 

 i parawanu do osłonięcia miejsca wypadku. 
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B. Oświata i edukacja 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, z późn. Zm.) zapewnienie  

kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego  

i profilaktyki społecznej, jest zadaniem oświatowym gmin: w przedszkolach oraz 

w innych formach wychowania przedszkolnego, a także w szkołach. 

 Gmina Szelków w 2018 r. była organem prowadzącym: Przedszkola 

 w Starym Szelkowie, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Starym 

Szelkowie i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szelkowie. Obsługą 

finansową szkół i przedszkola zajmuje się Urząd Gminy w Szelkowie. 

Liczba uczniów w przedszkolu i szkołach w 2018 r. 

Nazwa 

szkoły/przedszkola 

Stan 

na 31 marca 2018 r. 

Stan na  

30 września 2018 r. 

 

Przedszkole w Starym 

Szelkowie 

83 77 

Szkoła Podstawowa  

im. Janusza Korczaka  

w Starym Szelkowie 

171 205 

Publiczne Gimnazjum  

im. Jana Pawła II w 

Szelkowie 

60 28 

Razem: 314 

 

310 

Źródło: System Informacji Oświatowej  
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Liczba oddziałów w przedszkolu i szkołach w 2018 r. 

Nazwa 

szkoły/przedszkola 

Stan 

na 31 marca 2018 r. 

Stan na  

30 września 2018 r. 

 

Przedszkole w Starym 

Szelkowie 

5 4 

Szkoła Podstawowa  

im. Janusza Korczaka  

w Starym Szelkowie 

9 10 

Publiczne Gimnazjum  

im. Jana Pawła II  

w Szelkowie 

2 1 

Razem: 16 

 

15 

Źródło: System Informacji Oświatowej 

 

Liczba etatów nauczycielskich w przedszkolu i szkołach w 2018 r. 

Nazwa 

szkoły/przedszkola 

Stan 

na 31 marca 2018 r. 

Stan na  

30 września 2018 r. 

 

Przedszkole w Starym 

Szelkowie 

7,09 7,05 

Szkoła Podstawowa  

im. Janusza Korczaka  

w Starym Szelkowie 

16,30 16,29 
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Publiczne Gimnazjum  

im. Jana Pawła II  

w Szelkowie 

9,36 8,72 

Razem: 32,75 

 

32,06 

Źródło: System Informacji Oświatowej  

Liczba etatów administracji i obsługi w przedszkolu i szkołach w 2018 r. 

Nazwa 

szkoły/przedszkola 

Administracja i obsługa 

stan na  

31 marca 2018 r. 

Administracja i obsługa 

stan na  

30 września 2018 r. 

Przedszkole w Starym 

Szelkowie 

 

7 7 

Szkoła Podstawowa  

im. Janusza Korczaka  

w Starym Szelkowie 

 

8 8 

Publiczne Gimnazjum  

im. Jana Pawła II  

w Szelkowie 

3 3 

 

Razem: 

 

18 

 

18 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z przedszkola i szkół 

W zależności od potrzeb w placówkach były zatrudniane osoby  

w ramach stażu, robót publicznych i prac interwencyjnych. Zgodnie  z  art. 70a   

ust.1 –  Karta  Nauczyciela  (Dz. U. z 2018r. poz. 967, z późn. zm.) w budżetach 

organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie 
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doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa 

metodycznego,  

– w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na  

wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

W dniu 31 stycznia 2018 r. Rada Gminy Szelków podjęła uchwałę 

 Nr XXXVI/181/2018 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 

specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem. 

 

Plan i wykonanie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szelków. 

 

Lp. Placówki oświatowe Plan 
 

Wykonanie 

 
1 

 
Szkoła Podstawowa  

im. Janusza Korczaka w 
Starym Szelkowie 

 

 
8563,00 zł 

 
7166,00 zł 

 
2 

 
Publiczne Gimnazjum  

im. Jana Pawła II w 
Szelkowie 

 

 
4272,00 zł 

 
345,00 zł 

 
3 

 
Przedszkole w Starym 

Szelkowie 
 

 
3265,00 zł 

 
1226,00 zł 

  
Ogółem: 

 

 
16.100,00 zł 

 
7.166,00 zł 

Źródło: opracowanie Urząd Gminy w Szelkowie 
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Rada Gminy Szelków w zakresie Oświaty podjęła następujące uchwały: 

