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WSTĘP 

 

Szanowni Państwo, 

z prawdziwą przyjemnością oddaję w Państwa ręce roczny raport o stanie 
Gminy Sońsk za rok 2020. Został on opracowany w związku z zapisami art. 28aa 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713).  

Miniony rok, pomimo iż z przyczyn epidemicznych trudny zarówno dla 
mieszkańców gminy jak i władz samorządowych, obfitował w liczne inwestycje 
oraz projekty, w tym niejednokrotnie współfinansowane ze środków 

zewnętrznych.   
Niniejszy Raport obejmuje podsumowanie mojej działalności jako Wójta 

Gminy Sońsk w roku 2020. Celem opracowania raportu jest dokładne 
przedstawienie sytuacji gospodarczej, społecznej oraz finansowej gminy.  
W pracach nad raportem udział wzięli pracownicy Urzędu oraz gminnych 
jednostek organizacyjnych. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania niniejszego 
raportu, a mieszkańców gminy serdecznie zachęcam do lektury dokumentu. 

 
 

  

                                                                         

Wójt Gminy Sońsk 

            /-/  Jarosław Muchowski 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.1. Położenie i powierzchnia gminy 

 

Gmina Sońsk to największa gmina powiatu ciechanowskiego. Zlokalizowana jest  

w południowej części powiatu ciechanowskiego, w niewielkiej odległości od 

miasta Ciechanów – ok. 12 km. Przez teren gminy przepływa rzeka Sona.   

 

Siedziba gminy znajduje się w miejscowości Sońsk.  

 

 

 
Siedziba Urzędu Gminy Sońsk, ul. Ciechanowska 20 

 

Nasz gmina graniczy z takimi gminami jak: Ojrzeń, Ciechanów (gmina wiejska)  

i Gołymin-Ośrodek w powiecie ciechanowskim, jak również z gminami Sochocin 

i Nowe Miasto w powiecie płońskim oraz gminami Świercze i Gzy z terenu 

powiatu pułtuskiego.  

Powierzchnia gminy wynosi 15.472,1701 ha, w tym: 

a) grunty rolne 12.763,7643 ha, 

b) lasy i grunty leśne 2.043,8953 ha, 

c) grunty zabudowane i zurbanizowane 610,1972 ha, 

d) grunty pod wodami 54,3133 ha 
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1.2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne 

 

W skład Rady Gminy Sońsk wchodzi 15 radnych, w tym 5 kobiet i 10 

mężczyzn. Funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Sońsk pełni Waldemar 

Gebert, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sońsk Michał Pawlak. 

W roku 2020 Rada Gminy Sońsk obradowała na 6 sesjach zwyczajnych 

i 11 sesjach nadzwyczajnych. Działania podejmowała w oparciu o plan pracy, 

przyjęty Uchwałą NR XXIII/104/2020 Rady Gminy Sońsk w sprawie przyjęcia 

rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sońsk na 2020 rok. 

   

W roku 2020 podjęto 87 uchwał.  

 

XXI/94/2020 14.01.2020 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

XXI/95/2020 14.01.2020 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości.  

XXI/96/2020 14.01.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2020 

XXI/97/2020 14.01.2020 

w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Sońsk. 

83%

13%

4%0%

Struktura gruntów

grunty rolne

lasy i  grunty leśne

grunty zabudowane i
zurbanizowane

grunty pod wodami
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XXI/98/2020 14.01.2020 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sońsk w 

roku szkolnym 2019/2020 

XXIII/99/2020 24.02.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na zwrot do zasobu Skarbu Państwa 

zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 18, położonej w obrębie 

Gołotczyzna 

XXIII/100/2020 24.02.2020 w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego 

XXIII/101/2020 24.02.2020 

w sprawie Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę 

lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Sońsk. 

XXIII/102/2020 24.02.2020 
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w 

nieruchomości 

XXIII/103/2020 24.02.2020 
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w 

nieruchomości 

XXIII/104/2020 24.02.2020 
w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy komisji stałych Rady 

Gminy Sońsk na 2020 

XXIII/105/2020 24.02.2020 
w sprawie nadania nazwy rondu będącemu częścią drogi powiatowej 

położonej w miejscowości Gąsocin 

XXIII/106/2020 24.02.2020 

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w 

gospodarce odpadami w Gminie Sońsk oraz potrzeby zmian 

ustawowych dotyczących gospodarki odpadami.  

XXIII/107/2020 24.02.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi A.K. na kierownika GOPS 

XXIII/108/2020 24.02.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi A.K. na kierownika GOPS 

XXIII/109/2020 24.02.2020 
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w 

miejscowości Sońsk 

XXIII/110/2020 24.02.2020 
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w 

nieruchomości 

XXIV/111/2020 10.03.2020 

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb 

przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie 

pracy dydaktycznej i opiekuńczej 

XXIV/112/2020 10.03.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 

stanowiącego własność Gminy Sońsk położonego na terenie gminy 

Sońsk, na rzecz dotychczasowego najemcy 

XXIV/113/2020 10.03.2020 

w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds.. Rozwiązywania problemów Przemocy w 

Rodzinie w Gminie Sońsk oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania 

XXIV/114/2020 10.03.2020 
w sprawie rozpatrzenia skargo A.K. na nieterminowe załatwienie 

wniosku przez Kierownika GOPS 

XXIV/115/2020 10.03.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi A.K. na Kierownika GOPS 

XXV/116/2020 27.03.2020 w sprawie zmiany WPF 

XXV/117/2020 27.03.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2020 
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XXV/118/2020 27.03.2020 
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2021 

XXV/119/2020 27.03.2020 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet przysługujących 

radnym, sołtysom, przewodniczącemu oraz Wiceprzewodniczącemu 

Rady Gminy  

XXV/120/2020 27.03.2020 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sońska z dnia 27 marca 2015 

roku w sprawie poboru podatku rolnego od osób fizycznych, podatku 

od nieruchomości os osób fizycznych, wyznaczenie inkasentów, 

ustalenie wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochód 

gminy oraz terminów płatności dla inkasentów. 

XXV/121/2020 27.03.2020 

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sońsk w 

2020 roku. 

XXV/122/2020 27.03.2020 

w sprawie przyjęcia przez Gminę Sońsk do realizacji w 2020 roku 

zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu 

grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Sońsk 

XXV/123/2020 27.03.2020 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

VIII/27A/20219 Rady Gminy Sońsk z dnia 22 marca  2019 w sprawie 

ustalenia diet przysługujących radnym, sołtysom, Przewodniczącemu 

oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy.  

XXVI/124/2020 30.04.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2020 

XXVI/125/2020 30.04.2020 

w sprawie Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę 

lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Sońsk. 

 

XXVI/126/2020 30.04.2020 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sońsk. 

XXVII/127/2020 01.06.2020  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk  

XXVII/128/2020 01.06.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2020  

XXVII/129/2020 01.06.2020 

w sprawie przystąpienia jako Partner do realizacji projektu pn.: 

„Samodzielni - usługi opiekuńcze PCK dla osób potrzebujących 

wsparcia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
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XXVII/130/2020 01.06.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji nr 257/10 

położonej w miejscowości Gąsocin, gm. Sońsk 

XXVII/131/2020 01.06.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Komory 

Błotne, gm. Sońsk  

XXVII/132/2020 01.06.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową 

niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości 

Soboklęszcz, gm. Sońsk  

XXVII/133/2020 01.06.2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi A.K. na działanie Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku  

XXVII/134/2020 01.06.2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi A.K. na działanie Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku  

XXVII/135/2020 01.06.2020 

w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polski Wolnej od 5G „Stop 

zagrożeniu zdrowia i życia” poprzez przyjęcie przez Radę Gminy 

uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed 

elektroskażeniem  

XXVII/136/2020 01.06.2020 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie 

zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy 

antykryzysowej)  

XXVII/137/2020 01.06.2020 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2015 

roku w sprawie poboru podatku rolnego od osób fizycznych, podatku 

od nieruchomości od osób fizycznych i podatku leśnego od osób 

fizycznych, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za 

inkaso podatków stanowiących dochód gminy oraz terminów płatności 

dla inkasentów. 

XXVIII/138/2020 17.06.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2020  

XXIX/139/2020 26.06.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk 

XXIX/140/2020 26.06.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2020  

XXIX/141/2020 26.06.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji nr 159/6 

położonej w miejscowości Spądoszyn, gm. Sońsk.  

XXX/142/2020 09.07.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2020  

XXXI/143/2020 17.07.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sońsk wotum zaufania  

XXXI/144/2020 17.07.2020 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy na 2019 rok  

XXXI/145/2020 17.07.2020 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu na 2019 rok  

XXXI/146/2020 17.07.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2020  

XXXI/147/2020 17.07.2020 w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa we wsi Bieńki-Śmietanki  
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XXXI/148/2020 17.07.2020 

w sprawie: przystąpienia jako Partner do realizacji projektu pn.: „ Klub 

aktywnych seniorów w powiecie ciechanowskim” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

XXXII/149/2020 12.08.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2020  

XXXII/150/2020 12.08.2020 

w  sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu określającego 

wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sońsk 

XXXIII/151/2020 28.08.2020  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk  

XXXIII/152/2020 28.08.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2020  

XXXIII/153/2020 28.08.2020 

w sprawie uchylenia Uchwały NR XXXVII/212/09 Rady Gminy Sońsk 

z dnia 02.10.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 

na rzecz najemców  

XXXIII/154/2020 28.08.2020 
w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 

stanowiącego mienie komunalne  

XXXIII/155/2020 28.08.2020 
w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 

stanowiącego mienie komunalne  

XXXIII/156/2020 28.08.2020 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sońsk, 

na roku szkolnym 2020/2021  

XXXIII/157/2020 28.08.2020 
w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie 

zmiany przepisów prawa miejscowego  

XXXIII/158/2020 28.08.2020 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za ścieki dowożone wozami 

asenizacyjnymi do stacji zlewnej Gminnej Oczyszczalni Ścieków w 

Komorach Dąbrownych. 

XXXIV/159/2020 25.09.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk  

XXXIV/160/2020 25.09.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2020  

XXXV/161/2020 28.10.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2020  

XXXV/162/2020 28.10.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji nr 116 

położonej w miejscowości Koźniewo Średnie, gm. Sońsk  

XXXV/163/2020 28.10.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji nr 140 

położonej w miejscowości Koźniewo Średnie, gm. Sońsk  
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XXXV/164/2020 28.10.2020 

w sprawie zmiany uchwały określającej Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Sońsk w 2020 roku  

XXXV/165/2020 28.10.2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi A.K. na Wójta Gminy Sońsk za 

niedopełnienie obowiązków służbowych  

XXXV/166/2020 28.10.2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi A.K. na Wójta Gminy Sońsk za 

niedopełnienie obowiązków służbowych  

XXXVI/167/2020 30.11.2020 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego 

XXXVI/168/2020 30.11.2020 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sońsk z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok 

XXXVI/169/2020 30.11.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji nr 240 

położonej w miejscowości Koźniewo Średnie, gm. Sońsk 

XXXVII/170/2020 21.12.2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk  

XXXVII/171/2020 21.12.2020 w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Sońsk na rok 2021   

XXXVII/172/2020 21.12.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk  

XXXVII/173/2020 21.12.2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sońsk na rok 2020    

XXXVII/174/2020 21.12.2020 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Sońsk na rok 2021    

XXXVII/175/2020 21.12.2020 
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Sońsk na lata 2021-2026   

XXXVII/176/2020 21.12.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego, 

stanowiącego własność Gminy Sońsk, położonego na terenie gminy 

Sońsk, na rzecz dotychczasowego najemcy   

XXXVII/177/2020 21.12.2020 
w sprawie wniesienia skargi na opinię Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty  

XXXVII/178/2020 21.12.2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi A.K. na Wójta Gminy Sońsk za 

niewłaściwe i nieterminowe zajęcie stanowiska w sprawie petycji  

XXXVII/179/2020 21.12.2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi D.W. na Wójta Gminy Sońsk w związku 

ze sprzedażą mieszkania  

XXXVII/180/2020 21.12.2020 
w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi nauczycieli Społecznej Szkoły 

Podstawowej w Kałęczynie na Wójta Gminy Sońsk  

XXXVII/181/2020 21.12.2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi A.K. na Wójta Gminy Sońsk za brak 

transmisji sesji Rady Gminy Sońsk w dniu 28 października 2020 roku  

 

Powyższe uchwały przekazane zostały w nieprzekraczalnym terminie 7 dni 

do organów nadzoru, jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda 

Mazowiecki, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa.  
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Uchwały publikowane były w Biuletynie Informacji Publicznej, natomiast 

uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

W roku 2020 działały następujące komisje: 

 Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sońsk –  w składzie 5 osób, obejmująca 

swym  zakresem działania m.in. opiniowanie wykonania budżetu gminy, 

występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub 

nieudzielenia absolutorium Wójtowi, a także wykonywanie innych zadań 

zleconych przez Radę w zakresie kontroli. 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sońsk – w składzie 5 osób, 

utworzona w celu rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji składanych 

przez obywateli. 

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady 

Gminy Sońsk – w składzie 9 osób, zajmująca się edukacją szkolno-

przedszkolną, pomocą społeczną, ochroną dziedzictwa narodowego, 

sportem, rekreacją i turystyką, partnerstwem międzygminnym, 

bezpieczeństwem publicznym, profilaktyką i ochroną zdrowia, promocją 

gminy, 

 Komisja Budżetu, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy 

Sońsk - w składzie 9 osób, której przedmiotem działania są sprawy z zakresu 

budżetu, rolnictwa i bezpieczeństwa publicznego.  

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym Wójt Gminy jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań 

należy m.in. wykonywanie Uchwał Rady Gminy. Wójt wykonuje zadania przy 

pomocy urzędu, w skład którego wchodzą następujące referaty i samodzielne 

stanowiska:  

 

1) Wójt Gminy, 

2) Sekretarz Gminy, 

3) Skarbnik Gminy 

4) Referat Finansowy:  

a) stanowisko ds. wymiaru podatków,  

b) stanowisko ds. księgowości podatkowej, 

c) stanowisko ds. płac i księgowości budżetowej, 

d) stanowisko ds. księgowych placówek oświatowych, 

e) stanowisko ds. płac placówek oświatowych, 

f) stanowisko ds. księgowych jednostek organizacyjnych, 
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g) stanowisko ds. kasowych, 

5)  Referat Organizacyjny: 

a) sekretarka, 

b) stanowisko ds. informatyki, 

c) konserwator, 

d) konserwator, operator koparko-ładowarki, 

e) kierowca autobusu szkolnego, 

f) sprzątaczka, 

g) robotnik gospodarczy, 

6) Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Zamówień 

Publicznych i Infrastruktury: 

a) kierownik referatu, 

b) wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki komunalnej, 

c) wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki 

odpadami komunalnymi, 

d) wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji, 

e) wieloosobowe stanowisko: operator mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków, 

7) Urząd Stanu Cywilnego: 

a) Kierownik USC, 

b) Zastępca kierownika USC, 

8) samodzielne stanowisko ds. edukacji, kultury i sportu, 

9) samodzielne stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej, bhp i p. poż., 

10) samodzielne stanowisko ds. obsługi Biura Rady i działalności 

gospodarczej, 

11) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, 

12) Inspektor Ochrony Danych.

 

Gminne jednostki organizacyjne: 

1. Gminne Przedszkole w Sońsku, 

2. Gminne Przedszkole w Gąsocinie,  

3. Szkoła Podstawowa im. Szczepana Dobosza w Sońsku,  

4. Szkoła Podstawowa w Gąsocinie,  

5. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy pod Sarnową Górą 1920  

w Bądkowie 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sońsku, 

7. Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie, 

8. Gminna Biblioteka Publiczna w Sońsku. 
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1.3. Jednostki pomocnicze – sołectwa. 

 

W gminie Sońsk funkcjonuje 37 sołectw.  

 

 
 

 
Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Sońsk na lata 2021-2030 

 

1.4. Ludność i dynamika zmian 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców Gminy Sońsk 

wynosiła  7728 osób, w tym 3926 kobiet i 3802 mężczyzn. W porównaniu do roku 

2019 liczba ta spadła o 82 osoby. W odniesieniu do poszczególnych kategorii 

wiekowych liczba mieszkańców kształtowała się następująco: 
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 w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wyniosła 1185 osób, w tym 587 

kobiet i 598 mężczyzn; 

 w wieku produkcyjnym (15-59/64 lat) wyniosła 4986 osób, w tym 2184 kobiet 

i 2802 mężczyzn; 

 w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) wyniosła 1557 osób, w tym 1031 

kobiet i 526 mężczyzn. 

