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I. WSTĘP 
 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 713), Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego przedstawia  raport  o 

stanie jednostki – Związku Gmin Regionu Płockiego za 2020 rok. Raport obejmuje przede 

wszystkim realizację programów, projektów, uchwał organów Związku oraz budżetu za rok 

2020. 

 

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZWIĄZKU GMIN 

REGIONU PŁOCKIEGO 
 

 

2.1. Powstanie Związku Gmin Regionu Płockiego 

Związek Gmin Regionu Płockiego rozpoczął swoją działalność 14 kwietnia 1994 roku 

z chwilą zarejestrowania w Rejestrze związków międzygminnych pod pozycją 114. Działa na 

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

oraz statutu, który określa zadania, prawa i obowiązki Związku.  Statut został opublikowany w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Płockiego Nr 5 z dnia 9 czerwca 1994 roku pod poz. 57, 

a jego zmiany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 11 marca 2013 

r., pod poz. 2865, w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 17 

października 2018 r. pod. poz. 9876 oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2019 roku pod poz. 15165. 

Związek Gmin Regionu Płockiego zrzesza 18 gmin z powiatu: płockiego, płońskiego i 

gostynińskiego oraz Miasto Płock na prawach powiatu grodzkiego. Całkowita powierzchnia 

Związku Gmin Regionu Płockiego wynosi 2425,66 km2 .  
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Rysunek 1. Teren Związku Gmin Regionu Płockiego - stan na 2020 rok 

 

Związek Gmin Regionu Płockiego w 2020 roku zrzesza: 

• 14 gmin wiejskich 

• gminę miejską 

• 3 gminy miejsko – wiejskie 

• gminę wiejsko – miejską 

Miasto na prawach powiatu 

Płock    [114 273]      

 

Gminy powiatu płockiego:  

Bielsk    [8 915]                                      Bodzanów    [8 187]      

 

Brudzeń Duży    [8 151]       Bulkowo    [5 488]        
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Miasto i Gmina Gąbin    [10 998]            Łąck    [5 253]                  

  

Miasto i Gmina Drobin    [7 816]            Mała Wieś    [5 916]      

 

Nowy Duninów    [3 963]                          Radzanowo    [8 251]    

 

Słupno    [7 955]                                         Stara Biała    [11 635]    

 

Gmina i Miasto Wyszogród    [5 585]       Staroźreby    [7 140]       

 

Gmina powiatu płońskiego:  

Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą    [7 632]        

 

Gminy powiatu gostynińskiego: 

 

Gostynin    [11 938]                                 Pacyna    [3 441]               

 

Szczawin Kościelny    [4 881]              



 
 
 

Strona 6 z 40 
 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego zameldowanych 

było na pobyt stały oraz czasowy 239 231 osób1.  

 

2.2. Zadania Związku Gmin Regionu Płockiego 

 

 Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 

statut związku międzygminnego określa zadania związku. Stosując się do obowiązujących 

przepisów - Statut Związku Gmin Regionu Płockiego w Rozdziale II szczegółowo określa 

zadania Związku, tj: 

• Zlecone w myśl obowiązujących przepisów prawa prowadzenie działań z zakresu 

gospodarki odpadami komunalnymi w porozumieniu lub w imieniu w imieniu gmin 

członków Związku. 

• Samodzielne lub w partnerstwie pozyskiwanie środków finansowych na realizację 

inwestycji związanych z ochroną środowiska w zakresie rekultywacji składowisk, 

odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, budowy oczyszczalni, kanalizacji, 

gospodarki odpadami. 

• Przygotowanie i prowadzenie programów w zakresie usuwania wyrobów zawierających 

azbest. 

• Przygotowanie i prowadzenie programów w zakresie opieki nad zwierzętami. 

• Przygotowanie działań i prowadzenie programów w zakresie transportu lokalnego. 

• Podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa oraz edukacja i kształcenie w 

formach pozaszkolnych poprzez inicjowanie i prowadzenie programów edukacyjnych 

i szkoleniowych w tym podnoszących jakość funkcjonowania administracji 

publicznej/samorządowej. 

• Promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie działań na rzecz profilaktyki 

zdrowotnej i ochrony zdrowia mieszkańców gmin – członków Związku. 

• Prowadzenie działań na rzecz rozwoju turystyki na obszarze Związku. 

• Promocja gospodarcza Związku Gmin oraz Gmin Członków Związku. 

• Uczestniczenie w lokalnych i regionalnych, krajowych i ponad krajowych programach 

z zakresu przedsięwzięć będących przedmiotem działania Związku. 

 

1 Liczba na podstawie danych przekazanych przez Gminy – Członków Związku Gmin Regionu Płockiego;  Gmina Bodzanów  - na podstawie 

danych z GUS.   
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• Organizowanie przedsięwzięć i imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych. 

• Inicjowanie zmian legislacyjnych z zakresu przepisów o samorządzie terytorialnym 

oraz opiniowanie projektów aktów legislacyjnych o samorządzie terytorialnym 

i związkach międzygminnych. 

• Wspólne występowanie Związku Gmin w imieniu Gmin Członków Związku wobec 

organizacji rządowych, samorządowych, instytucji, organów i organizacji. 

Promowanie, organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w partnerstwach lokalnych. 

Od 1994 roku Związek Gmin Regionu Płockiego nieprzerwanie pracuje na rzecz 

zrównoważonego rozwoju gmin członkowskich poprzez realizację projektów i programów np. 

promujących w społecznościach lokalnych właściwe postępowanie z odpadami komunalnymi, 

niebezpiecznymi w tym azbestem, rolniczymi przede wszystkim folią. Prowadzi edukację 

ekologiczną dla szkół w zakresie właściwego gospodarowania z odpadami wytwarzanymi w 

gospodarstwach domowych m.in. poprzez zbiórkę baterii, plastikowych nakrętek, konkursów 

oraz organizację zajęć plenerowych na terenie parków krajobrazowych. W ramach współpracy 

partnerskiej Związek Gmin Regonu Płockiego może poszczycić się realizacją zadań z zakresu: 

opieki nad zwierzętami, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, modernizacji 

dróg, rekultywacji gminnych składowisk, organizacji infrastruktury punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, instalacji OZE w tym metodą „zrób to sam”, e-administracji, 

dokumentacji planistycznej, szkoleń pracowników gmin w tym podnoszących jakość 

funkcjonowania administracji publicznej/samorządowej, organizacji i udziału w  

przedsięwzięciach i imprezach kulturalnych. 

2.3. Organy Związku Gmin Regionu Płockiego 
 

Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie Związku Gmin 

Regionu Płockiego, które wykonuje kompetencje przysługujące ustawowo Radzie Gminy. 

Gminy – Członkowie Związku reprezentowani są w Zgromadzeniu przez 

prezydenta/burmistrza/wójta bądź przez innego członka organu gminy na podstawie zgody 

zawartej w uchwale rady gminy/miasta. Członkowie Zgromadzenia wykonują swoje obowiązki 

społecznie nie pobierają wynagrodzenia. 

 W 2020 roku skład Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego reprezentowany 

był przez: 

• Pana Józefa Jerzego Rozkosza– Wójta Gminy Bielsk 
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• Pana Jerzego Staniszewskiego – Wójta Gminy Bodzanów 

• Pana Andrzeja Pawła Dwojnycha – Wójta Gminy Brudzeń Duży – Przewodniczącego 

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego  - powołany uchwałą Nr 14/VI/2018 

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia  26 listopada 2018 r. 

• Pana Gabriela Graczyka – Wójta Gminy Bulkowo 

• Pana Marcina Gortata – Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą 

• Pana Andrzeja Samoraja – Burmistrza Miasta  i Gminy Drobin - tragicznie zmarłego 

w maju 2020 roku, Pana Grzegorza Szykulskiego – p.o Burmistrza Miasta i Gminy 

Drobin. 

• Pana Krzysztofa Jadczaka – Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin 

• Pana Edmunda Zielińskiego – Wójta Gminy Gostynin 

• Pana Zbigniewa Białeckiego – Wójta Gminy Łąck 

• Pana Zygmunta Wojnarowskiego – Wójta Gminy Mała Wieś 

• Pana Mirosława Krysiaka – Wójta Gminy Nowy Duninów 

• Pana Krzysztofa Woźniaka – Wójta Gminy Pacyna 

• Pana Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta i Gminy Płock 

• Pana Sylwestra Ziemkiewicza – Wójta Gminy Radzanowo 

• Pana Marcina Zawadkę – Wójta Gminy Słupno; Uchwałą Nr 12/I/2018 z dnia 23 

listopada 2018 r. Rada Gminy Słupno powierzyła Pani Agnieszce Ruclak – Zastępcy 

Wójta reprezentowanie Gminy Słupno w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu 

Płockiego 

• Pana Sławomira Wawrzyńskiego – Wójta Gminy Stara Biała 

• Pana Kamila Groszewskiego – Wójta Gminy Staroźreby  

• Panią Barbarę Stępniak – Wójt Gminy Szczawin Kościelny 

• Panią Iwonę Gortat – Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród 

 

 Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego w 2020 roku na 4 posiedzeniach podjęło  

23 uchwały.  