- 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat pobieranych przez szkoły  wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 

specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r.; 

- 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 

 z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem 

prowadzącym jest Gmina Szelków; 

- 25 kwietnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego 

zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu 

prowadzonych przez Gminę; 

- 25 kwietnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla 

którego organem prowadzącym jest Gmina Szelków; 

- 1 sierpnia 2018 r. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego w szkołach 

 i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szelków; 

- 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Szelków; 

- 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Wzrost kompetencji 

kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków” o nr RPMA.10.01.01-

14-a407/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 
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Organem prowadzącym Przedszkole w Starym Szelkowie, Szkołę 

Podstawową im. Janusza Korczaka w Starym Szelkowie i Publiczne Gimnazjum 

im. Jana Pawła II w Szelkowie była Gmina Szelków.  

 

Przedszkole w Starym Szelkowie  

W 2018 roku Przedszkole w Starym Szelkowie zakupiło „Magiczny dywan” 

czyli interaktywne urządzenie projekcyjne spełniające jednocześnie funkcje 

podłogi interaktywnej i stołu interaktywnego, stanowiące pomoc dydaktyczną 

dedykowaną do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych wraz z zestawem treści 

multimedialnych przeznaczonych do pracy z dziećmi w wieku szkolnym 

 i przedszkolnym. Koszt zakupu urządzenia i dywanu na kwotę 10870,00 zł.  

(9.840 zł + 1.030 zł). W przedszkolu prowadzone były zajęcia z rytmiki w kwocie 

9000,00 zł (finansowane w całości z budżetu gminy). Została wykonana instalacja 

Lan, telefonicznej, RTV w salach dla dzieci 8.999,91 zł i zakupiono meble do sal 

zajęć i pokoju nauczycielskiego 3 699,39 zł. W Przedszkolu w Starym Szelkowie 

prowadzone były zajęci specjalistyczne przez psychologa, pedagoga i logopedy. 

Zorganizowano Festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka (1600 zł), Festyn dla dzieci 

z okazji dnia Przedszkolaka (600 zł). 

Stan na dzień 31.12.2018 r.: 

Ilość  grup przedszkolnych – 4 

3 – latki – 17 dzieci 

4 – latki -  25 dzieci 

5 – latki  - 17 dzieci 

6 – latki  - 18 dzieci 

Razem 77 dzieci 
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Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Starym Szelkowie 

Gmina Szelków jest beneficjentem dwóch projektów realizowanych 

 w Szkole Podstawowej  im. Janusza Korczaka w Starym Szelkowie.  

Projekt pn. Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie” 

 nr RPMA.10.01.01-14-7298/16 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie 

 i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym 

 w szkołach zawodowych). 

Okres realizacji projektu: 01.08.2017r. do 31.07.2019r.  

Wartość projektu: 706 908,75 PLN. Wartość dofinansowania: 645 888,75 zł 

 w tym wkład Unii Europejskiej: 565 527,00 zł. Udział dofinansowania 

 w projekcie: 91,37%. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności  

i efektywności kształcenia kompetencji kluczowych oraz wykształcenia 

właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 154U 

(74D/80C) Publicznej Szkoły Podstawowej w Szelkowie do 31.07.2019r. Działania 

realizowane w ramach projektu: 

Zadanie 1: Wzrost kompetencji cyfrowych wśród 19 nauczycieli (17 kobiet 

 i 2 mężczyzn) niezbędnych do nauczania w oparciu o narzędzia TIK 

Szkolenie dla nauczycieli z zakresu wykorzystywania nowoczesnych TIK 

 w edukacji. Zdobyte  umiejętności, przez nauczycieli przydatne w pracy 

zawodowej: 

- korzystanie z bezpłatnych aplikacji Google, platform edukacyjnych, usług 

internetowych i narzędzi Web 2.0 do prowadzenia edukacji e-learningowej 

oraz tworzenia własnych, interaktywnych materiałów edukacyjnych  

i udostępniania ich uczniom w sieci Internet; 
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- zastosowanie wykonanych pomocy dydaktycznych w różnych sytuacjach 

edukacyjnych – lekcja, nauczanie online; 

- zastosowanie innowacyjnych rozwiązań 

w nauczaniu swojego przedmiotu w zakresie wykorzystania 

narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

- tworzenie i wykorzystanie dokumentów w nauczaniu metodą online; 

- wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w tym 

wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie oraz 

dydaktycznych serwisów internetowych, również w trakcie zajęć prowadzonych 

z uczniami z niepełnosprawnościami oraz w kształceniu informatycznym;  

- edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego 

korzystania ze sprzętu ICT lub innych mobilnych narzędzi mających funkcje 

komputera;  

- wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie (tworzenie 

własnych materiałów edukacyjnych i wykorzystanie dostępnych kursów 

 e-learningowych);  

- publikacja wytworzonych materiałów edukacyjnych na zasadach licencji 

Creative Commons na stronie internetowej Szkoły; 

- wykorzystanie materiałów edukacyjnych multimedialnych dostępnych na 

zasadach wolnych licencji dostępnych na platformach e-learningowych; 

- praktyczne korzystanie z platform e-learningowych i zasobów edukacyjnych; 

- tworzenie własnych materiałów edukacyjnych na platformach 

   e-learningowych; 

- tworzenie dokumentów w „chmurze” internetowej, publikowanie ich 

 i udostępnianie uczniom; 

- opracowanie grafiki w oparciu o bezpłatne licencje;  
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- poznanie dobrych praktyk wykorzystania TIK na lekcjach oraz do samodzielnej 

pracy uczniów. 

Zadanie 2: Wzrost kompetencji matematycznych i z jęz. Angielskiego wśród 110 

uczniów (43 dziewcząt i 67 chłopców) z klasy 4-6 poprzez zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 

Pracownie Szkoły zostały wyposażone w materiały i programy edukacyjne, sprzęt 

komputerowy z oprogramowaniem, tablice i stanowiska multimedialne do nauki 

języka obcego. Zajęcia prowadzone są przy użyciu multimedialnych materiałów 

edukacyjnych zakupionych w projekcie oraz dopuszczonych przez MEN jako e-

podręcznik np. „Świat pod lupą. Przyroda” klasa 4, 5, 6 

z wykorzystaniem narzędzi TIK. Wszystkie materiały edukacyjne  

opracowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie zostały opublikowane  

na platformie edukacyjnej. 

Zadanie 3: Wzrost kompetencji matematycznych i jęz. angielskiego wśród 58 

uczniów (34 dziewcząt i 24 chłopców) z klasy 4-6 poprzez zajęcia rozwijające 

uzdolnienia. 

Zadanie 4: Koła zainteresowań i wycieczki edukacyjne dla 88uczniów  

(37 dziewcząt  i 51 chłopców) z klas 4-6 

Koła Zainteresowań mają na celu zintegrowane podejście do kształcenia 

kompetencji kluczowych. Wiązały się będą z jednoczesnym kształceniem 

3 kompetencji kluczowych (matematyczno-przyrodniczych, nauki języków 

obcych i informatyki) oraz 4 postawami z nimi powiązanymi (innowacyjnością, 

przedsiębiorczością, kreatywnością i pracą zespołową). Zajęcia integracyjno-

sportowe, zajęcia rozwijające zdolności dziennikarskie, zajęcia wokalno-

instrumentalne, zajęcia artystyczne, zajęcia informatyczne.  
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Wszystkie zajęcia  prowadzone są przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego 

zakupionego w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej 

oraz materiałów edukacyjnych multimedialnych dostępnych na zasadach 

wolnych licencji dostępnych na platformach e-learningowych i MEN.  

W ramach zadania uczniowie wzięli  udział  w dwóch wycieczkach edukacyjnych: 

- wycieczka 3-dniowa: Szlakiem Pobrzeży – Malbork – Gdańsk – Gdynia – Sopot 

- Łeba – Słowiński Park Narodowy 

- wycieczka do Łomży i Nowogrodu 

W realizacji są wycieczki do : 

- wycieczka 3-dniowa: Szlakiem Piastowskim – Gniezno – Biskupin – Kruszwica  

- wycieczka 1-dniowa: Planetarium Toruń  

- wycieczka 1-dniowa: Biebrzański Park Narodowy  

- wycieczka 1-dniowa: Nidzica – Galindia – Mikołajki  

Zadanie 5: Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych wśród 66 uczniów  

(37 dziewcząt i 29 chłopców) z klasy 1-3 – zajęcia matematyczno-przyrodnicze 

oraz zajęcia z języka angielskiego. 