 

W 2020 roku w gminie Sońsk urodziło się 81 osób, w tym 40 dziewczynek 

i 41 chłopców. Zmarło natomiast 131 osób, w tym 65 kobiet i 66 mężczyzn. Wobec 

powyższego przyrost naturalny w 2020 roku  był ujemny i wyniósł: -50 osób.  

 

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. liczba ludności w poszczególnych 

miejscowościach położonych na terenie gminy Sońsk, została przedstawiona  

w tabeli poniżej: 

 

L.p. Miejscowość Liczba 

mieszkańców 

1. Bądkowo 353 

2. Bieńki - Karkuty 172 

3. Bieńki - Śmietanki 77 

4. Burkaty 120 

5. Chrościce 150 

6. Cichawy 97 

7. Ciemniewko 110 

8. Ciemniewo 228 

9. Damięty - Narwoty 219 

10. Drążewo 115 

11. Gąsocin 1059 

12. Gołotczyzna 886 

13. Gutków 214 

14. Janówek 54 

15. Kałęczyn 40 

16. Komory Błotne 46 

17. Komory Dąbrowne 32 

18. Kosmy – Pruszki 48 

19. Kosmy Wielkie 21 

20. Koźniewo - Łysaki 102 
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21. Koźniewo Średnie 207 

22. Koźniewo Wielkie 252 

23. Łopacin 295 

24. Marusy 136 

25. Mężenino - Węgłowice 42 

26. Niesłuchy 80 

27. Olszewka 110 

28. Ostaszewo 62 

29. Pękawka 27 

30. Sarnowa Góra 225 

31. Skrobocin 78 

32. Soboklęszcz 514 

33. Sońsk 954 

34. Spądoszyn 73 

35. Strusin 53 

36. Strusinek 81 

37. Szwejki 94 

38. Ślubowo 187 

39. Wola Ostaszewska 115 

                     RAZEM 7728 

 

Zadania z zakresu ewidencji ludności 

 

W gminie Sońsk w 2020 r. przyjęto 355 zgłoszeń pobytu, w tym: 

 110 zgłoszeń pobytu stałego, 

 22 zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego, 

 98 zgłoszeń pobytu czasowego, 

 4 zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego. 

W tym czasie zostały wydane 4 decyzje w sprawach meldunkowych. 

Udostępniono 35 informacji z Rejestru Mieszkańców i Rejestru Zamieszkania 

Cudzoziemców Gminy Sońsk, w tym: 30 informacji udostępniono podmiotom 

prywatnym i 35 informacji podmiotom publicznym. Wydano również 116 

zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców. Udostępniono 15 informacji z Rejestru 

PESEL, w tym 1 informację udostępniono podmiotowi prywatnemu i 14 

informacji podmiotom publicznym. Wydano 4 postanowienia o odmowie 

wszczęcia postępowania o udostępnienie danych z rejestru PESEL. Wydano 

decyzję o odmowie udostępnienia danych z rejestru mieszkańców. 
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Zadania z zakresu dowodów osobistych 

 

W 2020 roku wydawano już E-dowody (z warstwą elektroniczną). 

Dodatkowe zadanie komórki, czyli wydawanie PUK i uaktywnienie funkcji 

ustalenia PIN-ów było znaczenie utrudnione w warunkach pandemii SARS-CoV-

2. Jednakże przez cały 2020 rok obsługa w tym zakresie miała przebieg ciągły, co 

było dodatkowym wyzwaniem dla pracowników.  

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w gminie Sońsk przyjęto 369 

wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz wydano 375 dowodów osobistych 

W tym czasie udostępniono podmiotom publicznym 5 informacji z Rejestru 

Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej dowodami osobistymi. 

Wydano dwie decyzje o odmowie wydania dowodu osobistego.  

 

Urząd Stanu Cywilnego 

 W 2020 roku Urząd Stanu Cywilnego w Sońsku, pomimo obostrzeń 

związanych z SARS-CoV-2,  prowadził obsługę w sposób ciągły i bezpośredni.  

Urząd Stanu Cywilnego w Sońsku w 2020 roku sporządził 129 aktów stanu 

cywilnego w trybie zwykłym i szczególnym (urodzenia, małżeństwa, zgony). 

Warto zwrócić uwagę na wzrost liczby aktów zgonu. W 2020 roku sporządzono 

100 aktów zgonu, o 24 akty więcej aniżeli w roku 2019. Spadkowi uległa liczba 

aktów małżeństw, spowodowana zmniejszeniem liczby małżeństw 

konkordatowych. W 2020 roku sporządzono 27 aktów małżeństw. Sporządzanie 

aktów urodzeń utrzymuje się na stałym poziomie. Są to akty sporządzane w trybie 

szczególnym.  

Tendencję wzrostową od kilku lat ma również nanoszenie do aktów 

małżeństwa wzmianek o rozwodzie na postawie przesyłanych wyroków sądowych.  

 Sporządzono 82 wzmianki dodatkowe w aktach stanu cywilnego i 528 

przypisków w aktach stanu cywilnego. Do Rejestru Stanu Cywilnego w 2020 roku 

zmigrowano 508 aktów stanu cywilnego. 

Dokonano 12 czynności materialno-technicznych z zakresu rejestracji stanu 

cywilnego nie skutkujących sporządzeniem aktu stanu cywilnego czyli 

sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktów. 

Wydano 758 odpisów aktów stanu cywilnego tj. odpisy skrócone, zupełne, 

na drukach wielojęzycznych.  
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Rejestr wyborców 

 

 W gminie Sońsk według stanu na dzień 31.12.2020 r. liczba wyborców 

ogółem wynosiła 6130 w tym: wpisanych z urzędu 6085, wpisanych na wniosek 

45. 

 W 2020 roku odbyły się wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pierwotnie zostały zarządzone na dzień 10 maja 2020 r., jednak z uwagi na Covid-

19 został zmieniony ich termin - zostały zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 

roku. Zmiana terminu wiązała się z dodatkowymi czynnościami. Konieczne było 

sporządzenie nowych spisów wyborczych. Wybory na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej odbyły się w II turach. Z uwagi na duże zainteresowanie 

wyborami w naszej Gminie wydano aż  79 zaświadczeń o prawie do głosowania, 

do spisu dopisało się 127 osób oraz dokonano 207 skreśleń. 

 

1.5. Podmioty gospodarcze 

 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG), w roku 2020 wpłynęło 168 wniosków, z czego: 

 23 wnioski o wpis do CEIDG,  

 84 wnioski o zmianę wpisu w CEIDG,  

 23 wnioski o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,  

 23 wnioski o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,  

 15 wniosków o zakończenie działalności gospodarczej.  

Podmioty działające na terenie gminy Sońsk to przede wszystkim małe  

i średnie zakłady rodzinne. Do dominujących branż w gminie należy zaliczyć 

zakładanie stolarki budowlanej, usługi ogólnobudowlane, handel, obróbka 

elementów metalowych, fryzjerstwo, konserwacja i naprawa pojazdów 

samochodowych. Przedsiębiorcy to w większości mężczyźni w wieku 

produkcyjnym.   
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2. INFOMACJE FINANSOWE 

 

2.1. Wykonanie budżetu Gminy Sońsk 

 

W dniu 20.12.2019 r. Uchwałą Nr XX/88/2019 Rada Gminy uchwaliła budżet 

na 2020 rok.  

 

Plan dochodów budżetu zakładał wpływy w kwocie 34.384.635,00 zł, w tym:  

dochody bieżące w kwocie -            34.381.635,00 zł 

dochody majątkowe w kwocie -               3.000,00 zł  

 

Wydatki zaplanowano w kwocie  33.595.885,00 zł, w tym: 

wydatki bieżące -       32.048.007,00 zł 

wydatki majątkowe –   1.547.878,00 zł 

 

Zmiany w budżecie w ciągu omawianego roku wprowadzone zostały 13 

uchwałami Rady Gminy oraz 21 zarządzeniami Wójta Gminy. Plan ten po 

uwzględnieniu całorocznych zmian budżetu wyniósł:  

 

Dochody – 40.385.435,26 zł, w tym: 

dochody bieżące w kwocie   -   37.947.871,45zł 

dochody majątkowe w kwocie – 2.437.563,81zł  

 

Wydatki  – 40.853.762,15 zł, w tym: 

wydatki bieżące -   35.110.546,15  zł 

wydatki majątkowe -5.743.216,00  zł 

 

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 40.742.336,46 zł, co stanowi 100,88 % 

planu, a wydatki wykonano w kwocie 37.836.857,57 zł, co stanowi 92,61 % planu, 

z tego wydatki bieżące zrealizowane zostały w 93,41 %, wydatki majątkowe 

zrealizowane zostały w 87,78 %, co obrazuje stabilną sytuację finansową gminy.     

 

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 2.905.478,89 zł przy 

planowanym deficycie 468.326,89 zł.  

 

W roku 2020 zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

spłacono kwotę 788.750,00 zł.  
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Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r wyniosło 4.133.853,00 zł,  

co stanowi 10,24 % wykonanych dochodów ogółem. Wynika ono  

z następujących umów: 

  

1. Umowa Nr 1755/06/2010/1157/F/OBR z dnia 30.06.2010 r. (wraz z aneksem  

z dnia 27.12.2012 r.) zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie, 

dot. zaciągnięcia kredytu obrotowego. Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. 

wynosiło 448.488,00 zł. 

2. Umowa Nr 1342/06/2009/1287/F/IN z dnia 25.06.2009 r. (wraz z Aneksem  

z dnia 27.12.2012 r.)  zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie, 

dot. zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. 

wynosiło 845.616,00 zł. 

3. Umowa nr 34 10 20 1592 0000 2696 0058 3740 z dnia 21.12.2012 r. zawarta  

z bankiem PKO Bank Polski, dot. zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 558.266,00 zł.  

4. Umowa Nr 7/GS/2016 z dnia 07.09.2016 r. zawarta z Bankiem Spółdzielczym 

w Zwoleniu, dot. zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Zadłużenie na dzień 

31.12.2020 r. wynosiło 1.612.000,00 zł.  

5. Pożyczka Nr 21/08/OW/P z dnia 08.05.2008 r. uzyskana z  WFOŚiGR na 

dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji z przyłączeniami w 

miejscowościach; Gołotczyzna, Soboklęszcz, Gąsocin, gm. Sońsk”. Zadłużenie 

na dzień 31.12.2020 r. wynosiło  669.483,00 zł.  

 

Od zadłużenia kredytowego zapłacono odsetki bankowe w wysokości  

103.240,62 zł     

 

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 

243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez 

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 

przypadających na dany rok) wynosi dla Gminy Sońsk  na 2020 rok 3,88 %. 

 

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 

we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 

wyłaczeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 

prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z  poprzednich lat) 

wynosi dla Gminy Sońsk na rok 2020 14,83%. 
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Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 

we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 

wyłaczeń obliczony w oparciu o  plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 

rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z  poprzednich 

lat) wynosi dla Gminy Sońsk na rok 2020 16,80%. 

 

Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu 

Gminy Sońsk za 2020 rok obrazuje stabilną sytuacje finansową gminy. Poziom 

zadłużenia wykazuje tendencję spadkową.  

 

DOCHODY 

 

Nazwa Plan 
Dochody 

wykonane 

Wykonanie 

w % 

Udział w % 

w 

strukturze 

dochodów 

wykonanych 

1. dochody bieżące  37.947.871,45 38.238.095,24 100,76 93,85 

w tym:     

subwencja  11.734.655,00 11.734.655,00 100,00 28,80 

dotacje celowe – na zadania 

zlecone  

12.651.694,62 12.603.429,33 99,62 30,93 

dotacje celowe – na zadania 

własne 

808.530,45  783.793,19 96,94 1,92 

dochody pozyskane do 

budżetu 

188.530,00 188.530,00 100,00 0,46 

dochody podatkowe 9.224.467,00 9.618.967,71 104,28 23,61 

pozostałe dochody 3.339.994,38 3.308.720,01 99,06 8,13 

2. dochody majątkowe 2.437.563,81 2.504.241,22 102,74 6,15 

w tym:     

dochody ze sprzedaży 

mienia gminy 

198.500,00 282.461,54 142,30 0,69 

dochody pozyskane do 

budżetu  

2.227.011,8 2.209.726,25 99,23 5,43 

pozostałe dochody 12.052,53 12.053,43 100,00 0,03 

RAZEM 40.385.435,26 40.742.336,46 100,88 100 

 

 

Dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca za 2020 rok wyniósł 1.360,83 zł.  
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Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł  11.948.453,92 zł,  

co stanowi 29,33 % dochodów wykonanych, w tym: 

a) podatek od nieruchomości 2.466.574,19 zł, 

b) podatek rolny 1.059.579,64 zł  

c) podatek leśny 57.498,23 zł 

d) podatek od środków transportowych 155.263,98 zł  

e) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 

6.474,97 zł 

f) podatek od czynności cywilnoprawnych 217.531,57 zł  

g) podatek od spadków i darowizn 26.328,91 zł 

h) wpływy w opłaty eksploatacyjnej 23.081,00 zł  

i) opłata skarbowa 33.149,00 zł 

j) opłaty lokalne  2.277.593,59 zł  

k) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  

5.572.959,00 zł  

l) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 52.419,84 zł  

 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczono za okres sprawozdawczy 

wyniosły 598.109,00 zł. 

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 

353.074,00 zł  

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 834,00 zł. 

 

 

Dochody majątkowe - środki pozyskane z zewnątrz w 2020 roku wyniosły 

2.106.777,15 zł  co stanowi 5,17% ogółem budżetu w tym: 

 

1) dotacja w kwocie 50.000 zł, pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem  

z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 

gminnej w miejscowości Wola Ostaszewska”, 

2) dotacja w kwocie 75.000 zł, pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem  

z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 

gminnej Sońsk-Szwejki”, 
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3) dotacja w kwocie 666.666,60 zł (w roku 2020- 462.509,42 zł, w roku 2021 -

204.157,18 zł), pozyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego na 

dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej Bądkowo-

Kosmy Pruszki” w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla 

równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego,   

4) dofinansowanie w kwocie 542.910,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach 

gminnych, 

5) pomoc finansowa w kwocie 486.052,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 na zadania:  

a) wykonanie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP w miejscowości 

Bądkowo na dz. Nr 110/1 obrąb Bądkowo Gm. Sońsk w kwocie  

31.814,00 zł, 

b) poprawa gospodarki wodnej i ściekowej na terenie gminy Sońsk poprzez 

budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w kwocie 354.339 zł,  

c) doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Sońsk w kwocie  

31.815 zł,  

d) przebudowa drogi gminnej nr 121008W ul. Ogrodowa w Gąsocinie  

w kwocie 68.084 zł,  

6) kwota 100.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 

2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą 

„Termomodernizacja sali gimnastycznej w Sońsku”,  

7) dofinansowanie w kwocie 10.000 zł ze środków finansowych budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu  

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie pod nazwą „Utworzenie 

terenu rekreacyjnego w sołectwie Burkaty”, 

8) dofinansowanie w kwocie 10.000 zł ze środków finansowych budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu  

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie pod nazwą „Doposażenie 

terenu rekreacyjnego w sołectwie Ślubowo”  

9) dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł ze środków finansowych budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu  

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie pod nazwą „Doposażenie 

placu zabaw w sołectwie Gołotczyzna”,  
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10)  dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

w kwocie 166.516,43 zł w ramach programu Ochrona zabytków, 

przeznaczonego na realizację zadania pn. „Koźniewo Wielkie, modrzewiowy 

Dworek (II poł. XVIII w.): prace konserwatorskie, restauratorskie oraz 

roboty budowlane”,   

11) pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej z Województwa 

Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sarnowa Góra w kwocie 100.000 zł,    

12) dotacja celowa przyznana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków na „Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej  

i projektowej, Dwór Modrzewiowy w zespole podworskim” w kwocie 

93.789,30 zł.  