Organem wykonawczym Związku jest Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego powoływany 

i odwoływany przez Zgromadzenie na okres kadencji Rad Gmin. Zarząd Związku wykonuje 

swoje obowiązki społecznie nie pobiera za swoją pracę wynagrodzenia. 

Do 26 sierpnia 2020 roku Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego reprezentowany był przez: 
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• Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego – Pana Andrzeja 

Nowakowskiego - powołany uchwałą Nr 17/VI/2018 Zgromadzenia Związku Gmin 

Regionu Płockiego z dnia  26 listopada 2018 r. 

• Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego – Pana 

Krzysztofa Jadczaka   - powołany uchwałą Nr 18/VI/2018 Zgromadzenia Związku 

Gmin Regionu Płockiego z dnia  26 listopada 2018 r. 

• Członka Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego – Pana Sławomira 

Wawrzyńskiego - powołany uchwałą Nr 21/VI/2018 Zgromadzenia Związku Gmin 

Regionu Płockiego z dnia  26 listopada 2018 r. 

• Członka Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego – Panią Agnieszkę Ruclak - 

powołana uchwałą Nr 2/I/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego 

z dnia  13 marca 2019 r.   

• Członka Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego – Pana Zbigniewa Białeckiego - 

powołany uchwałą Nr 19/VI/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego 

 z dnia  26 listopada 2018 r. .Odwołany na własny wniosek  uchwałą Zgromadzenia 

nr 19/IV/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku.  Zarząd ww. składzie podjął 37 uchwał. 

Zgodnie z uchwałą nr 20/IV/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu 

Płockiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego liczy 

czterech członków, w tym jeden Wiceprzewodniczący.  Skład Zarządu Związku 

Gmin Regionu Płockiego ustalony uchwałą nr 21/IV/2020 Zgromadzenia Związku 

Gmin Regionu Płockiego z dnia 26 sierpnia 2020 r w reprezentowany jest przez: 

• Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego – Pana Andrzeja 

Nowakowskiego - powołany uchwałą Nr 17/VI/2018 Zgromadzenia Związku Gmin 

Regionu Płockiego z dnia  26 listopada 2018 r.  

• Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego – Pana 

Krzysztofa Jadczaka  - powołany uchwałą Nr 18/VI/2018 Zgromadzenia Związku 

Gmin Regionu Płockiego z dnia  26 listopada 2018 r. 

• Członka Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego – Pana Sławomira 

Wawrzyńskiego - powołany uchwałą Nr 21/VI/2018 Zgromadzenia Związku Gmin 

Regionu Płockiego z dnia  26 listopada 2018 r. 
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• Członka Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego – Panią Agnieszkę Ruclak - 

powołana uchwałą Nr 2/I/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z 

dnia  13 marca 2019 r.   

Zarząd ww. składzie - od 26 sierpnia 2020 r. - podjął 3 uchwały. 

2.4. Komisja Rewizyjna 
 

Zgodnie z § 17 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego Komisję Rewizyjną wybiera 

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego spośród swego grona. Komisja składa się 

 z trzech członków: przewodniczący i dwóch członków.  Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest 

kontrola wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego. 

W związku z powyższym Komisję Rewizyjną do 26 sierpnia 2020 roku reprezentują: 

• Pan Andrzej Samoraj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powołany Uchwałą 

Zgromadzenia Nr 34/VII/2019 z dnia 4 października 2019 roku, ustanie członkostwa 

z powodu tragicznej śmierci stwierdzone Uchwałą Zgromadzenia nr 16/IV/2020 z 

dnia 26 sierpnia 2020 roku. 

• Pan Krzysztof Woźniak – Członek Komisji rewizyjnej, powołany Uchwałą 

Zgromadzenia nr 22/VI/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku. 

• Pan Kamil Groszewski – Członek Komisji Rewizyjnej, powołany Uchwałą 

Zgromadzenia Nr 33/VII/2019 z dnia 4 października 2019 roku. 

W dniu 26 sierpnia 2020 roku Zgromadzenie Związku uchwałą nr 17/IV/2020 uzupełniło skład 

Komisji Rewizyjnej powołując na jej członka Pana Mirosława Krysiaka – Wójta Gminy 

Nowy Duninów. 

2.5. Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego 
 

Obsługę techniczną i organizacyjną Związku i jego organów zapewnia Biuro, którym 

kieruje Dyrektor Biura - Katarzyna Rogucka – Maciejowska.  W związku ze zmianą statutu 

Związku, Zarząd Związku dokonał reorganizacji Biura Związku podejmując uchwałę nr 

38/XII/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku ws. zmiany regulaminu organizacyjnego Biura Związku 

Gmin Regionu Płockiego oraz schematu organizacyjnego. W wyniku ww. zmiany zmniejszono 

liczbę komórek organizacyjnych Biura Związku oraz skład osobowy Biura. Komórki 

organizacyjne wchodzące w skład Biura Związku Gmin Regionu Płockiego po zmianach: 

• Dyrektor Biura ZGRP  
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• Radca Prawny  

• Główny Księgowy Budżetu  

• Dział Finansowo – Księgowy  

• Dział Administracyjno – Organizacyjny  

• Dział Projektów i Programów  

• Komisja Przetargowa  

• Komisja Socjalna  

• Inspektor Ochrony Danych 

 

Rysunek 2. Schemat Organizacyjny Biura Związku Gmin Regionu Płockiego 

 

 

III. Sprawy Administracyjne Związku Gminy 
 

W 2020 roku: 

• odbyło się 16 posiedzeń Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego, w czasie których 

podjęto 40 uchwał. 

• odbyło się 5 posiedzeń Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego w czasie 

których podjęto 26 uchwał.   

• wydano 11 upoważnień  Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego. 

• wydano 8 Zarządzeń Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego2 Zarządu Związku 

Gmin Regionu Płockiego. 
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• wydano 7 Zarządzeń Dyrektora Biura dotyczących spraw organizacyjnych Biura 

Związku. 

• wydano 3 Ustalenia Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego2 Zarządu Związku 

Gmin Regionu Płockiego. 

• wydano 14 Upoważnienia Dyrektora Biura dotyczące organizacji pracy Biura Związku. 

• podpisano 18 umów z wykonawcami dotyczących bieżącej programowej działalności 

Związku Gmin Regionu Płockiego. 

• podpisano 9 aneksów do umów. 

• podpisano 9 porozumień dotyczących realizacji zadań zgodnie ze Statutem Związku 

Gmin Regionu Płockiego. 

• podpisano 1 aneks do porozumienia dotyczącego realizacji zadań zgodnie ze Statutem 

Związku Gmin Regionu Płockiego. 

• podpisano 2 ugody do umów. 

• podpisano 4 aneksy do ugód. 

• wzięto udział w 4 szkoleniach/ seminariach/ wideokonferencjach.  

• podpisano 3 umowy o pracę, w tym: 2 umów w związku z zakończeniem okresu 

obowiązywania poprzedniej umowy, 1 umów na czas zastępstwa w związku 

z długotrwałą nieobecnością pracownika 

• podpisano 8 porozumień dotyczących zmiany warunków pracy i płacy tj. zmiany 

warunków pracy i płacy w związku ze zmianą minimalnej krajowej. 

• Wydano 4 świadectwa pracy. 

• Podpisano 3 porozumienia dot. przeniesienia pracownika samorządowego w trybie 

art. 22 Ustawy o pracownikach samorządowych. 

• przygotowano i przeprowadzono 17 postępowań o wartości nieprzekraczającej kwoty 

30 tys. euro; 

▪ System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (PROTON) System 

Elektronicznego Obiegu Dokumentów (PROTON) - rozwiązanie 

informatyczne, które wspomaga obsługę przepływu informacji w ramach 

urzędu. Program umożliwia odbieranie i przesyłanie wiadomości 

elektronicznych. Proton wspomaga procesy rejestrowania korespondencji 

przychodzącej i wychodzącej. Usprawnia i przyspiesza obieg pism, spraw, 

zadań, a zarazem zwiększa możliwość kontroli rejestrowanych informacji. 