Ponadto realizowane są zajęcia rozwijające kreatywność, innowacyjność, pracę 

zespołową jako zajęcia integracyjno-sportowe.  

Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu zakupionych materiałów 

edukacyjnych tradycyjnych i multimedialnych, e-podręczników dopuszczonych 

przez MEN  dla klas I-III oraz w formie wycieczek edukacyjnych 1-dniowych 

 (Wycieczka do Torunia i do Warszawy – CNK)  

Od 01.08.2018r.  dla uczniów kl. VII-VIII realizowany jest  projekt pn. ,,Wzrost 

kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków” 

 nr RPMA.10.01.01-14-a407/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla 
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rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 

Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Projekt 

jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r.  

Wartość projektu: 828.187,50 zł. Wartość dofinansowania: 780.037,50 zł 

 w tym wkład Unii Europejskiej: 662.550,00 zł. Udział dofinansowania 

 w projekcie: 94,19%. 

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia 

kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw i umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy wśród 152 uczniów (74D/78Ch) Szkoły Podstawowej 

w Starym Szelkowie do 31.07.2020 r. 

Projekt realizowany jest w oparciu o indywidualne potrzeby edukacyjne 

 i możliwości psychofizyczne uczniów. Realizacja projektu przyczyni się do 

podniesienia poziomu nauczania  uczniów, chęci dalszej nauki matematyki, 

przyrody, informatyki i języków obcych. Projekt wspiera również rozwój 

kompetencji zawodowych 24 nauczycieli (23K/1M) oraz obejmuje wyposażenie 

szkoły w nowoczesne narzędzia edukacyjne, niezbędne do zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości kształcenia podstawowego (laptopy 

 z oprogramowaniem, programy multimedialne, pomoce dydaktyczne  

do wszystkich rodzajów prowadzonych zajęć). 

Projekt skierowany jest do 152 uczniów (74 dziewczynek i 78 chłopców) oraz  

24 nauczycieli (23 kobiety i 1 mężczyzna). W roku szkolnym 2018/2019 

realizowany jest w kl. VII-VIII, natomiast w roku 2019/2020 będzie realizowany  

w kl. IV-VIII. Obejmie swoim zakresem następujące działania: 

1.Prowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki, biologii, chemii, fizyki, 

geografii, języka angielskiego 
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Zajęcia realizowane są w trakcie roku szkolnego, od września do czerwca. 

 W projekcie uczestniczy również uczeń z niepełnosprawnościami w ramach 

indywidulanych zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć motoryki małej i dużej. 

Pracownie szkolne (chemiczna, fizyczna, biologiczne, geograficzna) zostały  

wyposażone w materiały i programy edukacyjne, sprzęt komputerowy  

z oprogramowaniem. Z pomocy dydaktycznych korzystają również uczniowie 

 z wygaszanego Gimnazjum w Starym Szelkowie. Zajęcia z uczniami prowadzone 

są przy użyciu materiałów multimedialnych, w oparciu o  produkt innowacyjny 

„Pozwolić uczniom myśleć”, dopuszczonych przez MEN – „Odkryj, zrozum, 

zastosuj”. Zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu aktywnych metod nauczania,  

rozwijają kompetencje kluczowe rozumienie, rozwiązywanie problemów, 

uczenie się.  

2.Koła zainteresowań i wycieczki edukacyjne. 

Zajęcia integracyjno-sportowe,  

Zajęcia rozwijające zdolności dziennikarskie,  

Zajęcia artystyczne,  

Zajęcia informatyczne.  

3.W ramach zadania uczniowie wzięli udział w wycieczce jednodniowej 

do Białegostoku i Tykocina:  

Zaplanowano również wycieczki do: 

- wycieczka 3-dniowa: Bieszczady i Góry Świętokrzyskie;  

- wycieczka 3-dniowa: Gdańsk – Malbork;  

- wycieczka 1-dniowa: Warszawa (Zamek Królewski, Pałac na Wodzie i Ogród 

Botaniczny) 
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- wycieczka 1-dniowa: Olsztyn 

Wzrost kompetencji cyfrowych wśród 24 nauczycieli niezbędnych 

 do nauczania w oparciu o narzędzia TIK 

Zakres szkolenia obejmował: 

- Tworzenie na platformie materiałów edukacyjnych, tworzenie i wykorzystanie 

różnych dokumentów w pracy metodą online, na platformach edukacyjnych, 

narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiot, cyfrowych programów i aplikacji 

wspomagających nauczanie oraz dydaktycznych serwisów internetowych 

również w zajęciach dla ucznia z niepełnosprawnościami); 

- Ocenianie kształtujące  

- Jak uczyć, żeby nauczyć  

Szkoła Podstawowa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

biblioteka szkolna zakupiła za kwotę 15.000 zł – 980 woluminów. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej osiągali  sukcesy w różnych dziedzinach życia 

szkolnego. Uczniowie brali udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych m.in. 