 

Dochody ze sprzedaży mienia gminnego w 2020 roku wyniosły 282.461,54 zł,  

co stanowi 0,69% budżetu ogółem, w tym z tytułu:  

 

1) zbycia nieruchomości  Nr 24/3 położonej w obrębie 0031 Sońsk na kwotę  

99.000,00 zł, 

2) zbycia lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym położonym w obrębie 

0012 Gołotczyzna na kwotę 11.600,00 zł  

3) zbycia zabudowanej działki Nr 159/2 położonej w Spądoszynie na kwotę 

6.600,00 zł  

4) zbycia nieruchomości nr 50/3 położonej w Komorach Błotnych na kwotę 

78.000,00 zł, 

5) zbycia nieruchomości nr 159/6 położonej w obrębie 0032 Spądoszyn na kwotę 

31.880,00 zł, 

6) zbycia nieruchomości nr 257/10 położonej w Gąsocinie na kwotę 50.910,00 zł, 

7) sprzedaży samochodu pożarniczego na kwotę 4.471,54 zł.  

 

Pozostałe dochody majątkowe wyniosły 115.002,53 zł, co stanowi 0,28 % 

budżetu ogółem, w tym: 

 

1) pomoc finansowa z Gminy Gzy w wysokości 103.000 zł z przeznaczeniem na 

utwardzenie odcinka około 1200 m nawierzchni drogowej w miejscowości 

Koźniewo Wielkie działka Nr 204,  

2) dotacja celowa z budżetu państwa (częściowa refundacja wydatków 

majątkowych  w ramach funduszu sołeckiego) na kwotę 12.002,53 zł.  
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Dochody bieżące - środki pozyskane z zewnątrz w 2020 roku wyniosły 

281.306,12 zł  co stanowi  0,68 % ogółem budżetu w tym: 

 

1) środki w wysokości 20.000,00 zł przyznane ze środków finansowych budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu  

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadania pod nazwą: 

a) „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Marusy” - kwota  

10.000 zł, 

b) „Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Łopacin” – kwota 10.000 zł.  

2) dotacja w kwocie 23.207,31 zł przyznana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  na dofinansowanie zadania  

pt. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Sońsk w 2020 roku – etap VII”, 

3) pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach MAZOWIECKIE 

STRAŻNICE OSP-2020 w kwocie 10.500,00 zł na remont budynku 

użytkowanego przez jednostkę OSP Sońsk, 

4) pomoc finansowa udzielona przez Powiat Ciechanowski w kwocie 5.000,00 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków 

związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Sarnowej 

Górze, 

5) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do 

owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie  

45.198,81 zł (środki wpłynęły do budżetu w lutym 2021 roku), 

6) dotacja celowa w kwocie 28.000,00 zł na zakup sprzętu lub pomocy 

dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych „ Aktywna tablica”, 

7) kwota 133.000,00 zł pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do 

szybkiego Internetu” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna 

Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego,  

8) dofinasowanie w kwocie 12.000,00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej  na 

zadanie obejmujące rozbudowę pomnika w miejscowości Sarnowa Góra 

polegającą na posadowieniu dwóch granitowych tablic zawierających nazwiska 
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poległych w bitwie po Sarnowa Góra w 1920 roku, 

9) dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.400,00 zł  

z przeznaczeniem na realizację prac remontowych na mogile w Koźniewie 

Wielkim.  

 

WYDATKI 

WYSZCZEGOLNIENIE PLAN WYKONANIE % STRUKTURA  

I. Wydatki majątkowe 5.743.216,00 5.041.122,81 87,78 13,32 

w tym programy 

finansowane z udziałem 

środków o których 

mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 

3  

901.167,00 814.659,08 90,40 2,15 

II. Wydatki bieżące 35.110.546,15 32.795.734,76 93,41 86,68 

z tego:     

-wynagrodzenia i 

pochodne 

13.372.886,63 12.735.469,59 95,23 33,66 

-dotacje  864.194,56 841.377,01 97,36 2,22 

-obsługa długu 150.000 103.240,62 68,83 0,28 

-pozostałe wydatki 20.723.464,96 19.115.647,54 92,24 50,52 

OGÓŁEM 40.853.762,15 37.836.857,57 92,62 100,00 

 

2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych. 

Wysokość wydatków inwestycyjnych wyniosła  5.041.122,81 zł, co stanowi  

13,32 %  budżetu ogółem.  

Inwestycje zrealizowane w 2020 roku:  

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sońsk na ul. Św. Floriana - kwota 

16.950,60 zł.  

2. Poprawa gospodarki wodnej i ściekowej na terenie gminy Sońsk poprzez 

budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Całkowity koszt brutto wyniósł 

665.156,38 zł (w tym za kwotę 59.3155,00 zł wykonano w 2019 roku 

dokumentację). W ramach tego zadania zostały wykonane odcinki sieci 

wodociągowej w miejscowościach: Drążewo, Chrościce-Łyczki, Koźniewo 
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Średnie, Koźniewo Wielkie, Bądkowo i Ciemniewo oraz sieć kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Gołotczyzna. 

3. Zakup  samochodu OPEL VIVARO za kwotę 14.500,00 zł.  

4. Przebudowa drogi gminnej nr 120901W Sońsk–Szwejki na kwotę  

187.041,73 zł.  

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Ostaszwska na kwotę 

190.706,05 zł.  

6. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach  Olszewka, Drążewo, Ślubowo, 

Bieńki Karkuty, Koźniewo Średnie, Spądoszyn na kwotę 910.444,06 zł.   

7. Utwardzenie nawierzchni drogowej poprzez położenie nawierzchni biologicznie 

czynnej - destruktu na drogach gminnych w Gminie Sońsk na kwotę  

971.229,76 zł. W ramach tej inwestycji został położony destrukt na drogach  

w miejscowościach: Ciemniewko, Ciemniewo, Marusy, Łopacin, Koźniewo 

Wielkie, Gołotczyzna, Damięty Narwoty, Ostaszewo, Strusin, Ślubowo (łącznie 

10 km dróg). 

8. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowościach: 

Sońsk,   Koźniewo Łysaki, Koźniewo Średnie i Koźniewo Wielkie na kwotę 

40.000 zł. 

9. Przebudowa drogi gminnej Bądkowo-Kosmy Pruszki na kwotę 789.622,29 zł.  

10. Przebudowa drogi gminnej nr 121008W ul. Ogrodowa w Gąsocinie na 

kwotę 154.820,70 zł 

11. Przebudowa drogi gminnej Ciemniewko-Niesłuchy stanowiącej własność 

Gminy Sońsk na działce 33/1 na kwotę 107.867,67 zł  

12. Położenie chodnika ul. Główna Gąsocin na kwotę 40.000 zł  

13. Zakup serwera do Urzędu Gminy za  kwotę 25.779,25 zł  

14. Opracowanie projektu wymiany dachu w strażnicy OSP Łopacin na kwotę 

10.000 zł  

15. Zakup nowego średniego samochodu strażackiego dla OSP Sarnowa Góra 

(dotacja w wysokości 229.890,00 zł). 

16. Zakup i montaż monitoringu do Szkoły Podstawowej w Sońsk w kwocie 

22.000 zł.  

17. Realizacja zadania pn. „Koźniewo Wielkie, modrzewiowy Dworek (II poł. 

XVIII w.): prace konserwatorskie, restauratorskie uraz roboty budowlane”  

w kwocie 171.875,57 zł. 

18.  Realizacja zadania pn. „Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej  

i projektowej, Dwór Modrzewiowy w zespole podworskim” w kwocie 

97.086,10 zł.  

19. Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gołotczyzna na kwotę 20.000,00 zł. 
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20. Utworzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Burkaty na kwotę  

23.697,48  zł.  

21. Doposażenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Ślubowo na kwotę 

23.982,98 zł 

22. Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Sońsk na kwotę 

54.497,00 zł 

23. Termomodernizacja sali gimnastycznej w Sońsku na kwotę 281.528,79 zł.   

24. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy 

Powiatowej Policji w Ciechanowie z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w 

Sońsku (przekazano kwotę 50.000,00 zł na fundusz wsparcia policji 

Województwa Mazowieckiego).  

 

 

W ramach wydatków bieżących wykonano: 

1) remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Łopacin - kwota 26.000,00 zł, 

2) zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Marusy - kwota 20.000,00 zł, 

3) remont budynku OSP Sońsk - kwota 10.500,00 zł, 

4) remonty dróg (żwirowanie, równanie, kruszywo) - kwota 147.795,26 zł, 

5) modernizacja przepompowni: Sońsk ul. Ciechanowska i w Gołotczyźnie  

ul. Łąkowa – kwota 71.382,00 zł,  

6) zakupiono wyposażenie na plac zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Gąsocinie 

– kwota 13.450,62 zł. 
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3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

3.1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności (stan na 

31.12.2020 r.) 

1) Grunty ogółem – 309 ,51 ha, w tym: 

 

NAZWA OPIS Powierzchnia 

Grunty rolne grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska 

trwałe, nieużytki 

38,56 ha 

Grunty pod 

rowami 

grunty pod rowami, grunty pod rowami 

powierzchniowymi pływającymi i stojącymi 

1,28 ha 

Lasy i 

zadrzewienia 

lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione, 

tereny zadrzewione i zakrzewione na 

użytkach rolnych 

17,25 ha 

Infrastruktura 

drogowa 

drogi, tereny kolejowe 229,93 ha 

Tereny 

zabudowane i 

zurbanizowane 

tereny zamieszkałe, przemysłowe, inne 

tereny zabudowane, zabudowane grunty 

rolne, zurbanizowane tereny niezabudowane 

lub w trakcie budowy 

14,71 ha 

Tereny 

rekreacyjne 

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 7,78 ha 

 Łącznie: 309,51 ha 

 

 
 

0 100 200 300

Grunty rolne

Grunty pod rowami

Lasy i zadrzewienia

Infrastruktura drogowa

Tereny zabudowane i…

Tereny rekreacyjne

Grunty ogółem - 309, 51 ha
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2) Lokale mieszkalne: 

a) Sarnowa Góra 32, 

b) Sońsk, ul. Zacisze 1A, 

c) Sońsk, ul. Ciechanowska 21, 

d) Sońsk, ul. Ciechanowska 19, 

e) Sońsk, ul. Ciechanowska 23, 

f) Gąsocin, ul. Główna 27, 

g) Koźniewo Średnie 24, 

h) Komory Błotne 15, 

i) Strusinek 13, 
 

3) Lokale socjalne: 

a) Strusinek 13, 

b) Koźniewo Średnie 5, 

c) Koźniewo Średnie 19, 

d) Gąsocin, ul. Główna 29 C, 

e) Spądoszyn 24, 

f) Ciemniewko 23. 
 

4) Obiekty oświatowe: 

a) Gminne Przedszkole w Sońsku, ul. Klonowa 2, 

b) Szkoła Podstawowa oraz Gminne Przedszkole w Gąsocinie, ul. Szkolna 1 

c) Szkoła Podstawowa im. Sz. Dobosza w Sońsku, ul. Szkolna 4, 

d) Szkoła Podstawowa w Gąsocinie, ul. Błotna 12,  

e) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy pod Sarnowa Górą 1920   

w Bądkowie, Bądkowo 1.  
 

5) Obiekty kulturalne/OSP: 

a) Gminna Biblioteka w Sońsku, ul. Ciechanowska 19, 

b) Gminna Biblioteka w Sońsku, Filia w Gąsocinie, ul. Główna 27, 

c) GOK w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 4, 

d) Świetlica wiejska (punkt zlewny), Bądkowo 39A, 

e) Świetlica wiejska/OSP, Bądkowo 39, 

f) Świetlica wiejska, Ciemniewko 33, 

g) Świetlica wiejska, Ciemniewo 47, 

h) Świetlica wiejska, Gutków 45,  

i) Świetlica wiejska, Koźniewo Wielkie 60, 

j) Świetlica wiejska/OSP, Sarnowa Góra 32.  

k) Świetlica wiejska/OSP, Łopacin 29,  

l) Świetlica wiejska, Bieńki Karkuty 17A. 
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6) Lokale użytkowe - Sońsk: 

a) ul. Ciechanowska 21 - najemca Centrum Medyczne Gajda-Med, 

b) ul. Ciechanowska 21 – najemca Gabinet dentystyczny DENTIN Aleksandra 

Żubrowska, 

c) ul. Ciechanowska 20 – najemca Bank Spółdzielczy w Raciążu.  
 

7) Lokale wynajmowane przez Gminę Sońsk (stan na 31.12.2020 r.) 

a) ul. Ciechanowska 27 – wynajmujący OSP Sońsk (najem lokalu 

użytkowego z przeznaczeniem na Posterunek Policji). 

  

3.2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2020 r.: 

 

NIERUCHOMOŚCI NABYTE NA RZECZ GMINY SOŃSK 
 

Numer i 

nazwa 

obrębu 

Oznacze

nie 

nieruch

omości 

Powierzchnia 

ewidencyjna 

[m2] 

Wartość 

nabycia 

Data 

nabycia 

Podstawa wpisu/ 

dokument 

nabycia 

0011 

Gąsocin 
18/3 8 319 - 06.03.2020r. 

Decyzja nr 

238/C/2020 

stwierdzająca 

nabycie z mocy 

prawa SPN.C-

7532.50.1.2020 

0030 

Soboklęszcz 
54 9 252 - 20.05.2020r. 

Decyzja nr 

348/C/2020 

stwierdzająca 

nabycie z mocy 

prawa SPN.C-

7532.50.2.2020 

0030 

Soboklęszcz 
189 4 962 - 20.05.2020r. 

Decyzja nr 

349/C/2020 

stwierdzająca 

nabycie z mocy 

prawa SPN.C-

7532.50.3.2020 

0007 

Ciemniewko 
137/1 679 - 01.07.2020r. 

Decyzja nr 

551/C/2020 

stwierdzająca 

nabycie z mocy 

prawa SPN.C-

7532.50.4.2020 

0008 

Ciemniewo 
20/2 17 821 - 01.07.2020r 

Decyzja nr 

552/C/2020 

stwierdzająca 

nabycie z mocy 

prawa SPN.C-

7532.50.5.2020 
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W wyniku stwierdzenia nabycia z mocy prawa, Gmina Sońsk w 2020 r. na 

mocy ostatecznych decyzji Wojewody Mazowieckiego stała się właścicielem  

5 działek o łącznej powierzchni 4,1033 ha. 

 
 

NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ SOŃSK 
 

Numer i 

nazwa 

obrębu 

Oznaczenie 

nieruchomośc

i 

Powierzch

nia 

ewidencyj

na [m2] 

Wartość 

zbycia 
Data zbycia 

Podstawa wpisu/ 

dokument zbycia 

0032 

Spądoszyn 
159/2 904 

6 600,00 

zł 
17.02.2020r. 

Umowa sprzedaży 

Akt notarialny 

Rep. A Nr 

537/2020 

0031 Sońsk 24/3 1 274 
 99 000,00 

zł 
20.03.2020r. 

Umowa sprzedaży 

Akt notarialny 

Rep. A Nr 

2516/2020 

0012 

Gołotczyzna 

7/12 (lokal 

mieszkalny z 

udziałem w 

gruncie 

4716/28643) 

1 521 
11 600,00 

zł 
31.03.2020r. 

Umowa sprzedaży 

Akt notarialny 

Rep. A Nr 

2786/2020 

0012 

Gołotczyzna 
18 1 488 -  23.06.2020r. 

Zwrot darowizny 

Akt notarialny 

Rep. A Nr 

4664/2020 

0011 

Gąsocin 
257/10 925 

50 910,00 

zł 
03.11.2020r. 

Umowa sprzedaży 

Akt notarialny 

Rep. A Nr 

8660/2020 
 

W wyniku sprzedaży lub zwrotu darowizny Gmina Sońsk w 2020 r. zbyła  

4 działki o łącznej powierzchni 0,4591 ha oraz lokal mieszkalny wraz z udziałem 

w gruncie (dz. 7/12 o pow. 0,1521 ha), osiągając łączny dochód z tytułu sprzedaży 

mienia komunalnego w wysokości 168.110,00 zł. 
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4. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

 

4.1. Strategia Rozwoju Gminy Sońsk do roku 2020 
 

Obowiązująca w roku 2020 Strategia Rozwoju Gminy Sońsk przyjęta 

została przez Radę Gminy Sońsk uchwałą nr XXIV/114/2008 w dniu  

18 września 2008 r. i obejmowała okres do roku 2020. Główne hasło, obrazujące 

wizję rozwoju gminy to:  

 

„Gmina Sońsk to bezpieczna i dostatnia część Ziemi Ciechanowskiej, gdzie 

pozytywistyczne tradycje edukacyjne, aktywność mieszkańców i współczesne 

wyzwania cywilizacyjne określają kierunki społeczno-gospodarczego rozwoju 

gminnej wspólnoty samorządowej”.  

 

 W związku z upływającym okresem obowiązywania strategii, w roku 2020 

przystąpiono do opracowania nowego dokumentu, Strategii Rozwoju Gminy 

Sońsk na lata 2021-2030. Jest to dokumentem określający kierunki i obszary 

rozwoju gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe 

kilka lat.  

Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem gminy  

i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego 

obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego 

zarządzania gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia 

ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz 

wykorzystywania lokalnych atutów. 

Zasięg odziaływania Strategii Rozwoju Gminy Sońsk obejmuje obszar całej 

gminy, uwzględniając funkcjonowanie poszczególnych sołectw. Analizie poddane 

były dane statystyczne dotyczące sytuacji gospodarczej, społecznej, finansowej 

oraz kulturowej. Na podstawie przeprowadzonych ankiet, po uwzględnieniu 

lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych uwarunkowań, a także bazując na 

wcześniejszych doświadczeniach, sformułowano następującą wizję i misję Gminy 

Sońsk: 
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4.2. Zagospodarowanie przestrzenne - studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sońsk  

 

W dniu 31 stycznia 2018 roku Rada Gminy Sońsk podjęła Uchwałę  

Nr XLIV/330/2018 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sońsk. Studium stanowi akt polityki 

przestrzennej, którego ustalenia obowiązują zarówno radę gminy, jak i organy oraz 

jednostki podlegające radzie. Niniejsze Studium obejmuje teren zwarty  

w granicach administracyjnych Gminy Sońsk.   
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Nadrzędnym celem stawianym przed Gminą Sońsk jest jej rozwój. Cel ten, 

według zapisów Studium, powinien być realizowany poprzez podejmowanie 

działań w zakresie polityki przestrzennej w następujących obszarach: 

1) w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, 

2) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, 

3) w zakresie rozwoju turystyki, 

4) w zakresie rozwoju komunikacji, 

5) w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, 

6) w zakresie zmian w strukturze przestrzennej gminy. 

Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym plany miejscowe są aktami prawa miejscowego.  Tworzone są one 

w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym inwestycji celu publicznego oraz 

określania sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Za ich uchwalenie 

odpowiada rada gminy. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Sońsk posiadała 

obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 

miejscowości: Bądkowo, Bieńki Śmietanki, Cichawy, Ciemniewko, Damięty 

Narwoty, Gąsocin, Gołotczyzna, Łopacin, Komory Dąbrowne, Koźniewo Średnie, 

Koźniewo Wielkie, Mężenino Węgłowice, Sarnowa Góra, Skrobocin, 

Soboklęszcz, Sońsk, Strusin, Ślubowo (Uchwała Nr XXIX/187/2001 Rady Gminy 

Sońsk z dnia 20 września 2001 r.); Cichawy (Uchwała Nr V/36/2003 Rady Gminy 

Sońsk z dnia 29 kwietnia 2003 r.); Cichawy, Gołotczyzna, Sońsk (Uchwała Nr 

XXIX/199/2001 Rady Gminy Sońsk z dnia 20 września 2001 r.).  

W 2018 roku Gmina Sońsk przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Cichawy, Mężenino – 

Węgłowice, Ślubowo (Uchwała Nr XLVII/358/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 

marca 2018 roku)  oraz Bieńki – Śmietanki (Uchwała  

Nr LIV/409/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 września 2018 roku).  

W kolejnych latach kontynuowano procedurę zmierzającą do uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: 

Cichawy, Mężenino – Węgłowice, Ślubowo oraz Bieńki – Śmietanki. 

Z uwagi na fakt, że nie wszystkie tereny Gminy Sońsk objęte są miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, zagospodarowanie przestrzenne 

kształtowane jest również w drodze decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Sońsk w 2020 r. 

wydał 117 decyzji o warunkach zabudowy oraz 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego.  
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4.3. Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy 

Sońsk na lata 2014-2020 

 

W roku 2020 w Gminie Sońsk obowiązywał „Wieloletni program 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sońsk na lata 2014-2020” 

przyjęty Uchwałą Nr LXV/273/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia  

19 września 2014 r. Przedmiotowy dokument określa w szczególności: 

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego, 

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego, 

3) planowaną sprzedaż lokali, 

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, 

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy, 

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach, 

7) wysokość wydatków w poszczególnych latach, 

8) inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 

gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy. 

 

W 2021 roku podjęte zostaną działania zmierzające do wprowadzenia 

programu na kolejne lata. 

 

Zasady wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Sońsk uregulowane zostały Uchwałą Nr LXVII/281A/2014 Rady Gminy 

Sońsk z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sońsk. 

 

4.4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sońsk na lata 

2014-2020 
 

Uchwałą nr XLI/257/2014 Rady Gminy Sońsk z dna 16 maja 2014 r. przyjęta 

została Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sońsk na lata 

2014-2020. Stanowi ona materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych 

programów i projektów pomocy społecznej. 

Misja samorządu, sformułowana w Strategii jest następująca: Sońsk gminą 

zintegrowana społecznie, podnoszącą jakość życia mieszkańców, zaspokajającą 

ich potrzeby i stwarzającą im możliwości rozwoju. 

W dokumencie przewidziano następujące cele strategiczne: 

1) przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności oraz zapobieganie ich 

skutkom, 
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2) wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, 

3) utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania 

oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym, 

4) zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do służby zdrowia oraz wspieranie 

rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy  

w rodzinie 

5) podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie, 

6) rozwój kapitału społecznego i ludzkiego. 

W 2020 r. Uchwałą Nr XXXVII/175/2020 Rady Gminy Sońsk z dnia  

21 grudnia 2020 roku przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Sońsk na lata 2021-2026. 

 

4.5. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sońsk na rok 2020 

 

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sońsk na rok 2020 przyjęto uchwałą 

Nr XX/91/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 20 grudnia 2019 r. Program opracowano 

w oparciu o lokalną diagnozę problemów – sporządzoną na podstawie informacji   

uzyskanych   m.   in.   z   placówek   oświatowych,   Ośrodka   Pomocy Społecznej 

w Sońsku, Gminnego Punktu Konsultacyjnego, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Ogólny cel programu to zapobieganie powstawaniu nowych problemów 

alkoholowych i narkomanii oraz zmniejszanie rozmiarów problemów już 

istniejących. 

Kluczową rolę w realizacji tego celu odgrywają następujące działania: 

1) koncentracja na wszechstronnych oddziaływaniach profilaktycznych wśród 

dzieci i młodzieży,  

2) ścisła współpraca z instytucjami skupiającymi dzieci i młodzież w celu 

promowania aktywnego, zdrowego stylu życia,  

3) konsekwentny system kontroli rynku obrotu napojami alkoholowymi, 

4) konsekwentne egzekwowanie przepisów ustawy związanych z zakresem 

reklamy alkoholu, 

5) systematyczna edukacja sprzedawców w dziedzinie szkód związanych 

z piciem alkoholu przez młodzież. 

W Gminie Sońsk działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, licząca 4 członków. W roku 2020 komisja odbyła 7 spotkań (liczba 
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ta ograniczona była ze względu na sytuację epidemiczną). Podejmowała czynności 

zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku podania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia w stosunku do 

23 osób. Przeprowadzono rozmowy motywujące z 16 osobami uzależnionymi oraz 

7 osobami będącymi członkami rodzin osób uzależnionych. W roku 2020 wszczęto 

8 nowych postepowań, głównie w następstwie zgłoszeń składanych przez 

członków rodzin. Złożono 3 wnioski do Sądu, skierowano na badania biegłych 8 

osób.  

W 2020 roku: 

1) udzielono wsparcia finansowego na teatry profilaktyczne i konkursy 

organizowane w szkołach i Gminnym Ośrodku Kultury, 

2) udzielono wsparcia finansowego grupie AA „Nadzieja” w Sońsku, 

3) doposażono pomieszczenie AA w budynku Ośrodka Zdrowia w Sońsku,  

4) zapewniono funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego, 

5) przeprowadzano rozmowy motywujące do podjęcia leczenia, 

6) skierowano wnioski do Sądu Rodzinnego o zastosowanie przymusu 

skierowania na leczenie. 
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5. CZĘŚĆ ANALITYCZNA  

 

5.1. Infrastruktura techniczna 

 

W gminie Sońsk w 2020 roku zlokalizowanych było dwanaście odcinków 

dróg powiatowych o łącznej długości ok. 75,11 km, zapewniających połączenia 

między większością miejscowości zarówno w samej gminie jak i w gminach 

sąsiednich. W gminie Sońsk występują głównie drogi powiatowe i gminne, 

prowadzące do drogi krajowej nr 50 (stanowiącej południową obwodnicę 

aglomeracji warszawskiej [Ciechanów – Ostrów Mazowiecka], drogi krajowej  

nr 60 (łączącej województwo łódzkie i mazowieckie [Łęczyca – Ostrów 

Mazowiecka]), drogi wojewódzkiej nr 620 (łącząca Przewodowo-Parcele  

z Płońskiem) oraz do drogi wojewódzkiej nr 618, łączącej Wyszków z Gołyminem.  

Infrastruktura drogowa w zakresie dróg gminnych na terenie gminy Sońsk 

obejmowała, zarówno na dzień 1 stycznia 2020 r., jak i na dzień 31 grudnia 2020 r. 

185,00 km.  

Ponadto przez gminę Sońsk przebiega trasa magistrali E-65 na trasie                          

Gdańsk – Warszawa. Stacje kolejowe w gminie Sońsk zlokalizowane są  

w miejscowościach: Gąsocin, Gołotczyzna, Kałęczyn. Najbliższe większe stacje 

znajdują się w kierunku północnym – Ciechanów oraz w kierunku południowym – 

Świercze i Nasielsk.  

Teren gminy Sońsk jest w większości objęty siecią wodociągową, a część 

miejscowości o zwartej zabudowie korzysta również z sieci kanalizacyjnej (szerzej 

w dziale Gospodarka wodno-ściekowa). 

 

5.2. Działalność inwestycyjna 

 

Stan lokalnych dróg ma niewątpliwie ważny wpływ na rozwój obszaru, 

dlatego też gmina Sońsk stara się w miarę możliwości przeznaczać środki 

finansowe na inwestycje drogowe oraz remonty dróg gminnych.  

Z upływem każdego roku zwiększa się ilość dróg asfaltowych. Na początku 2020 

roku drogi asfaltowe stanowiły 40,54 % wszystkich dróg, a pod koniec 

poprzedniego roku ich udział w infrastrukturze dróg gminnych wyniósł 43,78 %. 

W gminie Sońsk w 2020 r. zrealizowano następujące inwestycje mające na celu 

poprawę stanu dróg gminnych: 
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1) „Przebudowa drogi gminnej nr 120901W Sońsk – Szwejki” 

 

 
               

2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Ostaszewska” 

 

 
                 

3) „Przebudowa drogi gminnej Bądkowo – Kosmy Pruszki” 
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4) „Przebudowa drogi gminnej nr 121008W ul. Ogrodowa w Gąsocinie” 
 

 
 

5) „Przebudowa drogi gminnej Ciemniewko – Niesłuchy stanowiącej własność 

Gminy Sońsk na działce 33/1 w msc. Niesłuchy” 
 

 
   

6) „Przebudowa dróg gminnych - polegająca na wykonaniu nakładki na istniejącej 

nawierzchni bitumicznej w miejscowościach: Olszewka, Drążewo, Ślubowo, 

Bieńki Karkuty, Koźniewo Średnie, Spądoszyn” 
 

                       

                            Droga w miejscowości Olszewka                                 Droga w miejscowości Ślubowo 
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Poza wyżej wymienionymi działaniami na rzecz dróg gminnych w 2020 roku 

przeprowadzono również bieżące remonty dróg będących w zarządzie Gminy 

Sońsk, m. in. żwirowanie, nawiezienie tłuczniem oraz uzupełnianie ubytków  

w nawierzchniach asfaltowych przy pomocy masy bitumicznej. Stan dróg uległ 

poprawie również dzięki realizacji zadania pn. „Remont nawierzchni drogowej 

poprzez wyrównanie ubytków – położenie nawierzchni biologicznie czynnej – 

destruktu na drogach gminnych w gminie Sońsk”. 

Oprócz inwestycji drogowych w 2020 r. zrealizowano wiele innych zadań 

mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców m. in. „Poprawa gospodarki 

wodnej i ściekowej na terenie gminy Sońsk poprzez budowę infrastruktury wodno– 

kanalizacyjnej”. W ramach tego zadania zostały wykonane odcinki sieci 

wodociągowej w miejscowościach: Drążewo, Chrościce – Łyczki, Koźniewo 

Średnie, Koźniewo Wielkie, Bądkowo i Ciemniewo oraz sieć kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Gołotczyzna. 

 

          Poprawa gospodarki wodnej i ściekowej na terenie gminy Sońsk 
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Ponadto zrealizowano wiele innych inwestycji, które przyczyniły się do 

poprawy, bezpieczeństwa oraz atrakcyjności gminy Sońsk, w tym:  

   

1) „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Sońsku” 

 

 
                              Termomodernizacja sali gimnastycznej w Sońsku 

 

 

2) „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gołotczyzna” 

 

    

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plac zabaw w sołectwie Gołotczyzna 
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3) „Doposażenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Ślubowo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                Teren rekreacyjny w Ślubowie 

 

4) „Doposażenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Sońsk” 

 

 

 
                       Teren rekreacyjny w Sońsku 
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5) „Utworzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Burkaty”  

 

 
                                                    Teren rekreacyjny w Burkatach 

 

6) „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Marusy” 

 

 
                 Oświetlenie uliczne w miejscowości Marusy 

 

 

 

 

 

 



47 

 

                                               Raport o stanie Gminy Sońsk za rok 2020                                          

7) „Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Łopacin” 
 

  
 

8) „Remont pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Sońsku”  
 

 
                                Strażnica OSP Sońsk 
 

9) „Zakup nowego średniego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Sarnowej Górze” 

 
                      Wóz strażacki OSP Sarnowa Góra 
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10) „Koźniewo Wielkie, Modrzewiowy Dwór (II poł. XVIII w.): prace 

konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane” 

 

 

 
                                       Dwór Modrzewiowy w Koźniewie Wielkim 

 

 

11) „Położenie pozostałej części chodnika przy ulicy Głównej w miejscowości 

Gąsocin” 

 

 
                                   Chodnik ul. Główna Gąsocin 
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12) „Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w Gąsocinie” 

 

 
Plac zabaw - przedszkole w Gąsocinie 

 

W 2020 r. wykonano również następujące dokumentacje projektowe 

(przeznaczone do realizacji w następnych latach): 

 przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Sońsk, Koźniewo Łysaki, 

Koźniewo Średnie i Koźniewo Wielkie,  

 wymiana dachu w strażnicy OSP Łopacin, 

 dokumentacja konserwatorska i projektowa, Dwór Modrzewiowy w zespole 

podworskim 

 sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sońsk na ul. Św. Floriana 
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5.3. Edukacja 

 

W roku 2020 na terenie Gminy Sońsk funkcjonowały 4 szkoły 

podstawowe: 3 samorządowe prowadzone przez Gminę Sońsk i 1 niepubliczna 

prowadzona przez stowarzyszenie: 

 Szkoła Podstawowa w Gąsocinie, 

 Szkoła Podstawowa im. Szczepana Dobosza w Sońsku, 

 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy pod Sarnową Górą 1920  

w Bądkowie,  

 Społeczna Szkoła Podstawowa im. Aleksandry Bąkowskiej w Kałęczynie  

prowadzona przez Kałęczyńskie Stowarzyszenie Oświatowo-Społeczne 

im. Rodziny Sędzimirów. 

 

Poniżej prezentujemy dane organizacyjne dot. liczby uczniów, liczby nauczycieli 

w szkołach gminy oraz prognozowaną liczbę uczniów, którzy rozpoczęli lub 

rozpoczną naukę we wszystkich szkołach podstawowych gminy w latach 

kolejnych. Tabelę nr 1 sporządzono na podstawie liczby uczniów na stałe  

zameldowanych na terenie gminy Sońsk.    

Tabela 1. Roczniki objęte obowiązkiem szkolnym, które uczęszczają lub będą 

uczęszczać do szkół podstawowych w latach 2019-2026. 