 

2
 Zgodnie z § 15 ust 6 W razie nieobecności lub niemożności wykonywania swoich obowiązków przez Przewodniczącego Zarządu jego funkcję i kompetencje wykonuje 

Wiceprzewodniczący Zarządu. 
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▪ Elektroniczny System Obsługi Gmin (ESOG) - system  umożliwiający 

wsparcie gmin w realizacji zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

▪ wpłynęła  skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  dotycząca 

bezczynności organu w przedmiocie wydania decyzji w sprawie opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – Sporządzono i przekazano odpowiedź do 

Sądu Administracyjnego. Sygn. art. /III SAB/Wa/33/20. W dni 4 maja 2021 roku 

doręczono do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego odpis postanowienia w którym 

Sąd Administracyjny odrzuca skargę. 

• wystawiono i wysłano 49 713,00 wezwań do zapłaty;  

• wystawiono i wysłano 1 457 pism w zakresie przeksięgowania wpłat, zwrotów nadpłat, 

w sprawie zaległości 

•  przygotowano 964  poleceń księgowych w zakresie zwrotu nadpłat  

• wystawiono i wysłano 15 upomnień: Czerwińsk nad Wisłą – 1; Stara Biała – 2; 

Wyszogród – 1; Brudzeń Duży – 3; Łąck – 3; Staroźreby – 1;  Szczawin Kościelny – 1;  

Bielsk -2; Gostynin – 1. 

• wystawiono 1 tytuł wykonawczy:  Łąck - 1 

• przeprowadzono 1 postępowanie podatkowe zakończone wydaniem decyzji w lutym 

2021 roku. 

• przeprowadzono 58  postępowań podatkowych wszczętych w 2020 roku w sprawie 

udzielenia ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Po 

przeprowadzeniu szczegółowej analizy zebranego materiału dowodowego, w tym 

oświadczenia o stanie majątkowym wnioskujących o udzielenie ulgi wydano decyzje: 

• rozłożeniu zaległości na raty – 25 decyzji, na łączną kwotę 40 064,04 zł plus odsetki 

• częściowym umorzeniu zaległości – 1 decyzja 

• odmowie udzielenia ulgi – 15 decyzji na łączną kwotę 29 126,90 zł plus odsetki 

• 2 sprawy zakończone postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania, 

zgodnie z art. 165a z § 1 Ordynacji podatkowej 

• umorzenie postępowania – 15 decyzji 
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W 2020 roku wszczęto 104 postępowania w sprawie udzielenie ulgi w opłacie za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zakończono 58 

postępowań – pozostałe 46 to postępowania w toku. 

• zaksięgowano 30 648 wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami na łączną kwotę 

4 930 222,76 zł.  

• w związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi w 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

roku do Urzędu Skarbowego przygotowano 151 poleceń księgowych w zakresie zwrotu 

opłaty komorniczej  

• zarejestrowano 499 w tym aktywnych 403 deklaracji dotyczących nieruchomości 

zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych; 

•  deklaracji zmieniających (korekt), w tym nieruchomości zamieszkałe – 325, 

 niezamieszkałe – 67, mieszane - 11 

Zgodnie z zapisami Art. 6s. Ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (DZ.U. 2019 poz 2010 z póź. zm). w przypadku gdy gmina nie 

realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt 

gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2.  

W oparciu o wpływające faktury Związek Gmin Regionu Płockiego na bieżąco realizuje 

wypłaty  kosztów poniesionych przez właścicieli nieruchomości w związku z zastosowaniem 

przepisu art. 6s  ustawy ucpg.  

IV. Budżet Związku Gmin Regionu Płockiego 
 

Polityka finansowa Związku Gmin Regionu Płockiego realizowana jest w oparciu 

 o uchwałę budżetową oraz wieloletnią prognozę finansową corocznie uchwalane przez 

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego. 

Uchwałą Nr 1/I/2020 z dnia 8 stycznia 2020 przyjęta została do realizacji Wieloletnia 

Prognoza Finansowa Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2020 – 2023 natomiast 

Uchwałą Nr 2/I/2020 z dnia 8 Stycznia 2020 roku ustalono wielkości budżetowe na rok 2020.  

Plan dochodów na 2020 rok po dokonanych w trakcie roku zmianach, według stanu na 

31 grudnia 2020 roku ukształtował się na poziomie 8.777.886,91 zł. 

Plan wydatków na 2020 rok po dokonanych w trakcie roku zmianach, według stanu na 
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31 grudnia 2020 roku ukształtował się na poziomie 9.096.416,78 zł.  

W trakcie roku budżetowego 2020 wprowadzone zostały do planu budżetu przychody, 

tj. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 318.529,87 zł.  

4.1. Wykonanie budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego 
 

Dochody ogółem na plan  8.777.886,91 zł. zrealizowane zostały w kwocie 6.242.522,84 zł. co 

stanowi 71,12 % planu, w tym: 

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 6.242.522,84 zł. tj. na poziomie 78,06%  

- dochody majątkowe nie zostały zrealizowane z uwagi na nie przekazanie środków z budżetu 

Unii Europejskiej na realizację projektu „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku 

Gmin Regionu Płockiego”. 

 

Wydatki ogółem na plan 9.096.416.78 zł. zrealizowane zostały w kwocie 6.540.768,83 zł. co 

stanowi 71,90 % planu, w tym: 

- wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 6.540.768,83 zł. tj. na poziomie 78,65% 

- wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane z uwagi na nie przekazanie środków z budżetu 

Unii Europejskiej na realizację projektu „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku 

Gmin Regionu Płockiego”. 

 

Budżet Związku zamknął się deficytem w wysokości 298.245,99 zł. przy planowanym 

deficycie w kwocie 318.529,87 zł.  

Na dzień 31.12.2020 r. Związek posiada należności wymagalne w kwocie 4.943.900,72 zł. 

Należności te w porównaniu do roku ubiegłego zmalały o kwotę 3.049.119,79 zł. 

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyegzekwowane w roku 2020 

wynosiły 4.822.600,85 zł. 

 

Źródłami wpływów budżetowych Związku w 2020 roku były: dochody z opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych wyegzekwowane w roku 2020, 

składka członkowska, składki celowe Gmin przeznaczone na realizację konkretnych projektów 

oraz dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
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4.2. Wykonanie dochodów budżetowych Związku Gmin Regionu Płockiego 

według podstawowych źródeł 
 

Tabela 1. Wykonanie dochodów budżetowych Związku Gmin Regionu Płockiego według podstawowych źródeł 

 Ogółem Udział  

w dochodach 

ogółem (w%) 

Dochody związane z odbiorem i 

zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych (opłata, koszty komornicze, 

odsetki) 

 

4.930.222,76 

 

78,98 

 

Składka członkowska 

 

493.394,40 

 

7,90 

Składki celowe (projekty: utrzymanie 

miejsc dla bezdomnych zwierząt, usuwanie 

folii ogrodniczych, tropiciele odpadów) 

 

188.360,15 

 

3,02 

 

Dotacja z NFOŚiGW 

 

129.210,67 

 

2,07 

Składka celowa na zbilansowanie system 

gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

293.113,07 

 

4,70 

Inne dochody  

(opłata produktowa, odsetki, kary) 

208.221,79 3,33 

 

Dochody ogółem 

 

6.242.522,84 

 

100,00 

 

Po stronie wydatków wpływy dotyczące zadania odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych przeznaczane są na wynagrodzenie za usługę płacone operatorom systemu oraz 

na pokrycie kosztów obsługi systemu. Składka członkowska zgodnie z postanowieniami 

Statutu Związku służy pokryciu kosztów bieżącego funkcjonowania Związku. Z kolei składki 

celowe oraz dotacje wydatkowane są zgodnie z celem na jaki zostały przekazane. 
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4.3. Wykonanie wydatków budżetowych Związku Gmin Regionu Płockiego 

według rozdziałów klasyfikacji budżetowej 
 

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetowych Związku Gmin Regionu Płockiego według rozdziałów klasyfikacji budżetowej 

 Ogółem Wykonanie planu 

(w %) 

Udział w 

wydatkach 

ogółem (w%) 

 

Gospodarka odpadami 

 

5.748.633,77 

 

84,04 

 

87,89 

Schroniska dla zwierząt – zadanie 

utrzymania miejsc dla bezdomnych 

zwierząt 

 

82.917,21 

 

41,46 

 

1,27 

Pozostałe działania związane z 

gospodarką odpadami 

 

160.442,03 

 

53,29 

 

2,45 

Pozostała działalność – bieżące 

funkcjonowanie Związku 

finansowane składką członkowską 

 

548.775,82 

 

56,32 

 

8,39 

Wydatki ogółem 6.540.768,83 71,90 100,00 

 

V. PROJEKTY I PROGRAMY ZWIĄZKU GMIN REGIONU 

PŁOCKIEGO 

 

5.1. Projekty i programy zrealizowane przez Związek Gmin Regionu Płockiego w 

2020 roku 

 

5.1.1. „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, odbioru, załadunku i transportu do 

miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt 

stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz 

inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Miasta Płocka” 

 

Na mocy Porozumienia nr 2/WKŚ-III/P/19/2020 z dnia 25.02.2020 r. pomiędzy Gminą 

Miasto Płock a Związkiem Gmin Regionu Płockiego, została zawarta Umowa nr 3/VI/202 

z dnia 10.06.2020 r., z PHUP „EURO-GAZ” Sp. J. Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny 

na realizację zadania pn. „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu zakresie demontażu, 

odbioru, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć 

dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań 
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indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Miasta Płocka”.  