Sztafetowe Biegi Przełajowe  w   ramach Igrzysk dla dzieci i młodzieży powiatu 

makowskiego -Drużynowo III miejsce; XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

„Pocztówka z wakacji” – I –miejsce;  Powiatowy Konkurs Ortograficzny 

 - I miejsce; Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom” – etap gminny  - I  miejsce;  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom” – etap powiatowy -I  miejsce; Powiatowe  

Igrzyska Dzieci w unihokeju w Starym Szelkowie – Drużynowo 

 II miejsce; Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” 

 - I miejsce; Powiatowe Igrzyska Szkolne w Indywidualnych biegach przełajowych 

w Krasnosielcu – I miejsce; Międzypowiatowe Igrzyska Szkolne w Indywidualnych 
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Biegach Przełajowych -  III miejsce; Powiatowe Igrzyska Dzieci w grach i zabawach 

ruchowych kl. I-IV w Starym Szelkowie – Drużynowo I miejsce; Ogólnopolski 

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – etap wojewódzki – 

II miejsce,  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom” – etap ogólnopolski - IV miejsce.        

 

          

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starym Szelkowie 

 W 2018 r. zorganizowano pracownię językową, wyposażoną 

 w specjalistyczny zestaw do nauki języków obcych (słuchawki, jednostkę 

centralną PC, pulpit ucznia, monitor dotykowy, program do sterowania 

pracownią z komputerem, stoliki i krzesła). Zakupiono drukarkę i tablicę 

interaktywną (wszystkie sale lekcyjne zostały wyposażone w tablice 

multimedialne). 

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteka 

szkolna zakupiła za kwotę 3.108,43 zł -  178 woluminów, w tym 98 pozycji 

 z kanonu lektur, których brakowało w naszej bibliotece. 

W ramach promocji czytelnictwa zorganizowano popołudnie z ulubioną książką. 

Uczniowie oczekujący na odjazd autobusów czytali wybraną książkę pod opieką 

nauczyciela świetlicy, bibliotekarza lub wychowawcy. 

Odbyło się także wspólne czytanie w ramach Narodowego Czytania 

„Przedwiośnia” S. Żeromskiego. Akcja została zorganizowana na terenie szkoły 

 w dniu7 września 2018r.  

Odbyła się także godzina z wychowawcą i ulubioną książką. W czasie lekcji 

wychowawczej uczniowie wspólnie czytali wybraną książkę.  
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Zorganizowano konkurs na „Na najlepszego czytelnika szkoły”. Najlepsi 

czytelnicy, którzy przeczytali najwięcej książek z biblioteki szkolnej i gminnej  

zostali nagrodzeni ( książki, dyplomy).   

Fundusze z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zostały przez 

bibliotekę szkolną w pełni wykorzystane. Książki do biblioteki zostały zakupione 

zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i cieszą się popularnością. Księgozbiór 

wzbogacił się o nowości wydawnicze, który zwiększył aktywność czytelniczą.  

W ostatnim czasie nastąpił wzrost czytelnictwa w stosunku do analogicznego 

okresu roku ubiegłego. Wzrosła świadomość rodziców w zakresie znaczenia 

czytania książek. 

  W Gimnazjum były prowadzone dodatkowe zajęcia w ramach  II edycji 

Programu „Szkolny Klub Sportowy”. Przedsięwzięcie Ministerstwa Turystyki 

 i Sportu upowszechniało aktywny sposób spędzania wolnego czasu oraz 

propagowało zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. Realizowany Program 

 w znaczący sposób wpłynął na poprawę sprawności fizycznej uczniów. Zajęcia 

były one przeprowadzane w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdej z 2 grup. 

Dyscyplinami wiodącymi były: unihokej i piłka nożna, miejscem zadań hala 

sportowa oraz boisko  ze sztuczną nawierzchnią. 