 

od 1.09. 
2019 

od 1.09. 
2020 

od 1.09. 
2021 

od 1.09. 
2022 

od 1.09. 
2023 

od 1.09. 
2024 

od 1.09. 
2025 

od 1.09. 
2026 

608 609 627 645 644 646 658 670 

 
 

 

608 609

627

645 644 646

658

670

OD 1.09.2019 OD 1.09.2020 OD 1.09.2021 OD 1.09.2022 OD 1.09.2023 OD 1.09.2024 OD 1.09.2025 OD 1.09.2026

Symulacja  liczby uczniów w szkołach w latach 
2019-2026 
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Tabela 2. Stan liczbowy wychowanków w samorządowych przedszkolach  

i oddziałach przedszkolnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3. Stan liczbowy uczniów w szkołach samorządowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednostka 
        2019/2020 

L.wychow. L. oddziałów 

Gminne Przedszkole 
 w Sońsku 

146 6 

Gminne Przedszkole 
 w Gąsocinie 

82 4 

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej  
w Bądkowie 

25 1 

Razem 253 11 

Jednostka 
        2020/2021 

L.wychow. L. oddziałów 

Gminne Przedszkole 
 w Sońsku 

147 6 

Gminne Przedszkole 
 w Gąsocinie 

68 3 

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej  
w Bądkowie 

35 2 

Razem 250 11 

Nazwa szkoły   

Rok szkolny  2019/2020 

 Li
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a 

u
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n
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w
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a 
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d
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ó

w
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a 
I 
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II

 

kl
as

a 
II

I 
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IV
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a 
V
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a 
V

I 

kl
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a 
V

II
 

kl
as

a 
V

II
I 

SP BĄDKOWO 67 6 12 7 7 0 14 8 13 0 

SP GĄSOCIN 202 11 27 29 21 8 39 33 18 27 

SP SOŃSK 296 16 54 25 36 15 41 50 33 42 

RAZEM 565 33 64 41 64 23 94 91 64 69 
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Tabela 4. Stan liczbowy uczniów w szkole niepublicznej. 
 

 

 
 
 

Nazwa szkoły   

Rok szkolny  2020/2021 

 Li
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b
a 
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o
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d
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ó
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a 
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kl
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a 
V
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a 
V

I 
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a 
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kl
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a 
V

II
I 

SP BĄDKOWO 69 7 10 10 6 8 0 15 7 13 

SP GĄSOCIN 199 12 21 29 29 21 8 39 34 18 

SP SOŃSK 289 15 36 55 25 35 15 42 48 33 

RAZEM 557 34 67 94 60 64 23 96 89 64 

Nazwa 
szkoły/ 
placówki 

 
Rok szkolny  2019/2020 

L.
u
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n
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gó
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V
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I 

Społeczna 
Szkoła 
Podstawowa 
Kałęczyn 

29 8 2 5 3 1 5 4 3 6 

Oddział 
przedszkolny 
w SSP 
Kałęczyn 8 1         

Nazwa 
szkoły/ 
placówki 

 
Rok szkolny  2020/2021 
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u
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n
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o
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a 
V
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I 

Społeczna 
Szkoła 
Podstawowa 
Kałęczyn 

23 8 3 2 5 2 1 4 3 3 

Oddział 
przedszkolny 
w SSP 
Kałęczyn 8 1         
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Tabela nr 5.  Liczba nauczycieli  według stopni awansu zawodowego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

W 2020 r. szkoły podstawowe ukończyło 75 uczniów, a we wrześniu 2020 r. 

naukę rozpoczęło 580 uczniów. 

W związku z ustawowymi kompetencjami wójta w zakresie udzielania 

pomocy materialnej, w roku 2020 r. Wójt przyznał 94 uczniom gminy stypendia 

szkolne oraz 3 zasiłki szkolne. Łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły   

60.993,00 zł. 

Za sprawą organizowanego przez gminę dowozu, do szkół dowożono 221 

uczniów. W przypadku dowozu uczniów do szkoły bezpośrednio przez rodziców, 

zwracano koszty dowozu na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą  

a rodzicem. Łączny koszt dowozu uczniów do szkół i zwrot kosztów dowozu dzieci 

do szkół własnym transportem (w tym dla uczniów z niepełnosprawnościami)  

wyniósł  131.940,93 zł. 

Nazwa szkoły / placówki 

Łą
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n
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Rok szkolny 2019/2020 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄDKOWIE 15 2 1 1 11 11,40 

SZKOŁA PODSTAWOWA W GĄSOCINIE 29 2 1 7 19 28,11 

GMINNE PRZEDSZKOLE W GĄSOCINIE 8 1 2 1 4 6,49 

GMINNE PRZEDSZKOLE W SOŃSKU 12 1 3 3 5 11,08 

SZKOŁA PODSTAWOWA W SOŃSKU 34  3 5 26 32,77 

Łącznie 98 6 10 17 65 89,85 

Nazwa szkoły / placówki 
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Rok szkolny 2020/2021 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄDKOWIE 13  1 0,89 9,43 12,38 

SZKOŁA PODSTAWOWA W GĄSOCINIE 28  2 8,61 15,97 26,58 

GMINNE PRZEDSZKOLE W GĄSOCINIE 6  2 1 2,11 5,11 

GMINNE PRZEDSZKOLE W SOŃSKU 12  3 3 4,27 11,27 

SZKOŁA PODSTAWOWA W SOŃSKU 31  2 3  30,56 

Łącznie      85,90 
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Wydatki gminy na oświatę wynosiły 11.214.963,80 zł , z czego  

6.761.569 zł, t.j. 58,79 % pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej  

z budżetu państwa. Na funkcjonowanie Społecznej Szkoły Podstawowej  

w Kałęczynie  gmina przekazała kwotę – 321.430,80 zł. 

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły 

z budżetu gminy kształtowały się następująco: 

-   Szkoła Podstawowa w Gąsocinie  – 16.212,55 zł, 

-   Szkoła Podstawowa im. Szczepana Dobosza w Sońsku – 12.264,56 zł,  

- Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy pod Sarnową Górą 1920  

w Bądkowie – 18.238,30 zł. 

W 2020 r. funkcjonowały 2 przedszkola gminne w Gąsocinie i Sońsku oraz  

2 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Bądkowie. Na prowadzenie 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych gmina wydała 2.685.008,12 zł.  

Ponadto, na terenie gminy w 2020 r. funkcjonował Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego z bogatą edukacyjną ofertą dla 

absolwentów szkół podstawowych, jak również dla osób dorosłych. Jest to jedyna 

szkoła rolnicza w powiecie ciechanowskim i jedna z najstarszych w Polsce. 

Szkoła dysponuje kortem do tenisa ziemnego, stadionem sportowym, strzelnicą. 

Ponadto, na ponad stu hektarach należących do szkoły znajduje się duży park  

i szklarnie, a także gospodarstwo rolne, gdzie uczniowie odbywają praktyki 

zawodowe. 

Na terenie gminy funkcjonował również Młodzieżowy Ośrodek 

Socjoterapii oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Młodzieżowy Ośrodek 

Socjoterapii to placówka koedukacyjna dla dzieci i młodzieży, które  

z powodu  zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu i zaburzeń  

w funkcjonowaniu społecznym wymagają stosowania specjalnej organizacji 

nauki, metod pracy i wychowania. Ośrodek stwarza możliwość nauki w Szkole 

Podstawowej oraz zdobycia zawodu kucharza i fryzjera w  Branżowej Szkole I 

Stopnia.   

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży 

niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji jako resocjalizacyjno-

wychowawczy, a dla dzieci  i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu lekkim jako resocjalizacyjno–rewalidacyjny. Ośrodek stwarza 

możliwość nauki w szkole podstawowej oraz zdobycia zawodu stolarza  

w  Branżowej Szkole I Stopnia.                              
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5.4. Domy kultury, kluby i świetlice. 
 

Za realizację zadań z dziedziny kultury oraz dziedzictwa narodowego na terenie 

gminy w 2020 roku odpowiedzialny był Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie 

będący jednostką organizacyjną gminy.  
 

Wydarzenia zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury  

w 2020 roku. 
 

Orszak Trzech Króli 
 

„Cuda, cuda ogłaszają” - pod takim hasłem odbył się pierwszy Gminny Orszak 

Trzech Króli. Barwna parada (a na jej czele trzej mędrcy na koniach) ruszyła spod 

parafii Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku. Nie obyło się bez przygód – po 

drodze, nieopodal budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie Orszak 

zatrzymał się… wszyscy uczestnicy wydarzenia byli świadkami scenki z udziałem 

diabłów, oraz ich ziemskiego wysłannika – Heroda, którzy chcieli przeszkodzić w 

boskim planie. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Trzej Królowie dotarli 

do stajenki przy Zespole Szkół Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie i oddali 

pokłon narodzonemu Jezusowi.  
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Mazowieckie Konfrontacje o Puchar Wójta Gminy Sońsk "Taneczne 

Marzenia"  

 

Po raz pierwszy w Gąsocinie spotkali się we wspólnych zmaganiach tancerze hip-

hop, modern jazz, disco oraz tancerze współcześni i grupy taneczne. 

 

 

 

Spotkanie  z Kornelią Morawską 
 

Pochodząca z naszej gminy Kornelia Morawska opowiedziała przybyłym na 

spotkanie mieszkańcom o swoich przygodach jakich doświadczyła podczas 

podróży do Ameryki Południowej na Światowe Dni Młodzieży oraz o grupie 

Magis, której jest członkiem. 
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Bal Karnawałowy  

 

W Sali OSP w Gąsocinie spotkali się najmłodsi mieszkańcy naszej gminy. Co na 

nich czekało? Tańce i zabawy do muzyki, konkurencje sportowe, quizy i konkursy 

z nagrodami, ścianka do zdjęć, mega bańki mydlane, słodki poczęstunek i konkurs 

na najlepsze przebranie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Kobiet 
 

7 marca z okazji Dnia Kobiet odbył się koncert Roberto Zucaro. Panie bawiły się 

przy takich hitach, jak: L’Italiano, Ci sara, Felicita, Volare, Che sara, Azzurro, Ti 

amo, Mamma Maria, Quando Quando, Tornero, Marina, Piccola e fragile, Sereno 

e’, Fuoco nel fuoco czy Baila Morena. Na koniec imprezy każda z Pań otrzymała 

białą różę. 
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Jarmark Wielkanocny dla Krystiana 
 

Z uwagi na panujące obostrzenia Jarmark został zorganizowany w internecie. 

Mieszkańcy dostarczali do nas własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne, które 

po wycenieniu i skatalogowaniu trafił do utworzonej specjalnie na ten cel galerii. 

Cały dochód z zakupionych przedmiotów trafiał bezpośrednio na zbiórkę 

zorganizowaną przez rodziców Krystiana, mieszkańca naszej gminy chorego na 

cukrzycę. 
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Z kulturą do domu 
 

Trzydniowy cykl poezji online zrealizowany przy współpracy z mieszkającym  

w Drążewie poetą p. Zdzisławem Zembrzyckim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Noc Muzeów” w Modrzewiowym Dworze w Koźniewie Wielkim 
 

Organizacja Nocy Muzeów była dla nas dużym wyzwaniem, nie tylko dlatego,  

że takich inicjatyw dotąd nie było, ale też było to pierwsze wydarzenie 

zorganizowane w formule online. Koncert skrzypaczki Agnieszki Flis oraz 

prelekcja heraldyka i genealoga Adama Antoniego Pszczółkowskiego spotkały się 

z ciepłym odbiorem nie tylko wśród mieszkańców. Wydarzenie oglądało ponad 

9.000 osób z całego kraju. 
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Obchody Święta czekolady 

 

Jak uczcić dzień czekolady? Zanim przybyłe dzieci zajęły się jedzeniem 

własnoręcznie przygotowanych słodkości, najpierw obejrzały film, traktujący o jej 

historii, zakończony quizem z nagrodami. 
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Dzień Włóczykija 
 

Ten wyjątkowy dzień uczciliśmy zajęciami sportowo – ruchowymi, bo jak 

wiadomo sport to zdrowie, a te każdy prawdziwy globtroter winien mieć jak 

dzwon! 

 

Spektakl „Być dorosłą bardzo chciała i na miotle odleciała” 
 

Zaprosiliśmy dzieci z terenu naszej gminy na spektakl, którego treść oscylowała 

wokół zasad bezpieczeństwa na drodze oraz w życiu codziennym. Wydarzenie 

spotkało się z dużym i pozytywnym odbiorem. Początkowo miało odbyć się na 

placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gołotczyźnie, lecz z powodu załamania 

pogody zmuszeni byliśmy przenieść jego organizację do budynku OSP Sońsk. 
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Obchody 100. rocznicy Bitwy pod Sarnową Górą. 

 

Podczas uroczystości zostały odsłonięte granitowe tablice zawierające nazwiska 

poległych w bitwie pod Sarnową Górą w 1920 r. Środki na budowę tablic 

pochodziły z dotacji celowej Ministra Obrony Narodowej. Gminny Ośrodek 

Kultury był współorganizatorem tego wydarzenia. 
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Narodowe Czytanie 
 

Wzięliśmy udział w akcji Narodowe Czytanie. Wydarzenie miało miejsce na 

terenie oraz przy wsparciu Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Trzeba 

przyznać, że "Balladyna" nie jest prostym do czytania utworem, dlatego ogromne 

wyrazy wdzięczności kierujemy do Pana Zdzisława Rychtera, który to nie tylko 

rozpoczął czytanie, ale i wsparł nas od strony merytorycznej. Był z nami również 

poeta Zdzisław Zembrzycki oraz znany łowca burz Michał Marceli Mossakowski. 

Wszystkim lektorom serdecznie dziękujemy za udział! 

 

6.  
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II Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sońsk 
 

Turniej obył się na boisku przy Szkole Podstawowej w Sońsku. Zaprosiliśmy do 

zdrowej rywalizacji drużyny sześcioosobowe. Minimalny wiek uczestników 

turnieju to 16 lat. 
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Otwarcie zmodernizowanego placu zabaw 
 

Plac zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury powstał ponad 10 lat temu i służył 

dzieciom chodzącym do przedszkola mieszczącego się w naszym budynku do 2018 

roku. Wymagał modernizacji, dlatego z naszych środków wygospodarowaliśmy 

fundusze na jego odnowienie tj. wzmocnienie konstrukcji, malowanie oraz 

wymianę spróchniałych elementów na nowe, natomiast Urząd Gminy pozyskał 

dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego,  

z programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw i na naszym placu 

pojawiły się dwie ławki, solidne bocianie gniazdo oraz tyrolka – zjazd linowy  

o długości 25 metrów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strach na śmieci 

 

W październiku zainaugurowaliśmy naszą proekologiczną akcję, w której każdy 

może stać się bohaterem. Strach na śmieci to niezwykłe wydarzenie, które przenosi 

nas w fantastyczny świat czarów i magii. Czarownice, mając po dziurki w nosie 

tego w jaki sposób ludzie traktują lasy, wróciły aby zrobić w nich porządki. Za 

namową leśnych skrzatów poprosiły o pomoc dzieci z sońskiej szkoły 

podstawowej i nie musiały długo czekać na odpowiedź. Bez chwili zastanowienia 

zaangażowali się w organizację: wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym  

z Leśniczym oraz przygotowali straszne kukły. Nadleśnictwo Ciechanów, Lasy 

Państwowe zadbało o rękawice i worki, a miotły uczestnicy przygotowali już we 

własnym zakresie. Nim Słońce wzeszło, pracownicy Urzędu Gminy w Sońsku 

pracowali przy montażu oznaczeń leśnych punków zbiórki na terenie lasów  

w Marusach, a chwilę po tym, wciąż mglistym rankiem, zaroiło się tam od 

czarownic i ich młodych adeptów. Wspólnymi siłami zebrano tyle śmieci, że aż 

strach. Wśród nich były szklane i plastikowe butelki, foliowe torby a nawet opona 

samochodowa. Po ciężkiej pracy grupa zgromadziła się przy ognisku, gdzie 

Jarosław Muchowski Wójt Gminy Sońsk wraz z Leśniczym Piotrem Głowaczem 

wręczyli wszystkim uczestnikom medale i ogłosili ich Bohaterami Lasu. 
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Dzień Ziemniaka 
 

Obchody, z racji obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa rozłożyliśmy na 

kilka dni, podczas których witaliśmy uczniów kilku klas Szkoły Podstawowej  

w Sońsku. Co czekało na naszych gości? Były konkurencje sportowe i przeciąganie 

liny oraz zadania manualne - robiliśmy klasyczne stemple z ziemniaków. 

Najważniejszym punktem spotkania było oczywiście ognisko, pieczone ziemniaki 

i kiełbaska.  