Zadanie zrealizowano w terminie od dnia 10.06.2020 roku do dnia 06.11.2020 roku. 

▪ Zakres rzeczowy zadania; 

▪ zdemontowano, odebrano, przetransportowano oraz unieszkodliwiono 14,140 Mg 

tj. 1 087,69 m2 wyrobów azbestowo-cementowych, koszt całkowity – 9 914,51 zł 

brutto. 

▪ odebrano, przetransportowano  oraz  unieszkodliwiono 74,700 Mg tj. 5 753,08 m2 

wyrobów azbestowo-cementowych, koszt całkowity – 36 347,96 zł brutto. 

Łączny koszt – 46 262,47 zł brutto. 

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła firma VIRIBUS Sp. z o.o. z siedzibą w 

Płocku, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock. 

▪ Nadzór inwestorski nad realizacją rzeczową zadania; 

Łączny koszt – 3 419,16 zł brutto. 

Całkowity koszt realizacji zadania pn. „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, 

odbioru, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć 

dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów i innych elementów zawierających 

azbest z zabudowań indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych z terenu Miasta Płocka” 

wyniósł 49 681,64 zł brutto. 

 

5.1.2. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu 

Płockiego” 

 

Realizacja Projektu zgodnie z Umową podpisaną 13.10.2017 r. pomiędzy 

Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego, a Beneficjentem Związkiem Gmin Regionu Płockiego współfinansowanego    

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka 

przyjazna środowisku” Działania 5.2 „Gospodarka odpadami”  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (RRPO 2014-2020), 

zmienionej aneksem nr RPMA.05.02.00-14-5273/01 z dnia 12.06.2019 r., aneksem nr 

RPMA.05.02.00-14-5273/16-02 z dnia 31.08.2018 r., aneksem nr RPMA.05.02.00-14-
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5273/16-03 z dnia 09.10.2019 r. oraz zawartym w dniu 17 września 2020 roku aneks nr 

RPMA.05.02.00-14-5273/16-04, który wprowadza następujące zmiany:  

 

Beneficjent: Związek Gmin Regionu Płockiego 

 

Partnerzy: Gmina Gostynin, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Stara Biała,  

 Miasto i Gmina Drobin, Gmina Słupno, Gmina Mała Wieś. 

 

Numer umowy: RPMA.05.02.00-14-5273/16-00 z dnia 13.10.2017 r. 

Aneks nr  RPMA.05.02.00-14-5273/16-01 z dnia 12.06.2018 r., 

RPMA.05.02.00-14-5273/16-02 z dnia 31.08.2018 r.,   

RPMA.05.02.00-14-5273/16-03 z dnia 09.10.2018 r.,  

RPMA.05.02.00-14-5273/16-04 z dnia 17.09.2020 r., 

 

Całkowita wartość projektu: 2 301 019,38 PLN 

 

Wartość dofinansowania: 1 490 460,77 PLN 

 

Okres realizacji projektu: 20.04.2016 r. – 31.12.2021 r. 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020. 

 

W dniu 27 stycznia 2020 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

wyraziła zgodę na zmianę polegającą na odstąpieniu od realizacji projektu w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”. Tym samym każda Gmina będących uczestnikiem/partnerem projektu 

będzie odpowiedzialna za przygotowanie we własnym zakresie dokumentacji projektowej, 

uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.  

Na posiedzeniu w dniu 06.07.2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził 

zgodę na dokonanie zmian zapisu w Regulaminie konkursu nr RPMA.05.02.00. -IP.01.14-

014/16  dotyczącego dopuszczalnego okresu realizacji projektów, a tym samym wyraził zgodę 

na wydłużenie terminu realizacji Projektu do dnia 31 grudnia 2021 r. 

W dniu 13 lipca 2020 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

wyraziła zgodę na wprowadzenie zmian tj.  
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⎯ zmniejszenie liczby planowanych do utworzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych (PSZOK), a tym samym liczby podmiotów realizujących projekt, 

⎯ zmniejszenie wartości wskaźnika rezultatu „wzrostu zatrudnienia ze wspieranych 

podmiotach” (j.m. – EPC z 13 na 2), 

⎯ zmniejszenie wartości wskaźnika rezultatu „liczba osób objętych selektywnym zbieraniem 

odpadów” (j.m. – osoby) z 92 968 na 64 702, 

⎯ zmiany wymiaru czasowego funkcjonowania w tygodniu poszczególnych punktów 

PSZOK,  

Po przeprowadzeniu ponownej oceny merytorycznej eksperci z Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych podtrzymali pozytywną ocenę projektu.  

 

Przedmiotowy projekt jest projektem Partnerskim, w którym występuje 7 (siedem) 

Partnerów/ Gmin tj. Gostynin, Gąbin, Stara Biała. Drobin, Słupno, Mała Wieś z terenu działania 

Związku Gmin Regionu Płockiego. Liderem Partnerstwa i wnioskodawcą jest Związek Gmin 

Regionu Płockiego. Partnerzy Projektu na rzecz realizacji projektu pn.: „Organizacja sytemu 

PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” w dniu 10 lipca 2020 roku zawarli 

Umowę Partnerską Nr 5/ VII/2020,  w której określono niezbędne na tym etapie elementy 

współpracy. Po stronie Lidera wskazano na obowiązki w zakresie całościowej koordynacji, 

zarzadzania oraz wdrożenia Projektu. Ponadto Strony łącznie ponoszą odpowiedzialność m.in.     

⎯ skuteczną i terminową realizacje Projektu zgodnie z harmonogramem konkursu RPO 

WM 2014-2020,zatwierdzonym wnioskiem aplikacyjnym, umowa o dofinasowanie, 

⎯ prawidłowe zarzadzanie Projektem, 

⎯ zobowiązują się realizować swoje zadania z najwyższą starannością, ramami konkursu 

RPO WM 2014-2020 oraz zgodnie z Umową o dofinasowanie, która została zawarta 

przez Lidera Projektu.  

 

 

W wyniku, realizacji inwestycji powstanie 8 (osiem) punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych przy współpracy Partnerów projektu na terenie 7 (siedmiu) Gmin tj. 
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▪ Gostynin 

▪ Gąbin 

▪ Brudzeń Duży 

▪ Stara Biała 

▪ Drobin 

▪ Słupno 

▪ Mała Wieś  

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia - instalacji punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych- w wymienionych lokalizacjach przewiduje się budowę i montaż:  

⎯ utwardzonych placów wraz z niezbędną infrastrukturą i instalacjami podziemnymi  

i naziemnymi oraz urządzeniami, zaprojektowaniem i wykonaniem dojść,  

⎯  dojazdów oraz wyposażenie punktów w kontenery i pojemniki na odpady 

niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne,  

⎯ nie wyklucza się możliwości budowy ramp. Wiat, boksów magazynowych oraz 

ewentualnego nowego zjazdu z dróg oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących 

obiektów na potrzeby PSZOK,  

oraz  

⎯ promocję projektu – wraz ze stosownymi oznaczeniami, wydarzeniami promującymi, 

materiałami poligraficznymi. 

Projekt zakłada dostęp do powstałej infrastruktury dla 100 procent populacji, objętej jego 

zasięgiem: bez względu na płeć, wiek, orientację seksualną wyznanie etc., stąd też uznać go 

należy za jednoznacznie pozytywny w zakresie stwarzania równych szans  

i niedyskryminowania kogokolwiek. Rozwiązania architektoniczne i technologiczne 

zaproponowane w projekcie zakładają  również pełen dostęp do jego produktów dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych, które będą pozbawione barier architektonicznych.   

 

Główny cel projektu  

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko składowanych odpadów poprzez 

upowszechnienie i zwiększenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów, co zwiększy poziom 

ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych. Dzięki 

realizacji projektu znacznej poprawie ulegnie jakość i warunku życia lokalnej ludności (Gmin 

objętych projektem). W związku z realizacja projektu, przewiduje się zmniejszenie udziału 

odpadów komunalnych składowanych na składowiskach odpadów. 
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Projekt w znacznym stopniu przyczyni się do: 

⎯ likwidacji istniejących nielegalnych „dzikich” wysypisk poprzez większe możliwości 

segregacji odpadów i ich dostarczania do specjalnie wydzielonych punktów, 

⎯ poprawa stanu środowiska,  

⎯ estetyki krajobrazu oraz wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców,   

a także 

⎯ bardziej globalnie – w wysokim stopniu dostosuje obszar naszego kraju do wytycznych 

środowiskowych, stanowiących normę w krajach Unii Europejskiej.  