Ewaluacja była przeprowadzona za pomocą testów sprawności, którym byli 

poddawani uczniowie  na początku i na koniec roku szkolnego. Wyniki 

 z poszczególnych prób u większości osób się poprawiły. 

 Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu uczniów oraz nauczyciela 

wychowania fizycznego, wyniki uzyskiwane podczas zawodów sportowych były 

wysokie. Jesteśmy najlepszym Gimnazjum w powiecie makowskim, jeżeli chodzi 

 o poziom sportowy. 

I semestr 

1. I miejsce dziewcząt Unihokej (powiat); 
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2. I miejsce chłopców Unihokej (powiat); 

3. II miejsce dziewcząt Unihokej (międzypowiat); 

4. II miejsce chłopców Unihokej (międzypowiat); 

5. III miejsce dziewcząt – halowa piłka nożna (międzypowiat); 

6. II miejsce chłopców – halowa piłka nożna (międzypowiat). 

II semestr 

1. I miejsce dziewcząt w rozgrywkach w unihokeja (powiat); 

2. I miejsce chłopców w rozgrywkach w unihokeja (powiat); 

3. I miejsce dziewcząt w rozgrywkach w piłkę nożną (powiat); 

4. II miejsce chłopców w rozgrywkach w piłkę nożną (powiat); 

5. I miejsce dziewcząt  w rozgrywkach w piłkę nożną halową (powiat); 

6. I miejsce chłopców w rozgrywkach w piłkę nożną halową (powiat); 

7. II miejsce dziewcząt w rozgrywkach w piłkę nożną (międzypowiat); 

8. III miejsce Oliwi Matuszewskiej w indywidualnych biegach przełajowych. 

Tak wysokie wyniki sportowe były możliwe do osiągnięcia dzięki finansowaniu 

wyjazdów przez Gminę Szelków (około 10000 zł.) 

Oceny z wychowania fizycznego uzyskiwane przez uczniów Gimnazjum 

 w znaczący sposób uległy poprawie. 

Śr. I semestr 2017/2018   - 5,00 

Śr. I semestr 2018/2019   -  5,39 

 W ramach rozszerzenia zaplecza sportowego zakupiono przenośne słupki 

do siatkówki oraz siatki za łączną kwotę 3.750,00 zł. 

Na koniec roku szkolnego 2017/2018 zakupiono laptopa jako nagrodę 

 w konkursie „ Najlepszy uczeń – sportowiec”  za kwotę 1.950,00 zł.   
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C. Polityka Społeczna 

 

W Gminie Szelków środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu 

polityki społecznej wyniosły w 2018 roku 5.659.002,00 zł. Poziom wydatków 

 w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 101.644,00 zł, co stanowi 1,8%. 

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 4.972.780,00 zł, co stanowi 87,87% 

ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. 

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano 585.713,00 zł, co stanowi 10,35% 

ogólnych  wydatków w zakresie polityki społecznej. 

W dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatkowano 63.071,00 zł, co stanowi 1,12% 

ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. 

W dziale 854 – Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 37.438,00 zł, co 

stanowi 0,66% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. 

 

D. Kultura 

 

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu to placówka, której celem 

jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej 

potrzeby kulturalne, czytelnicze i sportowe mieszkańców oraz pozyskiwanie 

i przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzeniu jej 

wartości. Cyklicznie organizowany jest zimowy i letni wypoczynek dla dzieci 

 i młodzieży. Działania polegają na organizacji wyjazdów, autokarowych 

 i rowerowych wycieczek. W 2018 roku dzieci wyjechały na lodowisko Zimowy 

Narodowy, do Parku dzikich zwierząt w Kadzidłowie, do Rucianego Nida gdzie 

odbyły rejs statkiem po jeziorze, był w Makowicy na wycieczce rowerowej. Inną 

formą działań jest organizacja turniejów np. Turniej tenisa stołowego, turniej FIFA 

PS19, RC Liga. W okresie ferii i wakacji dzieci mogły skorzystać z zajęć sportowych 
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(np. Zimowa Akademia Piłkarska) i zajęciach plastycznych oraz uczestniczyć  

w festynach na powitanie i pożegnanie wakacji . W okresie wakacyjnym cyklicznie 

organizowany jest rodzinny spływ kajakowy Orzycem , który przyciąga wielu 

uczestników. W ciągu całego roku zapraszani są uczniowie najmłodszych klas 

 i przedszkolaki na przedstawienia teatralne (np. Na końcu świata przygody Misia 

i Kacpra Pirata”, „ Na Misiowych urodzinach najważniejsza jest rodzina”, „Lech 

Czech i Rus”, „Wilk i Zając”).  Organizowane są także cykliczne spotkania  

z  ciekawymi ludźmi (Eliza Kilianek Samsel  Moja afrykańska przygoda- 

wolontariat w Tanzanii, Robert Gondek – Moja Afryka).  