 

 

 

Finisaż projektu „Warsztaty florystyczno – rękodzielnicze” 
 

Spotkaliśmy się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sońsku, by uroczyście 

podsumować projekt „Warsztaty florystyczno-rękodzielnicze” grupy „Złote 

rączki”. Uczestnicy projektu przygotowali bogatą wystawę prac wykonanych 

podczas spotkań, a także pochwalili się innymi talentami – kulinarnymi  

i wokalnymi. Celem projektu była integracja i usamodzielnienie środowiska 

senioralnego, aktywizacja osób starszych oraz współpraca międzypokoleniowa. 

Grupa postanowiła kultywować wiejskie tradycje rękodzielnicze takie jak 

tworzenie wiązanek i wieńców oraz stroików okolicznościowych związanych  

z obrzędowością katolicką. Podczas spotkań powstało wiele pięknych dekoracji,  

z użyciem własnych materiałów oraz materiałów i narzędzi zakupionych dzięki 

dofinansowaniu. Sam projekt okazał się być sukcesem o czym świadczy wysoka 

frekwencja na spotkaniach. Projekt był realizowany z wykorzystaniem bonu 

społecznego w ramach projektu Bony dla Seniorów, realizowanego przez 
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Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, dofinansowane  

ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

Uporządkowanie mogiły obrońców Ojczyzny z 1920 r. 
 

Przed Dniem Wszystkich Świętych w towarzystwie Wójta Gminy Sońsk 

odwiedziliśmy znajdującą się na sońskim cmentarzu parafialnym mogiłę 

bohaterów poległych w wojnie z bolszewikami w 1920 roku. Posprzątaliśmy, 

zapaliliśmy znicze i oddaliśmy pokłon tym, którzy walczyli o to, byśmy mogli żyć 

w wolnej Polsce. 
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Niepodległa – do hymnu! 
 

„Możesz wieść w czarnowidztwie, że za zimno, za ciepło, że się zmęczysz na 

pewno... albo możesz zaśpiewać hymn”. Z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości zaprosiliśmy mieszkańców do wspólnego odśpiewania Mazurka 

Dąbrowskiego. Zmontowaliśmy materiały przygotowane wcześniej przez 

uczniów, harcerzy, seniorów, poetów i punktualnie o 12:00 rozpoczęliśmy 

premierę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Z pasją przez życie 
 

Materiał filmowy zrealizowany przez nas przedstawiający kulisy pasji i pracy 

rekonstruktorów historycznych. Czy branie udziału w rekonstrukcjach pozwala się 

spełniać i realizować, czy może być sposobem na życie, a może sposobem na 

odprężenie i relaks, pozwalającym oderwać się od codzienności opowiedzieli nam 

mieszkańcy naszej gminy Bartosz Zakrzewski i Konrad Pawlak. 
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Świąteczny Koncert online 
 

Nie mogliśmy spotkać się z dziećmi w standardowej formule, więc 

postanowiliśmy, że tegoroczny koncert świąteczny zorganizujemy w internecie. 

Koncert elitarny, gdyż dostęp do niego był tylko przez kilka godzin. Wystąpił 

niezawodny Pan Sprężynka ze swoim zespołem, a gościnnie Święty Mikołaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA STAŁE 

 

MUZYKA 
 

Miło nam poinformować, że sukcesywnie poszerzamy ofertę zajęć muzycznych - 

wzbogaciliśmy się o nowy instrument - perkusję. Oprócz zajęć z nowym 

instruktorem, panem Marcinem Grochowskim, perkusja jest nieodpłatnie 

udostępniana mieszkańcom naszej gminy, także nie tylko dla tych, którzy chcą 

nauczyć się grać czy poćwiczyć, ale również odstresować.  

 

Zajęcia muzyczne z p. Janem Nowotką odbywają się we wtorki i piątki, zaś nauka 

gry na perkusji – w soboty. Z zajęć muzycznych korzysta łącznie ok. 40 osób. 
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PLASTYKA 
 

Zajęcia plastyczne wzbogaciły ofertę Gminnego Ośrodka Kultury w ostatnim 

kwartale 2019 roku i z uwagi na duże zainteresowanie znalazły się w stałej ofercie 

GOK. Odbywają się w piątki i soboty z podziałem na grupy wiekowe. Z uwagi na 

wprowadzane obostrzenia spowodowane pandemią koronawirusa zajęcia były 

przez krótki czas zawieszone, ale późniejsze poluźnienia restrykcji pandemiczych 

pozwoliły na organizację zajęć plastycznych w mniejszych grupach (co 

spowodowało zwiększenie ich liczebności), z zachowaniem narzuconych środków 

ostrożności. Tak oto zajęcia ewoluowały na Plastykę w plenerze. Ta formuła 

również zyskała aprobatę dzieci i ich rodziców korzystających z naszych zajęć  

i również będzie kontynuowana w miesiącach letnich. 
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ZAJĘCIA KREATYWNE 

 

Zajęcia kreatywne to nie tylko sposób na „zabicie” czasu, ale też relaks, rozwijanie 

różnych umiejętności (np. motoryki małej), możliwość wyrażenia siebie. To też 

takie zabawy, które przynoszą wiele satysfakcji, bo ich efektem jest dzieło. 

Pomagają redukować stres i wciągają tak, że dzieci mają zajęcie na dłużej. Poniżej 

przykłady takich zajęć odbywających się w GOK.      

 

Tworzyliśmy ziemniaczane ludziki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrobiliśmy własną grę planszową 
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PLASTYKA I ZAJĘCIA KREATYWNE… w sieci 
 

Sytuacja epidemiczna w kraju zmusiła nas do całkowitego zamknięcia swoich 

drzwi. Nie mogliśmy przez pewien czas organizować żadnych zajęć, ale kreatywny 

zespół Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie odnalazł się i w tej 

niecodziennej sytuacji. Zaczęliśmy edukację na odległość. 

Tradycja wysyłania kartek z bożonarodzeniowymi i noworocznymi życzeniami 

jest u nas mocno zakorzeniona, choć wydaje nam się, że z roku na rok wysyła się 

ich coraz mniej. Należy jednak pamiętać, że sms to nie to samo co własnoręcznie 

wykonana kartka, dlatego wyszliśmy z inicjatywą i pokazaliśmy jak w prosty 

sposób można wykonać kartkę bożonarodzeniową z wykorzystaniem akwareli. 

Gdy za oknem nastała piękna złota jesień zachęciliśmy do wykonania jesiennych 

lampionów z dużych plastikowych kubeczków i jesiennego drzewa, które umiliły 

długie wieczory. 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Od września wzbogaciliśmy naszą ofertę o naukę języka angielskiego dla dzieci  

w wieku wczesnoszkolnym. Dzieci podzielone zostały wg znajomości języka, na 

trzy sześcioosobowe grupy. Zajęcia odbywają się jedynie w trybie stacjonarnym, 

ich realizacja jest więc zależna od sytuacji epidemicznej. 
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ZAJĘCIA FERYJNE 
 

Nudy w ferie nie było – wiemy to od dzieci i ich rodziców, uczestników naszego 

programu feryjnego, który był wypełniony atrakcjami dla naszych małych 

mieszkańców. Oprócz klasycznych zabaw i zajęć plastycznych uczestnicy zajęć 

feryjnych mieli okazję nie tylko zobaczyć jak się robi pączki, ale też pomóc w ich 

przygotowaniu i jedzeniu. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury zamienił się też 

w plan filmowy. Dzieci same wymyśliły scenariusz, wybrały spośród siebie 

aktorów, reżysera, operatora kamery i zabrały się za pierwszą w życiu produkcję 

filmową. W programie znalazły się też wycieczki - odwiedziliśmy Muzeum 

Pozytywizmu w Gołotczyźnie, ciechanowski zamek oraz Park Nauki Torus. 

Poznaliśmy dzięki temu lokalną historię oraz trochę matematyczno-fizycznych 

zagadnień. Natomiast dzięki WORD Ciechanów nasze dzieciaki poznały zasady 

bezpiecznego poruszania się po drodze oraz na przejściu dla pieszych.  
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ZAJĘCIA WAKACYJNE 
 

Zumba 
 

To zainspirowana latynoskimi rytmami fuzja tańca i aerobiku. Podczas letnich 

spotkań z zumbą dzieci mogły ćwiczyć ze swoimi rodzicami, co dodatkowo 

przyczyniło się do wzmocnienia więzi rodzinnych. 

 

 

Zajęcia sportowo – rekreacyjne   
 

Cykl wakacyjnych zajęć na świeżym powietrzu. Zajęcia sportowe dla dzieci są 

bardzo ważne, gdyż rozwijają ich zmysły, przede wszystkim równowagi  

i koncentracji. Wzmacniają się również wzmocnione kości i mięśnie dziecka, 

organizm zostaje dotleniony. 
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Warsztaty „wyroby z siana” 
 

Zawsze podkreślamy, że na naszych zajęciach lubimy wykorzystywać naturalne  

i łatwo dostępne materiały. Tak było i tym razem, bo tworzyliśmy ptaki  

z pachnącego siana oraz sznurka.  Sprawcą całego zamieszania był Pan Andrzej 

Wrzecionko. Pod jego czujnym okiem każdy uczestnik mógł się poczuć jak mistrz 

rękodzieła  
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Warsztaty slime i wata cukrowa 
 

Uczestnicy warsztatów mieli niebywałą okazję poznać skład i spróbować samemu 

zrobić popularnego Slime’a oraz pod okiem profesjonalistki zrobić watę cukrową, 

którą dzieci znały dotąd z różnych festynówm, dożynek czy odpustów 
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Warsztaty edukacyjne Paleontologia 
 

Jak wymarły dinozaury? Uczestnicy ze skupieniem słuchali prowadzącego i żywo 

uczestniczyli w zajęciach. Dzieci oglądały skamieliny, a nawet samodzielnie 

wydobywały je z ziemi, niczym prawdziwi paleontolodzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkrycia geograficzne 
 

Uczestnicy poznali przyczyny odkryć geograficznych, wielkich odkrywców i ich 

dokonania oraz jak smakują, wyglądają i jaki mają zapach przyprawy z całego 

świata. Finałem spotkania było przygotowanie przez każdego uczestnika własnej 

mieszanki przypraw. 
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W grodzie Mieszka I 
 

Jak powstało Państwo Pierwszych Piastów, jak wyglądał system społeczny  

w grodzie Mieszka I, co noszono, czym się ozdabiano, czym się broniono... Tego 

wszystkiego dowiedzieliśmy się podczas kolejnego z zajęć edukacyjnych 

poprowadzonych przy współpracy ze stowarzyszeniem Pozytywni Historycznie. 

 

 

 

Historia pisma 

 

Jak to się wszystko zaczęło? Poznaliśmy historię pisma i jego rozwoju od 

klinowego do alfabetu łacińskiego. Uczestnicy mieli okazję spróbować własnych 

sił w pisaniu patyczkiem swoich imion na glinianych tabliczkach oraz alfabetu 

atramentem i piórem. 

7.  
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KONKURSY 

 

Konkurs na mema  
 

W czasie pandemii ogłosiliśmy konkurs plastyczny – konkurs na mema. Żeby 

wziąć w nim udział należało stworzyć śmieszną grafikę (technika i tematyka 

dowolna). Laureaci otrzymali karty podarunkowe do popularnej księgarni. 

 

 

 

 

 

 

Konkurs świąteczny 
 

W minionym roku zaproponowaliśmy dwie kategorie konkursu świątecznego: 

tradycyjna kartka bożonarodzeniowa oraz wirtualna w postaci animacji 

poklatkowej o tematyce świątecznej. Konkurs spotkał się z dużym odbiorem wśród 

mieszkańców. 
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Polityka Senioralna w Gminnym Ośrodku Kultury 

 

Chór Sonata - Występ chóru w ZOL w Sońsku 
 

Chór Sonata został zaproszony do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Sońsku. 

Artyści pod batutą Jana Nowotki zaśpiewali kolędy, które dostarczyły wielu 

uśmiechów i wzruszeń pensjonariuszom ośrodka. 
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Praca nad nowym repertuarem 

 

W lipcu 2020 roku przedstawiliśmy jeden z utworów z nowego repertuaru Chóru 

Sonata - „W  gorącym słońcu Casablanki”  zarejestrowany w miłych 

okolicznościach przyrody.   

 

Grupa nieformalna „Seniorska Sonata” 

Nieformalna grupa skupiona na co dzień wokół Chóru Sonata postanowiła 

sprawdzić się w programie „Bon dla seniora” Stowarzyszenia Radomskie Centrum 

Przedsiębiorczości. Projekt „Smak tradycji” to cotygodniowe spotkania, przez dwa 

miesiące mające na celu integrację środowiska seniorskiego, wspólne 

wykonywanie tradycyjnych potraw czy wymiana wśród uczestników przepisów. 
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Stowarzyszenie Seniorów w Gołotczyźnie 

 

Rozpoczęło działalność w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie 

pod koniec 2019 roku i od razu zaczęło aktywnie działać i być widoczne nie tylko 

lokalnie. Członkowie stowarzyszenia mają wiele świetnych pomysłów, dlatego 

postanowiliśmy im pomagać, by wspólnie działać dla dobra lokalnej społeczności. 

 

„Złota jesień życia – zrozumieć siebie, zrozumieć świat, dbać o zdrowie i być 

aktywnym”  

Był to cykl wykładów edukacyjnych dotyczących nauk medycznych i 

odbywających się w ramach projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich 

seniorów”, realizowanego przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum 

Przedsiębiorczości, dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa 

Mazowieckiego.  Projekt przeznaczony był dla osób, które ukończyły 55 rok życia, 

mieszkających na terenie województwa mazowieckiego i chcących podnieść swoją 

wiedzę w tym zakresie edukacji prozdrowotnej. Zajęcia odbywały się w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Sońsk. 
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„Aktywny senior, zdrowy senior” 

 

Projekt napisany przez Stowarzyszenie Seniorów w Gołotczyźnie na konkurs ofert 

do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie uzyskał aprobatę komisji konkursowej. 

Dzięki temu seniorzy mogli przeprowadzić cykl zajęć ruchowych z elementami 

pilates oraz nordic walking.  

 

 

Warsztaty florystyczno – rękodzielnicze 

 

Kolejny projekt zrealizowany z programu „Bony dla seniora”, który mógł być 

wykonany dzięki Radomskiemu Centrum Przedsiębiorczości. Co tydzień, przez 

dwa miesiące nasi seniorzy spotykali się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury  

i wykonywali piękne kompozycje kwiatowe. Zwieńczeniem projektu była 

wystawa tych arcydzieł florystyki. Zadanie było dofinansowane ze środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego. 
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Wydarzenia organizowane przez GOK w Gołotczyźnie dotarły łącznie do ponad 

30.000 osób. Jest to ponad dziesięciokrotnie więcej niż w latach poprzednich,  

a spowodowane jest dobrym rozpowszechnianiem w mediach ogólnopolskich 

informacji o ofercie wydarzeń w formule online. Z pewnością wpływa to na 

budowę pozytywnego wizerunku gminy Sońsk.  

Poniesione koszty organizacji wydarzeń i zajęć to 65.123,56 zł. Wpływy za zajęcia 

wyniosły 7.955,00 zł. 
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5.5. Biblioteki 

             

Na terenie Gminy Sońsk w 2020 roku funkcjonowały dwie biblioteki – 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sońsku i Filia Biblioteczna w Gąsocinie. Budynek 

Filii Bibliotecznej, znajdujący się przy ulicy Głównej 27 w Gąsocinie, 

dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W bibliotekach 

zatrudnione były łącznie trzy osoby. 

Księgozbiór na dzień 01.01.2020 wynosił 15346 woluminów, na koniec 

roku 16335 woluminów. W przeliczeniu na jednego mieszkańca łączna liczba 

woluminów na dzień 01.01.2020 wynosiła 2,39 zaś na dzień 31.12.2020 wyniosła 

2,11. Na początku roku zarejestrowano 720 osób, zaś na koniec roku liczba ta 

wynosiła 625. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 4429 

czytelników, którzy wypożyczyli  i skorzystali na miejscu z 8296 woluminów.  

Z czytelni internetowej skorzystało 290 osób.  Z komputerów czytelnicy korzystali 

tylko  do 12 marca. Po tym czasie stanowiska komputerowe były niedostępne. 

Biblioteki zapewniły możliwość drukowania dokumentów i materiałów po 

wcześniejszym przesłaniu ich na bibliotecznego emaila lub komunikator 

internetowy. Z tej usługi licznie korzystała szkolna młodzież i studenci. Liczba 

wypożyczonych i udostępnionych na miejscu czasopism nieoprawnych  - 444.  

W czasie zamknięcia bibliotek (łącznie 51 dni) praca była wykonywana 

zdalnie. Nowo zakupione książki były opracowywane w domu. Książki i prasa 

były dowożone do domów czytelników, z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności. Książka na telefon cieszyła się ogromną popularnością. 