W drożenie projektu przyczyni się do realizacji celu głównego oraz szczegółowych 

wynikających z zapisów konkursowych dla projektów realizowanych z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, w tym szczególnie konkursu nr 

RPMA.05.02.00-14-5273/16 Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” 

Działanie 5.2, „Gospodarka odpadami”, oraz postanowieniami obowiązującego prawa, a także 

ze względu na edukację ekologiczną i konieczność pozostania w zgodzie ze standardami, 

wdrażanymi na terenie Polski w ramach naszego członkostwa w Unii Europejskiej.   

   

Projekt obejmie 64 702 osób (dane GUS. dot. terenu realizacji inwestycji). W wyniku 

realizacji inwestycji dokonane zostanie zatrudnienie pracowników poprzez zwiększenie 

zakresu obowiązków osób zatrudnionych na etatach częściowych, np. w oczyszczalni ścieków 

lub W Zakładach Gospodarki Komunalnej, rozszerzając zakres obowiązków o obsługę Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Spowoduje to zwiększenie umowy o pracę 

pracownikowi pracującemu na np. w ½ , ¾ etatu, do pełnego etatu.   

Właścicielami inwestycji po ich zakończeniu będą Gminy/ Partnerzy projektu. Powstałe Punkty 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą zarządzane przez Gminy. Koszty związane 

z utrzymaniem inwestycji będą pokrywane ze źródeł własnych Gmin/Partnerów projektu. 

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powstałe w wyniku realizacji projektu 

otwarte będą minimum 5 dni w tygodniu – w tym także w soboty, min. 8 godzin w ciągu dnia, 

min. Do godziny 19, co pozwoli wszystkim osobom posiadającym śmieci pozbyć się ich w 

dogodnych dniach i godzinach, bez generowania kolejek w miejscach, gdzie PSZOK-i 

powstaną.  Dzięki realizacji projektu zakłada się intensywne wdrażanie selektywnej zbiórki 

odpadów dla wydzielenia z masy odpadów komunalnych (16 frakcji selektywnie zbieranych) 

tj.: 
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⎯ Frakcja I: Papier 

⎯ Frakcja II: Tworzywa sztuczne 

⎯ Frakcja III: Szkło 

⎯ Frakcja IV: Opakowania wielomateriałowe 

⎯ Frakcja V: Zmieszane odpady opakowaniowe 

⎯ Frakcja VI: Odpady komunalne ulegające biodegradacji ( w tym odpady 

opakowaniowe, ulegające biodegradacji) 

⎯ Frakcja VII: Przeterminowane leki 

⎯ Frakcja VIII: Chemikalia oraz zanieczyszczone opakowania 

⎯ Frakcja IX: Zużyte baterie i akumulatory 

⎯ Frakcja X: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

⎯ Frakcja XI: Meble i inne odpady wielogabarytowe 

⎯ Frakcja XII: Odpady budowlane i rozbiórkowe 

⎯ Frakcja XIII: Zużyte opony  

⎯ Frakcja XIV: Odpady zielone 

⎯ Frakcja XV: Odzież i Tekstylia inne niż Biodegradowalne 

⎯ Frakcja XVI: Popioły 

Poza wymienionymi, podjęte będą również dalsze prace związane z zagospodarowaniem 

powstałych odpadów: tym aspektem zajmą się wybrane firmy. Po etapie dostarczenia odpadów 

do punktów selektywnej zbiórki odpadów dalsze działania będą polegały na przekazaniu 

wydzielonych grup odpadów do deklarujących chęć współpracy podmiotów gospodarczych 

świadczących usługi w zakresie zagospodarowania odpadów.   

 

Realizacja projektu jest niezbędnym czynnikiem wpływającym na poprawę warunków 

ekologicznych i ekonomicznych omawianego regionu. Głównym celem projektu jest 

ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko składowanych odpadów poprzez 

upowszechnienie i zwiększenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów, co zwiększy poziom 

ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych. 
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5.1.3. „Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich 

Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, 

transportu  z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, 

opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji 

 i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową” 
 

Beneficjenci:  Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Bulkowo, Gmina 

Słupno, Gmina Staroźreby, Gmina Stara Biała,  

Termin realizacji przedsięwzięcia: 24.03.2020 – 31.12.2021 

Numer Umowy: 1/III/2020 z dnia 24.03.2020 r. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL” Artur Zielaskowski z 

siedzibą w Grudziądzu 

Łącznia liczba miejsc zarezerwowanych w schronisku: 29 

Źródła finansowania: środki własne Gmin 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:  

1. Odłowienie oraz transport bezdomnych psów do schroniska z terenu Miasta i Gminy Gąbin 

oraz gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Słupno, Staroźreby, Stara Biała, Bielsk na 

zasadach zgodnych z ustawą  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2017 

poz. 1840 z późn.  zm.), na podstawie pisemnego zgłoszenia pracownika Gminy.  

2. Zapewnienie opieki nad zwierzętami w schronisku w ramach kosztów obejmujące: 

a. zabezpieczenie 31 / trzydzieści jeden/ miejsc w schronisku w odpowiednich 

warunkach dla odłowionych zwierząt, posiadające pomieszczenia chroniące je 

przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła 

dziennego, a także zapewnienie  wyżywienia, stałego dostępu do wody oraz opieki 

weterynaryjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;  

b. prowadzenie, odrębnie dla każdej z gmin ewidencji i dokumentacji zwierząt ze 

wskazaniem pochodzenia zwierzęcia odłowionego i przyjętego do schroniska, a 

także prowadzenia ewidencji nadania numerów identyfikacyjnych zwierzętom 

oraz każdorazowo informowanie Zamawiającego o zdarzeniach, tj. adopcja, 

upadek, eutanazja zwierzęcia; 

c. prowadzenie dokumentacji fotograficznej zwierząt wraz z ich numerem 

identyfikacyjnym dla potrzeb działań adopcyjnych; 

⎯ przekazywanie dokumentacji fotograficznej wyłapanych zwierząt w ciągu 

48 godzin od ich wyłapania w celu zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego bądź Wykonawcy; 
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⎯ sporządzanie w dniu odłowienia zwierzęcia dokumentacji fotograficznej 

zwierzęcia odłowionego. Zdjęcia oznaczone datą interwencji umieszczoną 

na  wykonanej fotografii. Dokumentację fotograficzną o której mowa 

powyżej Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w 

terminie 48 godzin od przeprowadzenia  skutecznej interwencji wraz z 

krótkim opisem umożliwiającym identyfikację odłowionego  psa z 

wskazanego miejsca do odłowienia; 

d. wykonanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjmowanych do 

schroniska z terenu gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu Płockiego tj.: 

Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Gąbin, Słupno, Staroźreby, Stara Biała oraz 

zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej po wykonaniu zabiegów kastracji 

lub sterylizacji. 

3. Zamawiający zakłada, a Wykonawca gwarantuje 31 /trzydzieści jeden/ miejsc w schronisku 

dla bezdomnych zwierząt,  posiadające pomieszczenia chroniące je przed zimnem, upałami 

i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, a także zapewnienie 

wyżywienia, stałego dostępu do wody oraz opieki weterynaryjnej - zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

4. Prowadzenie i przedkładanie Zamawiającemu w terminie 14 dni po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego, pisemnej sprawozdawczości związanej z realizacją przedmiotu 

zamówienia, prowadzonej odrębnie dla każdej z gmin objętych przedmiotem zamówienia - 

dla celów rozliczeniowych.  

5. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu 

Płockiego tj.: Miasta i Gminy Gąbin, Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Słupno, Staroźreby, 

Stara Biała wraz z ich transportem oraz zabezpieczeniem miejsc do ich przetrzymywania.  

6. Po upływie terminu realizacji umowy Wykonawca nieodpłatnie oraz bez dodatkowych 

czynności formalnych i prawnych przejmuje przyjęte do schroniska zwierzęta na utrzymanie 

i opiekę z własnych środków. Po tym okresie Wykonawca przejmuje pełną 

odpowiedzialność za przejęte zwierzęta. 

7. Zapewnienie opieki weterynaryjnej odłowionym zwierzętom, w której zakres wchodzi:  

15-dniowa kwarantanna; odrobaczenie; szczepienie; leczenie.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji i dokumentacji zwierząt 

poddanych kastracji lub sterylizacji oddzielnie dla każdej z gmin objętych przedmiotem 

zamówienia (polegającej m.in. na sporządzaniu pisemnych protokołów potwierdzających 
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wykonanie zabiegów sterylizacji lub kastracji przez Wykonawcę, zawierających opis 

zwierzęcia wraz z datą i miejscem odłowienia oraz z datą zgłoszenia przez pracownika). 