W 2018 roku zorganizowano koncert zespołu Simon and Simon, wystawę rysunku 

Roberta Kowalczyka. 

Przy Gminnym Centrum działa Klub Seniora „Stokrotka”, w 2018 r. 

obchodził on jubileusz 10-lecia istnienia. Członkowie klubu spotykają się 

systematycznie i tworzą zespół, który uczestniczy w organizowanych przez 

Muzeum Szlachty Mazowieckiej „Mazowieckich Zapustach” (2018r. - 

 w Jednorożcu). Zespół „Stokrotka” bierze też udział w przeglądzie piosenki 

 w Goworowie. Członkowie klubu przygotowują też dla mieszkańców Gminy 

koncerty i programy artystyczne ( 2018r. Koncert dla Niepodległej, Koncert kolęd 

na Gminnym Spotkaniu Opłatkowym). Kultywują tradycje ludowe 

 („Wianki”, „Andrzejki”). 

Przy Gminnym Centrum działa „Teatr Cioci Heni” – grupa amatorska 

 w 2018 grała dwa spektakle. Wiosną przedstawiała sztukę „Gość Oczekiwany” 

grając w Szelkowie , Różanie i Makowie Mazowieckim. Jesienią grupa teatralna 

uczestniczyła w Pułtuskim Konkursie Teatrów Amatorskich ze spektaklem 

„Powrót Posła” przygotowanym specjalnie na 100-lecie Odzyskania 

Niepodległości. Spektakl był punktem programu gminnych obchodów Święta 
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Niepodległości jak również przedstawiany był w Makowie Maz., Różanie, 

Gąsewie, Płoniawach Bramurze i Karniewie. 

Zgodnie ze statutem Centrum zajmuje się również działalnością sportową 

realizując zadania na bazie hali sportowej, siłowni, boisk sportowych.  Cyklicznie 

organizowany jest Charytatywny Turniej Piłki Halowej na rzecz WOŚP. Dużą 

imprezą o zasięgu ogólnopolskim jest Półmaraton Szelkowski, który w 2018 r. 

odbył się już po raz VIII. Impreza wchodzi w skład Makowskiej Triady Biegowej 

 i przyciąga około 100 uczestników. Aktywnie włączają się do udziału w biegach 

mieszkańcy Gminy Szelków. Organizowane są zajęcia z Kickboxingu dla dzieci 

 i dorosłych, szkółki piłkarskie, Centrum patronuje też drużynie piłkarskiej 

„Fortuna Szelków” zapewniając jej stroje sportowe i wyjazdy na turnieje poza 

Gminę. Aktywne panie mogą też skorzystać z zajęć Aerobicu odbywających się na  

hali sportowej. 

Dużą część działalności Centrum stanowi biblioteka publiczna gdzie 

organizowane są systematycznie lekcje biblioteczne, bajkowe spotkania dla 

najmłodszych. Corocznie Gminne Centrum włącza się w akcję Narodowego 

Czytania pod patronatem Prezydenta RP. W 2018 roku czytano „Przedwiośnie” 

Stefana Żeromskiego. Biblioteka Publiczna w 2018 r. zarejestrowała 221 

czytelników,  2168 odwiedzin, 4885 wypożyczeń. Filia biblioteki w Dzierżanowie 

zarejestrowała 24 czytelników, 163 odwiedziny, 277 wypożyczeń. 

W gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie 

odbywały się Sesje Rady Gminy, spotkania Klubu Seniora „Stokrotka”, wakacyjne 

plastyczne zajęcia dla dzieci, wakacyjna szkółka piłkarska, Wybory Samorządowe, 

Spotkania Komisji ds Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, Spotkania 

opłatkowe różnych grup społecznych, spotkania sołeckie, 

 szkolenia ODR, szkolenia dla rolników, próby Teatru Cioci Heni, zebrania 

 koła łowieckiego itp. 