Po otwarciu bibliotek zgodnie z wytycznymi  Państwowej Inspekcji  

Sanitarnej  wejścia do wnętrza placówek zostały zabezpieczone plexą. Zwracane 

książki wrzucane były do specjalnej wrzutni, skąd były przenoszone na 

kwarantannę. 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 10 komputerów, w tym 10 

komputerów z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Zapewnione były 

katalogi online. GBP w Sońsku oferowała następujące usługi biblioteczne: 

możliwość zdalnego składania zamówień, rezerwacji i przedłużania terminów 

zwrotów materiałów bibliotecznych.  

W 2020 roku odbyły się 2 lekcje biblioteczne. Uczestnikami ich byli nowi 

uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego. W lutym odbyły się 

dwa spotkania „feryjne”. Biblioteki wzięły udział w programie Biblioteki 

Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. W 2020 roku udało nam 

się pozyskać 8077,00 zł. Aby ułatwić czytelnikom dostęp do nowo zakupionych 

książek w bibliotekach robione były do marca wystawki, następnie w zaistniałej 
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sytuacji pandemii nowości książkowe przedstawiane były w katalogu online. 

Nowości książkowe, wydarzenia z życia bibliotek prezentowane były na portalu 

społecznościowym bibliotek. W 2020 roku biblioteki przystąpiły po raz pierwszy 

do projektu „Mała Książka Wielki Człowiek”. Przedszkolaki bardzo licznie  

i  chętnie przychodziły po wyprawki. Pod koniec grudnia wszyscy biorący udział 

w programie zostali przez nas nagrodzeni. Po raz kolejny przystąpiliśmy do 

projektu IPN „Biblioteka na to czeka”. Udało się pozyskać 20 egzemplarzy 

literatury popularno-naukowej. Nasz cykliczny program „Świąteczna paka dla 

psiaka” dla schroniska w Pawłowie, odbył się w grudniu. Czytelnicy jak zwykle 

nie zawiedli. Do naszej zbiórki dołączyły również dzieci ze Szkoły Podstawowej 

w Gąsocinie. W grudniu przekazałyśmy do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  w 

Sońsku książki i czasopisma podarowane przez czytelników. 

 

W wydarzeniach tych wzięło udział 207 osób. Biblioteki poniosły  

w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 827,26 zł. Dzięki Tarczy 

Finansowej PFR 2.0 zostaliśmy zwolnieni z opłacania składek ZUS za trzy 

miesiące i zyskaliśmy środki w kwocie 16.394,92 zł. 

 

W 2020 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa 

wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 240.000,00 zł. 

 

5.6.  Pomoc społeczna oraz ochrona zdrowia 

 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających 

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. 

Ustawodawca, przedstawiając zakres regulacji pomocy społecznej, 

zastrzega, że jest ona instytucją polityki społecznej państwa. Przez pojęcie polityki 

społecznej rozumie się najczęściej celowe działania państwa zmierzające do 

bezpośredniego zaspokojenia ważnych potrzeb społecznych. Przedmiotem polityki 

społecznej są stosunki społeczne, organizacja i jakość życia społecznego. Jej celem 

jest postęp społeczny, równowaga, porządek społeczny, harmonizacja celów 

osobistych ze społecznymi. W węższy sposób zagadnienia te ujmuje polityka 

socjalna, która koncentruje się na materialnych warunkach bytu, poziomie życia, 

dochodach, konsumpcji. W orbicie jej zainteresowań mieści się poprawa 

warunków bytowych, ze szczególnym uwzględnieniem najsłabszych 

ekonomicznie grup, łagodzenie kwestii socjalnych, utrzymanie pokoju socjalnego, 

a także doraźna pomoc, interwencja i udzielanie świadczeń. 
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5.6.1 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia w Gminie Sońsk. 
 

W 2020 r. klientami pomocy społecznej były osoby i rodziny, które przy 

pomocy własnych zasobów i możliwości nie były w stanie zaspokoić swoich 

własnych potrzeb życiowych. Przyczyną braku możliwości były występujące w 

środowiskach dysfunkcje wynikające m.in. ze złego stanu zdrowia, 

niepełnosprawności, sytuacji na rynku pracy czy bezradności w sprawach 

opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

Zaznaczyć należy, że często w poszczególnych środowiskach mamy do czynienia 

z kumulacją niekorzystnych zjawisk. 

Podstawową przesłanką przyznania świadczeń jest kryterium dochodowe 

osoby i rodziny, które zostało ustalone na poziomie 701,00 zł w przypadku osoby 

samotnie gospodarującej, lub 528,00 zł na osobę w rodzinie.  

Spośród 7728 mieszkańców gminy, w 2020 r. - 356 osobom udzielono 

pomocy i wsparcia, co stanowi 4,46 % ogółu mieszkańców. Liczba ta obejmuje 

również członków rodzin. Liczba rodzin, którym decyzją przyznano świadczenie 

wyniosła 118. Liczba ta w stosunku do roku 2019 zmniejszyła się o 5 rodzin. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r. udzielał pomocy z następujących 

przyczyn: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej 

choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, alkoholizmu, przemocy w rodzinie, bezdomności, 

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. 
 

Tabela. Powody korzystania z pomocy GOPS (ilość rodzin) 

Lp. Powody  korzystania  z  pomocy  społecznej  w latach 2019/2020 2019 2020 

1 ubóstwo 45 38 

2 bezdomność 4 3 

3 potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności 15 15 

4 bezrobocie 51 39 

5 niepełnoprawność 37 67 

6 długotrwała choroba 50 49 

7 bezradność w sprawach opiekuńczo 16 11 

 wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa   

 domowego (rodziny niepełne i wielodzietność)   

8 alkoholizm 1 2 

9 trudności w przystosowaniu do życia po 2 0 

 opuszczeniu zakładu karnego   

Źródło: Opracowanie własne 
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Na podstawie powyższych danych można zauważyć spadek liczby rodzin 

korzystających z powodu ubóstwa, co najprawdopodobniej spowodowane jest 

otrzymywaniem przysługującego im wsparcia w postaci świadczeń rodzinnych, 

wychowawczych oraz programu „Dobry start”. Niemniej jednak, pomimo tej 

pomocy, znaczna liczba rodzin ubiega się o pomoc, wskazując jednocześnie na 

inne powody przyznania pomocy zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej. 

Liczba osób korzystających z pomocy z powodu niepełnosprawności lub 

długotrwałej choroby utrzymuje się na stałym poziomie. Z powodu długotrwałej 

choroby najczęściej korzystają osoby starsze, posiadające niskie renty lub 

emerytury, a także osoby z niepełnosprawnościami, które nie posiadają uprawnień 

do świadczeń emerytalno-rentowych (są to najczęściej osoby korzystające  

z zasiłku stałego). 

 

Ponadto widoczny jest niewielki spadek liczby rodzin korzystających  

z powodu bezrobocia. Jednak stopa bezrobocia w gminie Sońsk wzrosła. Jak 

wynika z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie sytuacja na rynku 

pracy ulegała wahaniom.  

 

5.6.2. Zadnia GOPS 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) jest jednostką organizacyjną  

i budżetową Gminy Sońsk i działa na podstawie: Zarządzenia Wójta Gminy Sońsk 

nr 20/90 z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sońsku oraz Statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Sońsk 

dnia 10 listopad 2010 r. z późn. zm.  
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sońsku w 2020 roku zadania z pomocy 

społecznej realizował poprzez: 

• systemowe i kompleksowe udzielanie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom 

znajdującym się w trudnej sytuacji, której nie są w stanie samodzielnie 

pokonać, 

• podejmowanie zadań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin 

oraz ich integracji ze środowiskiem, 

• analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej, 

• opracowywanie i realizację programów osłonowych. 

 

W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące 

świadczenia: zasiłek stały, opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, 
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które nie były ubezpieczone z innego tytułu, zasiłek okresowy, usługi opiekuńcze, 

zasiłki celowe, posiłki i zasiłki celowe w ramach Programu „Posiłek w szkole  

i w domu” oraz pracę socjalną. Praca socjalna prowadzona jest na rzecz poprawy 

funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym poprzez rozwijanie  

i wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej. 

Ponadto GOPS wydawał skierowania do pomocy żywnościowej 

do organizacji pozarządowej w ramach Programu Operacyjnego pomoc 

żywnościowa na lata 2014-2020. 

Ważnym zadaniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest 

realizacja ustawy o rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ośrodek realizuje zadania 

w zakresie wspierania rodziny - kierując się dobrem dziecka. W 2020 r.  

zatrudniony był 1 asystent rodziny. 

 

5.6.3. Inne rodzaje pomocy i świadczeń 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sońsku realizuje zadania zlecone gminie,  

a przekazane przez organ - z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna i świadczenia wychowawczego. Zadnia te 

są zadaniami zleconymi, a więc środki na realizację tych zadań pochodzą z budżetu 

państwa. 

 

1. Świadczenia rodzinne 

System świadczeń rodzinnych działający od maja 2004r. jest zadaniem 

zleconym Ośrodkowi do realizacji. Celem systemu pomocy rodzinie 

wprowadzonego ustawą o świadczeniach rodzinnych jest stworzenie spójnego 

wsparcia rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, wychowującej 

dzieci uczęszczające do szkoły - w tym niepełnosprawne. Podstawowym 

świadczeniem jest w dalszym ciągu zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Oprócz 

tego przyznawane jest świadczenie pielęgnacyjne, niezależny od dochodu zasiłek 

pielęgnacyjny. 

 

Od 1 stycznia 2016 roku rodzic, który nie ma uprawnienia do zasiłku 

macierzyńskiego z ZUS i KRUS może ubiegać się o przyznanie świadczenia 

rodzicielskiego. Świadczenie rodzicielskie wynosi 1.000,00 zł miesięcznie  

i przysługuje przez 52 tygodnie od dnia porodu. Jego przyznanie nie jest 

uzależnione od kryterium dochodowego. 
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2. Świadczenia wychowawcze 

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze (500+) na pierwsze 

dziecko tj. jedyne lub najstarsze dziecko i kolejne dzieci w rodzinie (bez kryterium 

dochodowego) otrzymują rodzice i opiekunowie dzieci do 18 roku życia, matka, 

ojciec, opiekun dziecka, który wystąpił do sądu o jego przysposobienie albo 

opiekun prawny dziecka, do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, którzy są 

mieszkańcami Gminy Sońsk. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sońsku w 2020 roku przyjął  

93 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (forma papierowa: 

46, forma elektroniczna: 47). Wypłacono łączną kwotę 7.912.381,00 zł świadczeń 

wychowawczych. Szczegółowe kwestie związane z tym zadaniem przedstawione 

zostały w poniższej tabeli. 

 

3. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

Od 1 stycznia 2017 roku z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim  

i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, 

przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł 

przyznanego na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet 

w ciąży i rodzin „Za życiem”. Świadczenie przysługuje bez względu na osiągane 

dochody.  
 

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin, jest realizowane przez zapewnienie: 

1) dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety 

w ciąży, 

2) kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej, 

3) odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu 

i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz 

w sytuacji niepowodzeń położniczych - na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych, 

4) dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę, 

5) jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego 

zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 

chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie 

rozwoju dziecka lub w czasie porodu; wynosi ono 4.000,00 zł płatne 

jednorazowo, 

6) odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym 

uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały 

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, 
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7) dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały 

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, 

8) możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego, 

9) innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 

 

4. Realizacja rządowego programu „Dobry start” 

Świadczenie „Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub 

opiekunom faktycznym na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez 

nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują 

świadczenie do ukończenia 24 roku życia. Pierwszym rokiem realizacji programu 

był rok 2018 i obejmował uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. 

 

5.  Fundusz alimentacyjny 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia, 

skierowany do rodzin, których dzieci pomimo zasądzonych od rodzica wyrokiem 

sądu alimentów, są ich pozbawione z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. 

W takich okolicznościach państwo zastępczo wypłaca osobom uprawnionym 

świadczenia pieniężne w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej 

jednak niż 500,00 zł na dziecko. 

W 2020 roku liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego zmniejszyła się w 

stosunku do roku poprzedniego i wynosiła 445, a tym samym spadła kwota 

wydatków na te świadczenia i wyniosła 179.727,46 zł. 

 

5. Działania wobec dłużników alimentacyjnych 

Postępowanie w sprawie funduszu alimentacyjnego nie sprowadza się do 

przyjęcia wniosku i wydania decyzji wierzycielowi, ale polega również na 

przeprowadzeniu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Dłużnik 

alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela 

należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 

osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami. W GOPS w Sońsku w roku 

2020 r. prowadził działania wobec 23 dłużników alimentacyjnych. Na skutek 

podjętych działań dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu z tytułu wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 63.212,75 zł (mniej  

o 11.644,74 zł w stosunku do roku 2019). 
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6. Karta Dużej Rodziny 

Rządowy program Karty Dużej Rodziny prowadzony jest od czerwca 2014r. 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ 

zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze 

KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży 

spożywczej, paliwowej, bankowej, transportowej, edukacyjnej czy rekreacyjnej. 

Od 1 stycznia 2019 roku uprawnienie do Karty Dużej Rodziny uzyskali wszyscy 

rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - 

bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. W 2019 roku łącznie wydano 

240 Kart Dużej Rodziny, natomiast w 2020 r. – 150 kart dla 28 rodzin.  

 

7. Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Bankiem Żywności  

w Ciechanowie (dysponent żywności) realizował Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym w ramach którego, pomocą objęto 333 osób. 

Współpraca nawiązana jest z Chrześcijańską Służbą Charytatywną w Burkatach 

reprezentowaną przez p. Janusza Czerniaka. Rozdysponowano łącznie 54.044,996 

kg żywności o wartości 470.682,93 zł. Jedna osoba w ciągu roku otrzymała  

162,30 kg żywności. Rodziny otrzymały nieodpłatnie artykuły spożywcze – 

wsparcie w formie paczek żywnościowych, w których skład wchodziły m.in. 

makaron, cukier, kasza, sery, dżemy, mleko, olej, soki, produkty w konserwach. 

 

W ramach realizacji programu Bank Żywności przeprowadził również 

warsztaty dietetyczne dla beneficjentów POPŻ prowadzone w Urzędzie Gminy 

Sońsk i w Filii Stowarzyszenia w Burkatach. 

 

8. Świadczenie usług dla osób starszych „Wspieraj Seniora” 

Usługa „Wspieraj Seniora” skierowana jest do osób starszych, samotnych, 

schorowanych, o małym stopniu samodzielności. Umożliwia  

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu 

seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz 

podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. 

Z programu mogły skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych 

przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne 

sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb 

wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena 

stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka 
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pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują 

wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług 

opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium 

dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej. 

 

W gminie Sońsk w 2019 roku tą formą opieki objętych było 26 osób, łączny 

koszt zadania wyniósł 25.866,80 zł. W ramach programu zakupiono środki 

ochronne związane z obsługa klienta tj. kombinezony, rękawiczki lateksowe, 

maseczki, płyny dezynfekujące itp. 

 

9. Ustalanie prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej 

Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadanie gminy polegające na ustalaniu 

uprawnień osób do bezpłatnej opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków 

publicznych. Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określa art. 54 ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

i wydawane jest na okres 90 dni, a w 2020 roku wydano 2 decyzje w tej sprawie. 

 

10. Wspieranie rodziny 

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sońsku zadania  

z zakresu wspierania rodziny wykonywał w oparciu o Gminny Program 

Wspierania Rodziny w Gminie Sońsk na lata 2020-2023. Szczegółowa informacja 

ze wsparcia rodzin i pieczy zastępczej została przedstawiona Radzie Gminy Sońsk 

w odrębnym sprawozdaniu. 

 

11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami 

 Współpraca z sektorem pozarządowym i innymi podmiotami odbywa się na 

zasadzie partnerstwa, wzajemnym wsparciu w działaniach. Podpisano 

porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet w Sońsku oraz Gminnym 

Ośrodkiem Kultury w Gołotczyźnie, Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy 

Sońsk. Na bieżąco realizowana jest współpraca z PCPR w zakresie wspierania 

rodziny oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (udział w grupach roboczych, 

przygotowywanie danych na potrzeby programów realizowanych przez powiat 

ciechanowski), a także z Policją w zakresie monitorowania miejsc pobytu osób 

bezdomnych z tereny gminy Sońsk. Ośrodek kierował i opłacał pobyt w schronisku 

w okresie zimowym bezdomnym, którzy wyrazili chęć umieszczenia. 
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5.6.4. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 

Na terenie gminy Sońsk nie występują instytucje pomocy społecznej takie 

jak: domy pomocy społecznej, mieszkania chronione, ośrodki interwencji 

kryzysowej, jednostki specjalistycznego poradnictwa, placówki wsparcia 

dziennego, zakłady aktywności zawodowej. 