W ramach umowy w okresie od 24.03.2020 roku  do 31.12.2020 roku:  

⎯ liczba upadków/eutanazji: 0 

⎯ liczba psów adoptowanych: 8 

Całkowity koszt realizacji zadania pn. „Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin 

członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich 

odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, 

opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji 

wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową”, wyniósł  99 519,30 zł brutto [w terminie od  24 

marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku] 

 

5.1.4. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu Big-Bag”, 
 

Realizacja zadania realizowana na mocy Umowy NR 52/2020/07/OZ-UP-go/D z dnia 

23.04.2020 r. zawartej pomiędzy Związkiem Gmin Regionu Płockiego a Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmienionej aneksem nr 1/729 w dniu 

28.09.2020 r.  

 

Beneficjent: Związek Gmin Regionu Płockiego 

Partnerzy: Gminy Gostynin, Gminy Pacyna, Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy 

Łąck 

Numer umowy:  52/2020/07/OZ-UP-go/D z dnia 23.04.2020 r. 

Aneks nr  1/729 z dnia 28.09.2020 r.  

Źródła finansowania: 100% dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Wartość dofinansowania: 151 095,00 PLN 

Termin realizacji przedsięwzięcia: 01.10.2020 – 30.09.2020 

Wykonawca: TRANS -PLAST Jacek Borkowski, ul. Chabrowa 5, 06-400 Ciechanów  

Przedsięwzięcie polegające na usunięciu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej przeprowadzono na terenie pięciu gmin członkowskich Związku Gmin 

Regionu Płockiego tj.  
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▪ Gmina Słupno 

▪ Gmina Stara Biała 

▪ Gmina Łąck 

▪ Gmina Pacyna 

▪ Gmina Gostynin 

 

Kwota dotacji: 

⎯ nie przekroczyła 100,00 % kosztów kwalifikowanych zrealizowanych przedsięwzięcia,  

⎯ nie została przeznaczona na pokrycie kosztów poniesionych przed dniem 01.06.2019 r., 

⎯ w całości została przeznaczona na realizacje zadań bieżących w zakresie objętym 

dotacją (nie inwestycyjnych), 

⎯ kwota dotacji nie przekroczyła iloczynu 500 zł (pięćset złotych) i wyrażonej w Mg masy 

odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 

nawozach i typu Big Bag  unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach 

przedsięwzięcia.  

 

Zakres przedmiotu zamówienia  

Odpady pochodzące z działalności rolniczej podmiotów uczestniczących 

w przedsięwzięciu pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 

z działalności rolniczej” zostały dostarczone przez właścicieli – Rolników na zaznaczone przez 

Gminę miejsce zbiórki i zważone i odebrane przez Wykonawcę.  

Rolnicy zobowiązani byli do przywiezienia odpadów i ich przekazania według 

następujących kryteriów:  

1. właściwego posortowania odpadów na niżej wymienione grupy:  

⎯ folia z bel (biała, zielona i transparentna/przeźroczysta może być razem, mogą 

też być razem worki po nawozach, ale nie typu Big-Bag), 

⎯ folia z pryzm (czarna i czarno – biała może być razem), 

⎯ Big – Bag, (tylko Big-Bag), 

⎯ siatki i sznurki.  

2. prawidłowego przygotowania odpadów polegającego na: 

⎯ NIE wkładaniu i NIE zawijaniu do środka folii i worków oraz do Big – 

Bag innych odpadów takich jak opony, sianokiszonka, śmieci itp., 

⎯ usuwaniu i wytrzepywaniu z folii innych zanieczyszczeń, w tym dużych ilości ziemi. 
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Dopuszczalne były śladowe ilości zabrudzeń ziemi. Duże ilości ziemi  w odpadach folii 

wpływały negatywnie na wagę i w konsekwencji mogły zmniejszyć rzeczywistą masę 

odpadów rolniczych, które powinny zostać odebrane w ramach przedsięwzięcia. 

 

 

Rysunek 3. Wykaz Liczby Rolników, którzy wzięli udział w realizacji zadania  pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej”  

 

Załadunek odpadów odbywał się zgodnie z rodzajem przekazanego przez Rolnika 

odpadu do odpowiednio przygotowanego kontenera. 

W celu umożliwienia uczestnikom programu odpowiedniego przygotowania odpadów 

do odbioru ustalony został z Wykonawcą TRANS-PLAST Jacek Borkowski Harmonogram 

odbiorów w terminie od 21 do 30 września 2020 z nieprofesjonalnego punktu, z którego 

prowadzony był odbiór odpadów tj.:  

 

1. Gmina Słupno 

• Miejsce zbiórki/odbioru odpadów w miejscowości Wykowo 57, 09-472 Słupno; 

• Odebrano odpady i poddano recyklingowi: 

• o kodzie 02 01 04 w ilości 27, 6100 Mg (folia, opakowania po nawozach) 

• o kodzie 15 01 02 w ilości 13,4400 Mg (siatki, sznurek, opakowania typu Big 

Bag) 

 

2. Gmina Stara Biała  

• Miejsce zbiórki/odbioru odpadów w miejscowości Ogorzelice dz. ew. nr 2/10 przy  

ul. Bielskiej, 09-411 Stara Biała; 

1. Gmina 
Słupno; 28

2. Gmina Stara 
Biala ; 72

3. Gmina Łąck; 2
4. Gmina Pacyna 

; 65

5. Gmina 
Gostynin ; 93
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• Odebrano odpady i poddano recyklingowi: 

• o kodzie 02 01 04 w ilości 34,9860 Mg (folia, opakowania po nawozach) 

• o kodzie 15 01 02 w ilości 26,3220 Mg (siatki, sznurek, opakowania typu Big 

Bag) 

 

3. Gmina Łąck  

• Miejsce zbiórki/odbioru odpadów w miejscowości Łąck ul. Brzozowa 1, 09-520 

Łąck; 

• Odebrano odpady i poddano recyklingowi: 

• o kodzie 02 01 04 w ilości 2,5100 Mg (folia, opakowania po nawozach) 

• o kodzie 15 01 02 w ilości 0,315 Mg (siatki, sznurek, opakowania typu Big Bag) 

 

4. Gmina Pacyna 

• Miejsce zbiórki/odbioru odpadów w miejscowości Słomków 86, 09-541 

Pacyna; 

• Odebrano odpady i poddano recyklingowi: 

• o kodzie 02 01 04 w ilości 46,2900 Mg (folia, opakowania po nawozach) 

• o kodzie 15 01 02 w ilości 11,5600 Mg (siatki, sznurek, opakowania typu 

Big Bag) 

 

5. Gmina Gostynin 

• Miejsce zbiórki/odbioru odpadów w miejscowości Solec 39 C, 09-500 Gostynin; 

• Odebrano odpady i poddano recyklingowi: 

• o kodzie 02 01 04 w ilości 63,6400 Mg (folia, opakowania po nawozach) 

• o kodzie 15 01 02 w ilości 31,7500 Mg (siatki, sznurek, opakowania typu Big 

Bag) 
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Rysunek 4. Wykaz Odebranych odpadów i poddanych recyklingowi o kodach 02 01 04 i 15 01 02 w Gminach realizujących  

zadanie  pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”  

 

 

Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia w pięciu Gminach: łączna masa wszystkich 

odpadów odebranych i poddanych recyklingowi w procesie przetwarzania R3,R12 wyniosła 

258,4230 Mg (o kodzie 02 01 04 -175,0360 Mg, o kodzie 15 01 044 – 83,387 Mg).  

Różnica pomiędzy zakładanym zakresem rzeczowym przedsięwzięcia, a wykonanym tj. 43,767 

Mg wynikała z rozbieżności pomiędzy deklarowaną przez Rolnika, na etapie składania 

wniosków, masą folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po 

nawozach i typu Big Bag, a rzeczywistą masą odpadów dostarczonych/przekazanych 

bezpośrednio z gospodarstw Rolników. Jak również liczbą rezygnacji Rolników z oddania 

odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po nawozach i typu 

Big - Bag. Zaistniała sytuacja przełożyła się również na zmniejszenie kwoty dotacji w 

wysokości 21 884,33 zł.  

Tabela 3. Rozliczenie finansowe odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań 

po nawozach i typu Big-Bag  

Wydatki poniesione na realizację zadania 

Gmina  Słupno Gostynin  Pacyna  Stara Biała  Łąck  

Kwota brutto  20 525,00 zł 47 695,00 zł 28 925,00 zł 30 654,00 zł 1 412,50 zł 

Razem wartość 

zadania  

129 210,67 zł  
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Rysunek 5. Wykaz realizacji  zadania na terenie pięciu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego  pn. 