68 
 

E. Turystyka, sport i rekreacja 
 
 

Wójt Gminy Szelków Pan Arnold Maciej Grossmann – podpisał 

 z Ministrem Sportu i Turystyki reprezentowanym przez Sekretarza Stanu, 

umowę o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa Otwartej Strefy 

Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt” w ramach realizacji zadania  

pt.: „Strefa aktywnego wypoczynku – siłownia zewnętrzna, sprawnościowy plac 

zabaw wraz ze strefą gier i relaksu oraz zagospodarowanie zieleni 

 w miejscowości Przeradowo”. W skład siłowni zewnętrznej wchodzą 

następujące urządzenia: Biegacz + Koła Tai Chi; Krzesło + Motyl rozciągający; 

Jeździec + Prostownik nóg; Pajacyk + Sztanga; Orbitrek + Narciarz;  

Twister + Wioślarz. W skład placu zabaw wchodzą następujące urządzenia: 

zestaw linowy, huśtawka bocianie gniazdo i trampolina. Cały plac zabaw ma 

nawierzchnię piaskową i został ogrodzony. W skład Strefy relaksu wchodzą 

następujące urządzenia: stół do szachów, gra kółko i krzyżyk, 4 ławki parkowe 

 i 2 kosze na śmieci oraz tablica regulaminowa. Ponadto pod wszystkimi 

urządzeniami został posiana trawa. Operacja ma charakter otwarty, 

 a korzystanie z Otwartej Strefy Aktywności jest bezpłatne i skierowane do całej 

społeczności. Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana przez Ministra 

Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) 

 w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 

 o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 

2018. Całkowita wartość inwestycji obejmująca jeden obiekt na terenie gminy 

Szelków: 99.460,31 zł, kwota dofinansowania ze środków FRKF:  

47.900,00 zł. 
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F. Gospodarka komunalna 

 

Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Szelków obejmuje 708 punktów 

świetlnych typu wysokoprężne sodowe oraz 59 punktów sterowania 

oświetleniem ulicznym, wzdłuż dróg gminnych, powiatowych i krajowych oraz 

placu przed budynkiem administracyjno- dydaktycznym w Starym Szelkowie.  

W 2018 roku wykonano następujące prace elektroenergetyczne: 

Budowa linii kablowej oświetleniowej i słupów oświetleniowych z oprawami 

oświetlenia ulicznego- 3 szt. W miejscowości Grzanka wzdłuż drogi powiatowej 

nr 2118W- realizowaną w ramach funduszu sołeckiego, o łącznej wartości 

44.034,10 zł brutto. 

Budowa linii kablowej oświetleniowej i słupów oświetleniowych z oprawami 

oświetlenia ulicznego- 10 szt. W miejscowości Magnuszew Duży wzdłuż drogi 

powiatowej nr 2123W oraz drogi gminnej dz. ewid. Nr 118, o łącznej wartości 

114.007,10 zł. 

Budowa linii kablowej oświetleniowej i słupów oświetleniowych z oprawami 

oświetlenia ulicznego – 2 szt., w miejscowości Smrock-Kolonia wzdłuż drogi 

powiatowej nr 2118W, o łącznej wartości 23.627,32 zł brutto; 

Budowa linii napowietrznej oświetleniowej na istniejących słupach  

z oprawami oświetleniowymi oświetlenia ulicznego- 5 szt., w miejscowości 

Magnuszew Mały wzdłuż drogi gminnej dz. ewid. Nr 43- realizowaną w ramach 

funduszu sołeckiego, o łącznej wartości 22.902,60 zł brutto; 

Budowa linii napowietrznej oświetleniowej na istniejących słupach z oprawami 

oświetleniowymi oświetlenia ulicznego- 2 szt., w miejscowości Magnuszew Mały 

wzdłuż drogi gminnej dz. ewid. Nr 88, o łącznej wartości 13.899,00 zł brutto; 

Budowa linii napowietrznej oświetleniowej na istniejących słupach z oprawami 

oświetleniowymi oświetlenia ulicznego – 4 szt., w miejscowości Stary Strachocin 
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wzdłuż drogi gminnej dz. ewid. Nr 63 – realizowaną w ramach funduszu 

sołeckiego, o łącznej wartości 42.189,00 zł brutto.  

Łącznie w 2018 roku wydano na rozbudowę oświetlenia ulicznego 

260. 659,12 zł brutto. 

 

 