 

5.6.5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

W roku 2020 wydano 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla  

przedsiębiorców, w tym: 

1) 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % 

alkoholu oraz piwa z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży, 

2) 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% 

zawartości alkoholu z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży, 

3) 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości 18 % alkoholu   

z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży, 

4) 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % 

alkoholu oraz piwa z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży. 
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5.7 Gospodarka odpadami. 

5.7.1 System gospodarowania odpadami komunalnymi 

Zgodnie z prawem obowiązującym od l  lipca 2013 r.,  gminy muszą 

zapewnić odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z nieruchomości 

zamieszkałych. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji 

o liczbie mieszkańców danej nieruchomości, co jest podstawą do rozpoczęcia 

odbioru odpadów z  posesji. Koszt opłaty za ww. usługi naliczany jest od liczby 

zamieszkałych pod danym adresem osób. Opłata jest stała, niezależnie od ilości 

wytworzonych odpadów. Odpady komunalne w 2020 r. z terenu nieruchomości 

zamieszkałych odbierane były zgodnie z zawartą umową przez firmę BŁYSK-Bis 

Sp. z o o. Sp. k. z siedzibą w Makowie Mazowieckim. 

W ramach realizacji powyższego zadania Gmina Sońsk zapewniła 

mieszkańcom: 

1) pojemniki na odpady resztkowe i zmieszane oraz szkło zgodnie  

z deklarowaną ilością osób, 

2) kolorowe worki na odpady segregowane, 

3) mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (odpady 

wielkogabarytowe, elektrośmieci i opony samochodowe), 

4) stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany 

na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych, do którego 

właściciele nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów, w ramach 

uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą 

przekazywać do ww. punktu odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. 

Mieszkańcy mogą przekazywać do niego również odpady budowlane  

i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie niewymagających 

pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy oraz wykonania robót od 

Starosty Powiatowego. Do PSZOK nie są przyjmowane odpady powstające  

w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 

Na terenie Gminy Sońsk nie ma instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Mazowieckiego 2024, Gmina Sońsk wchodzi w skład regionu zachodniego. 

Instalacją komunalną, do której trafiały zmieszane odpady komunalne  

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych  

do składowania było: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.  

w Ciechanowie.  
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W ramach inwestycji unowocześniono Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany na terenie Oczyszczalni 

Ścieków w Komorach Dąbrownych, poprzez wyposażenie go w wiaty na 

gromadzenie poszczególnych segregowanych odpadów komunalnych. 

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarką odpadami komunalnymi 

na terenie Gminy Sońsk. 

Na terenie Gminy Sońsk do potrzeb inwestycyjnych zalicza się 

unowocześnienie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Komorach 

Dąbrownych, polegające na utwardzeniu terenu oraz wybudowaniu boksów pod 

wiatą na poszczególne frakcje odpadów komunalnych. 

Dane dotyczące ludności objętej gminnym systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi: 

1. Liczba osób zameldowanych 7728 

2. 
Ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  
2540 

3. Liczba mieszkańców wg złożonych deklaracji  6078 

4. Liczba złożonych deklaracji deklarujących system segregowany 2164 

5. 
Liczba mieszkańców wg złożonych deklaracji deklarujących 

segregację odpadów 
5947 

Priorytetowym zadaniem Gminy Sońsk jest dążenie do zwiększania  

i rozwijania świadomości mieszkańców gminy w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, więcej osób dostrzega w segregacji 

odpadów oszczędności własnych pieniędzy płaconych za wywóz śmieci. W tym 

celu prowadzone są działania informacyjne i edukacyjne dla mieszkańców  

z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych 

osiągnięte w 2020 roku 

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez gminę Sońsk w 2020 r. wyniósł  

60,35 %. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji osiągnięty przez gminę Sońsk w 2020 r. wyniósł: 17,04 %. Poziom 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
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innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, osiągnięty 

przez gminę Sońsk w 2020 r. wyniósł 100 %. Do obliczeń przyjęto liczbę 

mieszkańców równą 6078 – według rejestru prowadzonego przez gminę Sońsk. 

5.7.2 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie 

Gminy Sońsk 

 

Uchwałą Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia  

10 lutego 2012 r. przyjęto Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Sońsk na lata 2012 – 2032. Podstawowym celem programu 

jest oczyszczenie gminy Sońsk z wyrobów zawierających azbest. Przeprowadzenie 

inwentaryzacji wyrobów azbestowych oraz plan ich usuwania jest jednym  

z priorytetów Gminy  w zakresie ochrony środowiska i podnoszenia jego jakości.  

Program zawiera następujące zadania:  

1) spowodowanie oczyszczania obszaru gminy Sońsk z azbestu oraz usunięcie 

stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest poprzez ich 

demontaż i utylizację,  

2) wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców 

wywołanych azbestem,  

3) spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko 

w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony 

środowiska,  

4) stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz 

norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, stosowanych w Unii 

Europejskiej,  

5) pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt 

cementowo-azbestowych zgodnie z przepisami prawa.  
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Od kilku lat Gmina Sońsk pozyskuje  dotacje z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie 

zadań wynikających z realizacji programu.  

W roku 2020 zrealizowano zadania: 

- „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Sońsk w 2020r. – etap VII”, w ramach którego usunięto i poddano 

utylizacji wyroby zawierające azbest w ilości 68,315 Mg. Całkowity koszt 

przedsięwzięcia wyniósł 23.207,31 zł, w 100% dofinansowany ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie. 

 

 
   Płyty azbestowe przygotowane do odbioru. Źródło własne 

5.7.3. Program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  

z działalności rolniczej 

Gmina Sońsk w 2020 r. realizowała Przedsięwzięcie pn. ,,Usuwanie 

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

nawozach i typu Big Bag''. Na terenie gminy wyznaczono 5 miejsc zbiórki, do 

których rolnicy przywozili odpady. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia  

z terenu gminy Sońsk odebrano 122,49 ton odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej. Rolnicy oddawali odpady z podziałem na:  
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- Folia rolnicza - 80,3 ton,  

- Siatka i sznurki do owijania balotów - 16,33 ton,  

- Opakowania po nawozach - 7,99 ton,  

- Opakowania typu Big Bag - 17,87 ton. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 45 198,81 zł i został 

dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. 
 

5.8 Gospodarka wodno - ściekowa  

Gmina Sońsk zasilana jest w wodę z następujących ujęć wodociągowych: 

Ciemniewko, Gołotczyzna, Damięty, Gościmin Wielki. Z sieci wodociągowej 

korzysta 99 % mieszkańców. Długość sieci wodociągowej na dzień 31 grudnia 

2020 roku wynosiła 247,82 km.  

 

 
Gminna oczyszczalnia ścieków w Komorach Dąbrownych 

 

Na terenie gminy Sońsk funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków  

w Komorach Dąbrownych. Oczyszczane są tu ścieki komunalne w sposób 

biologiczny. Z sieci kanalizacji sanitarnej korzysta mniej mieszkańców niż  

z sieci wodociągowej. Z usług zbiorowego odprowadzania ścieków korzystają 

odbiorcy w miejscowościach: Sońsk, Gąsocin, Gołotczyzna i Soboklęszcz. Ścieki 

z terenów nieskanalizowanych gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych  

i wozami asenizacyjnymi dowożone do punktu zlewnego w oczyszczalni, bądź 

odprowadzane do przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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Oczyszczalnia ścieków posiada maksymalną przepustowość 650/720 m3/d.  

W 2020 roku zostało wykonanych 3 przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Jakość 

ścieków oczyszczonych w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Komorach 

Dąbrownych odpowiada wszelkim wymaganiom określonym w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.  

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych. 

 

 

5.9. Zasoby dziedzictwa kulturowego 
 

Na terenie Gminy Sońsk znajduje się wiele materialnych zasobów 

dziedzictwa kulturowego, spośród których najbardziej znane są: 

1) zespół muzealny „Krzewnia”, znajdujący się na terenie Muzeum Pozytywizmu 

w Gołotczyźnie, wpisany do rejestru zabytków pod nr A-223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

                                               Raport o stanie Gminy Sońsk za rok 2020                                          

2) modrzewiowy Dwór wraz z reliktami parku w Koźniewie Wielkim, wpisany do 

rejestru zabytków pod nr A-222 

 

 
 

3) budynek dworca kolejowego w Gąsocinie, wpisany do rejestru zabytków pod  

nr A-302 
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4) kościół pw. Św. Mikołaja w Ciemniewku, wpisany do rejestru zabytków pod  

nr A-116 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Sońsku, wpisany do rejestru zabytków 

pod nr A-810 
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6) kościół pw. Św. Józefa w Ślubowie, wpisany do rejestru zabytków pod nr A-157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscem wyjątkowym na terenie naszej gminy jest niewątpliwie Pustelnia 

Łopacińska, miejsce szczególnego kultu Matki Bożej. Przez lata w tym miejscu 

organizowane były w maju Koncerty Maryjne połączone z uroczystą mszą świętą. 

Obecnie nie odbywają się one ze względu na sytuację epidemiczną. 
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5.10. Bezpieczeństwo i obrona cywilna 

 

Ochotnicze Straże Pożarne 

 

Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych jest jednym  

z zadań własnych gminy. Na terenie gminy Sońsk funkcjonuje sześć jednostek 

OSP: OSP Sońsk, OSP Gąsocin, OSP Sarnowa Góra, OSP Łopacin, OSP Bądkowo 

oraz OSP Wola Ostaszewska. Trzy pierwsze jednostki należą do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy 

Sońsk gromadzą  116 przeszkolonych strażaków, którzy za wyjazd do pożaru lub 

miejscowego zagrożenia otrzymują ekwiwalent pieniężny. Członkowie OSP 

podlegają okresowym badaniom i posiadają indywidualne ubezpieczenie 

zdrowotne.  Posiadany sprzęt jest na bieżąco poddawany legalizacji. 

Działalność OSP na terenie gminy Sońsk w 2020 roku przedstawiała się 

następująco: 

 OSP Sońsk OSP 

Gąsocin 

OSP 

Sarnowa 

Góra 

OSP 

Łopacin 

OSP 

Bądkowo 

Pożar 24 wyjazdy 16 

wyjazdów 

14 

wyjazdów 

2 wyjazdy 2 wyjazdy 

Miejscowe 

zagrożenie 

44 wyjazdy 58 

wyjazdów 

11 

wyjazdów 

3 wyjazdy 1 wyjazd 

 

Wszystkie jednostki wyposażone są w pojazdy przygotowane do działań 

ratowniczo-gaśniczych: 

1) OSP Sońsk: średni samochód ratowniczo-gaśniczy STAR 660; samochód 

specjalny IVECO DAILY 65C15D; ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 

SCANIA N323 P410; 

2) OSP Gąsocin: średni samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA P360; ciężki 

samochód ratowniczo-gaśniczy TATRA 815; podnośnik VOLVO FL6/PMT-

210D; 

3) OSP Sarnowa Góra: średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 13/290; 

ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy JELCZ 442/014; 

4) OSP Łopacin: dwa średnie samochody ratowniczo-gaśnicze STAR 244;  

5) OSP Bądkowo: średni samochód ratowniczo-gaśniczy STAR 244; 

6) OSP Wola Ostaszewska: lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Volkswagen  

T-4. 
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Pojazdy są wyposażone w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, w tym armaturę 

wodno-pianową, sprzęt ochrony dróg oddechowych, sprzęt ratownictwa 

medycznego, sprzęt do ratownictwa medycznego oraz specjalistyczne zestawy 

hydraulicznego sprzętu ratowniczego do uwalniania osób uwięzionych w rozbitych 

podczas wypadków drogowych pojazdach. Rok 2020 był rokiem, w którym dzięki 

dofinansowaniu zewnętrznemu udało się pozyskać  średni samochód ratowniczo-

gaśniczy MAN TGM/13290 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowej Górze. 

Pozyskanie samochodu dla straży jest ogromnym wzmocnieniem potencjału tej 

jednostki. Bez wątpienia przyczyni się do poprawy warunków pracy naszych 

strażaków. 

W ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Programu Szczepień przeciw 

COVID-19 strażacy pomagali w rozdysponowaniu materiałów informacyjnych dla 

mieszkańców z terenu Gminy Sońsk.  

 

Działania związane z minimalizacją skutków pandemii koronawirusa SARS-

CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 

 

W marcu 2020 roku wprowadzono na terytorium kraju stan zagrożenia 

epidemicznego, a następnie stan epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 

powodującego chorobę COVID-19. W związku z powyższym kierownictwo 

Urzędu Gminy Sońsk mając na względzie ochronę zdrowia zarówno mieszkańców, 

jak i pracowników podjęło środki zapewniające bezpieczną obsługę interesantów 

oraz funkcjonowanie urzędu i organów gminy w zwiększonym reżimie sanitarnym. 

Pracownicy urzędu gminy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej – 

maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i przyłbice. Zamontowano dozownik 

z płynem do odkażania rąk przy wejściu do budynku. Stanowiska do obsługi 

interesantów wyposażono w przeźroczyste osłony. Celem ograniczenia 

bezpośredniego kontaktu, a tym samym zmniejszenia ryzyka zakażenia 

koronawirusem, na parterze budynku umieszczono skrzynkę podawczą. Ponadto 

zapewniono ciągłą obsługę mieszkańców z wykorzystaniem komunikacji 

elektronicznej, tradycyjną drogą pocztową oraz telefonicznie. W zwiększonym 

reżimie sanitarnym organizowano posiedzenia komisji oraz sesje Rady Gminy 

Sońsk.  

W kwietniu 2020 roku przeprowadzono akcję rozdawania mieszkańcom 

gminy maseczek ochronnych wielorazowego użytku w łącznej ilości 6500 sztuk. 

Ponadto realizowano działania profilaktyczne i informacyjne dotyczące 

zagrożenia COVID-19 oraz zasad postępowania w celu zmniejszenia ryzyka 

zakażenia. 

 

W okresie marzec-grudzień 2020 roku na zakup środków ochronnych  

w związku z epidemią Gmina wydatkowała kwotę 28.310,17 zł. 
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PODSUMOWANIE 

 

 

Szanowni Państwo, 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Sońsk! 

 

Mam nadzieję, że z przyjemnością zagłębiliście się Państwo w lekturze 

niniejszego raportu. Stanowił on kompendium informacji o Gminie Sońsk. 

Szczególny nacisk położyliśmy na przedstawienie państwu działań inwestycyjnych 

oraz kulturalnych, jakie podejmowane były w roku 2020. Proszę pamiętać, że był 

to rok wyjątkowo trudny. Wszystkim nam przyszło się zmierzyć z sytuacją 

dotychczas niespotykaną. Pandemia wirusa SARS-COV-2 i wynikające z niej 

obostrzenia postawiły przed samorządem gminy dodatkowe wyzwania. 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja w minimalnym stopniu 

wpłynęła na funkcjonowanie Urzędu Gminy, a Państwa sprawy i potrzeby były 

zaspokajane na bieżąco. Dzięki zaangażowaniu pracowników urzędu oraz 

jednostek organizacyjnych udało nam się w tym trudnym czasie stanąć na 

wysokości zadania.    
 

Przed nami kolejny czas wyzwań, wytężonej pracy, realizacji zadań 

inwestycyjnych, podejmowania trudnych decyzji. Wieżę w to, że dzięki wspólnemu 

działaniu oraz dążeniu do porozumienia uda nam się zrealizować wszelkie 

zamierzenia i osiągnąć zakładane na ten rok cele.   
 

Serdecznie dziękuję radnym Rady Gminy Sońsk, Sołtysom oraz pracownikom 

Urzędu Gminy i jednostek podległych za współpracę oraz wsparcie  

w podejmowanych działaniach.  
 

Dziękuję mieszkankom i mieszkańcom, przedsiębiorcom, organizacjom 

pozarządowym za aktywne uczestnictwo w sprawach naszej małej ojczyzny.  

To dzięki Państwa zaangażowaniu Gmina Sońsk stale się rozwija, dając radość, 

satysfakcję i powód do dumy.   

 

Wójt Gminy Sońsk 

            /-/  Jarosław Muchowski 

 