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”  

 

 

5.2. Projekty – Aplikowanie o środki zewnętrzne 

 

5.2.1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach 

Regionu Płockiego” 

 

Beneficjent: Związek Gmin Regionu Płockiego 

Partnerzy: Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Pacyna 

Całkowita wartość projektu: 765 535,27 PLN 

Wnioskowana wartość dofinansowania: 497 909,11 PLN 

Wniosek aplikacyjny złożony w ramach ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę 

Wdrażania Programów Unijnych konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20 w ramach 

Działania 4.2 Efektywność Energetyczna – typ projektu Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020.   

Zakres rzeczowy projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

w Gminach Regionu Płockiego” dotyczy głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności 

publicznej w Gminie Pacyna oraz Mieście  i Gminie Gąbin, wraz z wymianą źródeł ciepła oraz 

zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych. Realizacja 
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niniejszego projektu stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy w obszarze 

energochłonności i niskiej emisji. 

W ramach projektu planowane do modernizacji są następujące budynki: 

Gmina Pacyna – Urząd Gminy w Pacynie 

Miasto i Gmina Gąbin – budynek administracyjno-biurowy 

Miasto i Gmina Gąbin – budynek garażowo-warsztatowy  

 

5.3. Projekty w trwałości 
 

5.3.1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych 

na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” 

 

Beneficjent: Związek Gmin Regionu Płockiego 

Partnerzy: Gmina Bodzanów, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Bulkowo, Miasto i Gmina Gąbin, 

Gmina Gostynin, Gmina Nowy Duninów, Gmina Radzanowo, Gmina Staroźreby 

Numer umowy: RPMA.04.02.00-14-4595/16-00 z dnia 30.12.2016 r. 

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 30.09.2018 r. 

Całkowita wartość projektu: 10 247 594,54 PLN 

Wartość dofinansowania: 6 294 838,66 PLN 

Poziom dofinansowania: 80 % 

Projekt w okresie trwałości do 28 czerwca 2024 roku. 

Zakres rzeczowy projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” dotyczył głębokiej 

termomodernizacji wraz z wymianą źródeł ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł 

energii 16 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin 

Regionu Płockiego 

W ramach projektu zmodernizowane zostały następujące budynki: 

▪ Gmina Bodzanów: 

▪ Szkoła Podstawowa przy ZPO w Bodzanowie, 

▪ Gimnazjum przy ZPO w Bodzanowie, 

▪ Gmina Brudzeń Duży: 

▪ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym, 

▪ Gmina Bulkowo: 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Bulkowie, 
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▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Worowicach, 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Nadułkach, 

▪ Miasto i Gmina Gąbin: 

▪ Kamienica przy ul. Stary Rynek 14 w Gąbinie, 

▪ Gmina Gostynin: 

▪ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie, 

▪ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu, 

▪ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku, 

▪ Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu, 

▪ Gmina Nowy Duninów: 

▪ Zespół Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie, 

▪ Gmina Radzanowo: 

▪ Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, 

▪ Szkoła Podstawowa w Radzanowie, 

▪ Gmina Staroźreby: 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Górze, 

▪ Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach. 

 

5.3.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 

gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” 
 

Na podstawie Umowy Partnerskiej z dnia 24.06.2015 r. zawartą z Gminą i Miastem 

Wyszogród, Gminą Gostynin, Gminą Pacyną, Gminą Bielsk, Związek Gmin Regionu 

Płockiego udzielił wsparcia organizacyjnego partnerstwa związanego z realizacją projektu  pn. 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na ternie gmin: Wyszogród, 

Gostynin, Pacyna, Bielsk” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 

2009-2014” 

W ramach przedmiotowego projektu zmodernizowane zostały takie budynki jak: 

1. Gmina i Miasto Wyszogród: 

a. Przedszkole Samorządowe w Wyszogrodzie, 

b. Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, 

2. Gmina Gostynin: 

a. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku, 

3. Gmina Pacyna: 
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a. Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach, 

4. Gmina Bielsk: 

a. Zespół Szkół nr 2 w Ciachcinie Nowym. 

Porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia porozumienia do dnia zakończenia realizacji 

projektu tj. do akceptacji raportu końcowego przez Ministerstwo Środowiska pełniącego 

funkcję Operatora Programu  dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie 

odnawialnych źródeł energii”, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 

5.3.3. „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego 

szansą ich dynamicznego rozwoju” 
 

Beneficjent: Związek Gmin Regionu Płockiego 

Partnerzy: Gmina Bodzanów, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Bulkowo, Gmina Drobin, Gmina 

Gąbin, Gmina Łąck, Gmina Mała Wieś, Gmina Radzanowo, Gmina Stara Biała, Gmina 

Wyszogród. 

Projekt w okresie trwałości do 2020 roku. 

W ramach projektu przebudowane i zmodernizowane zostały następujące drogi: 

▪ Reczyn Nowy - Reczyn Stary (gm. Bodzanów) - 1,171 km. Droga ta krzyżuje się z drogą 

powiatową i drogą krajową nr 62. Droga łączy miejscowości Reczyn Nowy i Reczyn 

Stary, stanowiąc odcinek drogi o pełnym przebiegu Chodkowo-Reczyn Nowy - droga 

krajowa nr 62 - o nr 290222W. Droga gminna również łączy drogę powiatową nr 2960W 

Mała Wieś-Cieśle i krajową nr 62 Płock-Warszawa, 

▪ nr 290201W przez Borowiec (gm. Bodzanów) - 0,944km. Droga ta krzyżuje się z drogą 

powiatową Słupno-Bodzanów. Droga łączy miejscowości Barcikowo-Zalesie gm. Słupno 

z m. Borowice gm. Bodzanów, stanowiąc odcinek drogi o pełnym przebiegu Barcikowo-

Zalesie gm. Słupno - granica gminy - Borowice - droga krajowa nr 62 - Białobrzegi ul. 

Białobrzeska o nr 290201W. Ważną rolę odgrywa bezpośrednie sąsiedztwo układu 

komunikacyjnego dróg gminnych i powiatowych z drogą krajową Płock -Warszawa nr 

62, ze względu na projektowany drugi wariant obwodnicy drogi krajowej nr 62 przez m. 

Borowice gm. Bodzanów i Szeligi gm. Słupno, 

▪ nr 290202W Borowiec-Nowe Miszewo-Kłaczkowo (gm. Bodzanów) - 4,647km. Droga 

krzyżuje się z drogą powiatową Płock-Bodzanów. Droga łączy miejscowości Borowice 
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z m. Kłaczkowo, stanowiąc odcinek drogi o pełnym przebiegu Borowice-Nowe Miszewo 

(ul. Górna i ul. Wschodnia)-Kłaczkowo, 

▪ nr 290208W Wiciejewo Dolne - Nowe Kanigowo (gm. Bodzanów) - 2,206km. Droga 

łączy miejscowości Wiciejewo i Nowe Kanigowo, stanowiąc odcinek drogi o pełnym 

przebiegu droga powiatowa nr 2944W-Wiciejewo Dolne. Droga stanowi łącznik 

pomiędzy drogami powiatowymi, 

▪ Biskupice-Siecień (gm. Brudzeń Duży) - 1,5km. Przez obszar (Siecień, Lasotki, 

Murzynowo) przechodzi droga powiatowa nr 186. Na obrzeżach obszaru (Murzynowo) 

przebiega droga wojewódzka nr 562, prowadzącą do Płocka i Dobrzynia n/Wisłą a dalej 

do Włocławka 

▪ nr 2 Nowe Łubki-Krzykosy (gm. Bulkowo) - 4,7km. Droga ta łączy dwie drogi 

powiatowe Blichowo-Nadułki 2932W z Blichwo - Bulkowo 2935W, 

▪ nr 10 Nowe Krubice-Dobra (gm. Bulkowo) - 3,4km. Droga ta łączy dwie drogi 

powiatowe Bulkowo-Nowe Krubice 2951W i Bulkowo-Dobra 2959W, 

▪ nr 35 Cieszewo-Maliszewko (gm. Drobin) - 1,280km. Droga gminna Nr 290535W 

przebiega przez miejscowości Cieszewo, Borowo i Maliszewko, 

▪ nr 35 Stanisławowo-Cieszewko (gm. Drobin) - 1,2km; Droga styka się z drogą powiatową 

Nr 2911W Goślice - Zagroba - Drobin oraz łączy się z drogą powiatową Nr 193 

prowadzącą do Drobina 

▪ Nagórki Dobrskie - Maliszewko (gm. Drobin) - 7,586km. Droga gminna i droga 

powiatowa relacji Nagórki Dobrskie - Maliszewko styka się z drogą powiatową Nr 2 914. 

Przebudowa ciągów drogowych bezpośrednio łączą się z drogą krajową Nr 10 Szczecin 

- Płońsk, drogą predysponowaną do kategorii dróg szybkiego ruchu, dzięki temu poprawi 

się spójność regionu w szczególności z siecią TEN-T oraz dróg gminnych i powiatowych 

poprawiających przede wszystkim poziom rozwoju społeczno-gospodarczego 

i przyczyniający się do powstania nowych miejsc pracy, 

▪ Drobin-Dobrosielice-Kowalewo (gm. Drobin) - 5,046km. Projektowany odcinek drogi z 

jednej strony łączy się (ul. Zaleska oraz ul. Gospodarska w Drobinie) z drogą krajową nr 

60 Łęczyca - Ostrów Mazowiecka, natomiast z drugiej strony z drogą powiatową nr 

6914W relacji Drobin – Lelice, 

▪ nr 290602W Piaski-Nowe Wymyśle (gm. Gąbin) - 4,1 km, 

▪ nr 290604W Nowe Grabie (gm. Gąbin) - 1,6km, 
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▪ Łąck-Matyldów (gm. Łąck) - 2,2km. Droga gminna w Matyldowie łączy położone na 

terenie gminy miejscowości Zaździerz i Matyldów, dochodzi bezpośrednio do drogi 

powiatowej nr 2976W (Zofiówka, Wincentów, Korzeń), 

▪ nr 312424 Chylin-Zakrzewo (gm. Mała Wieś) - 4,034km. Droga gminna łączy drogę 

krajową nr 62 z drogą powiatową nr 256 relacji Płock – Warszawa, 

▪ Lasocin-Nakwasin-Dzierżanowo (gm. Mała Wieś) - 2,73km, 

▪ Wodzymin-Chomętowo-Białkowo (gm. Radzanowo) - 3,022km. Droga krzyżuje się z 3 

drogami powiatowymi: nr 2935W Rogozino-Blichowo-Bulkowo, 2939W Rogozino-

Białkowo-Szczytno, 2940W Słupno-Miszewko-Białkowo, 

▪ Nowa Biała-Mańkowo (gm. Stara Biała) - 1,5km. Droga łączy drogę wojewódzką nr 559 

z drogą powiatową nr 6905W, 

▪ Srebrna-Kobierniki (gm. Stara Biała) - 2,5km. Droga w miejscowości Kobierniki jest 

drogą gminną łączącą miejscowość z drogą wojewódzką nr 555, 

▪ nr 291518W Ciućkowo (gm. Wyszogród) - 1,89km. Droga posiada bezpośrednie 

połączenie z drogą krajową nr 62 oraz z drogami powiatowymi nr 2964W, 2963W. 

Przebiega przez trzy sołectwa Ciućkowo, Marcjanka, Drwały i łączy je w jeden węzeł 

komunikacyjny z drogą krajową i powiatowymi, 

▪ nr 291510 Rębowo (gm. Wyszogród) - 1,23km. Droga w m. Rębowo łączy się 

bezpośrednio z drogą krajową nr 50 od strony wschodniej gminy, natomiast od strony 

zachodniej łączy się z drogą gminną nr 291511W posiadającą połączenie z drogą 

powiatową nr 2968W przebiegająca także przez gm. Mała Wieś, 

▪ nr 291508 Rostkowice (gm. Wyszogród) -1,71 km. Droga łączy z dwoma drogami 

powiatowymi o nr 2991W,2969W, z drogą gminną nr 291505W posiadającej 

bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 50, 

▪ Słomin (gm. Wyszogród) - 2,13km; Droga stanowi ciąg drogowy, który łączy gminy; 

Naruszewo, Wyszogród, Mała Wieś. Droga stanowi jedyne połączenie między kilkoma 

koloniami znajdującymi się na terenie soł. Słomin. Ciąg ten, posiada połączenie z drogą 

powiatową nr 2950W, która łączy się z drogą krajową nr 50 Płońsk-Wyszogród-

Sochaczew. Projektowany odcinek pośrednio łączy się z druga drogą powiatową nr 

2951W. 
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VI. EDUKACJA EKOLOGICZNA 
 

6.1. Warsztaty Tropiciele Odpadów 
 

Na mocy Porozumienia nr  3/WKŚ-III/P/20/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku pomiędzy 

Gminą Miasto Płock a Związkiem Gmin Regionu Płockiego, zostały przeprowadzone warsztaty 

pn. „Tropiciele Odpadów” w miesiącu październiku 2020 roku. Wartość porozumienia - 30 

000,00 zł brutto. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)  

Beneficjentami programu aktywnej edukacji ekologicznej były dzieci i młodzież z przedszkoli, 

szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Miasta Płocka. 

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną w Polsce, związaną z rozprzestrzenianiem się 

korona wirusa COVID-19 i tym samym zwiększonym ryzykiem jego przenoszenia, warsztaty 

„Tropicieli odpadów” w edycja 2020, Związek Gmin Regionu Płockiego zorganizował łącznie 

13 warsztatów, w tym 6 jednodniowych warsztatów plenerowych oraz 7 warsztatów 

stacjonarnych. Łącznie w warsztatach wzięło udział 227 dzieci.  

 

Rysunek 6. Wykaz placówek szkolnych i przedszkolnych, które wzięły udział w „Warsztatach Tropiciele Odpadów” – edycja 

2020 

 

 

Miejskie Przedszkole Nr 1, Miejskie Przedszkole Nr 33 Miejskie Przedszkole Nr 13

Miejskie Przedszkole Nr 25 Szkoła Podstawowa Nr 20 Miejskie Przedszkole Nr 27

Szkoła Podstawowa Nr 16
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Rysunek 7. Wykaz placówek szkolnych z podziałem na warsztaty stacjonarne i plenerowe, które wzięły udział w 

„Warsztatach Tropiciele Odpadów” – edycja 2020

 

Rysunek 8. Wykaz placówek przedszkolnych z podziałem na warsztaty stacjonarne i plenerowe, które wzięły udział w 

„Warsztatach Tropiciele Odpadów” – edycja 2020 

 

Rysunek 9. Wykaz placówek szkolnych i przedszkolnych  z podziałem na trasy, które wzięły udział w „Warsztatach Tropiciele 

Odpadów” – edycja 2020  

 

Warsztat plenerowy - Szkoła Podstawowa Nr 16

Warsztat stacjonarny - Szkoła Podstawowa Nr 20

Warsztaty stacjonarne - Miejskie Przedszkole Nr 1, Miejskie Przedszkole
Nr 33, Miejskie Przedszkole Nr 25, Miejskie Przedszkole Nr 13, Miejskie…

TRASA B - Miejskie Przedszkole Nr 1, Miejskie Przedszkole Nr 33, Miejskie
Przedszkole Nr 25, Miejskie Przedszkole Nr 13, Miejskie Przedszkole Nr 25

TRASA A - Szkoła Podstawowa Nr 16
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Tabela 4. Rozliczenie finansowe w miesiącu październiku 2020 r. 

Wydatki poniesione w miesiącu październiku 2020 roku 

Porozumienie 3/WKŚ-III/P/20/2020 

Lp. Nazwa 

Wykonawcy 

Usługa Ilość Cena 

jednostkowa 

brutto [zł] 

Wartość 

brutto [zł] 

Nr faktury Data 

wystawienia 

1. DRUKARNIA 

„AGPRESS”         

Adam Łukawski 

Druk 300 sztuk 

dyplomów 

300 szt. 0,61 184,50 FVS/1394/10

/2020 

13.10.2020 

2. 

 

Junior Odkrywca Zajęcia naukowe 

dla dzieci-

stacjonarne 

 

7 

 

400,00 

 

2 800,00 

 

 

Faktura VAT 

nr 3/11/2020 

 

 

04.11.2020 

Zajęcia naukowe 

dla dzieci-

plenerowe 

 

6 

 

450,00 

 

2 700,00 

3. ADSAJ-TRANS 

s.c. A.J. 

Transport 

uczestników 

warsztatów 

226,70 

km 

9,83 2 228,46 Faktura VAT 

nr 273/2020 

09.11.2020 

4. Nadleśnictwo 

Łąck 

Organizacja 

ognisk 

5 43,05 215,25 Faktura vat 

nr 

201010257 

30.10.2020 

RAZEM BRUTTO -  8 128,21 zł 

 

Tabela 5. Podsumowanie rozliczenia finansowego zadania w zakresie aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki 

odpadów, organizacja warsztatów 

Podsumowanie 

Lp.  Miesiąc Kwota brutto [zł] 

1. Październik 8 128,21 

Koszty poniesione 8 128,21 
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