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Mały Płock, dnia 24.05.2019 r. 

 

 

Raport o stanie Gminy Mały Płock za 2018 rok 

 

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

Gminy Mały Płock co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o raport o stanie 

Gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. 

 

Niniejszym przedkładam raport o stanie Gminy Mały Płock za 2018 rok.  

 

1. Charakterystyka Gminy 

 

Gmina Mały Płock położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie 

kolneńskim. Oddalona jest o 20 km od Łomży i 13 km od Kolna. Położona jest przy drodze 

krajowej nr 63. Gmina w obecnym kształcie została powołana do życia przez Wojewódzką 

Radę Narodową w Białymstoku na mocy uchwały z dnia 9 grudnia 1972 r. 

 

2. Mieszkańcy Gminy 

 

W okresie od początku do końca 2018 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o 82 osoby, 

przez co na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 4915 osób, w tym 2427 kobiet i 2488 

mężczyzn. Liczba ludności gminy stanowi 12,8 % ludności powiatu i 0,42 % ludności 

województwa. 

 

W 2018 roku w gminie narodziło się 41 osób, w tym 18 dziewczynek i 24 chłopców, a zmarło 

60 osób, w tym 22 kobiet, 38 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 roku wyniósł 

-0,38 %.  

 

Zameldowania na pobyt stały i pobyt czasowy w Gminie Mały Płock w 2018 roku 

Liczba osób 

zameldowanych 

na pobyt stały 

Liczba osób, 

zameldowanych 

spoza gminy 

Liczba dzieci 

urodzonych i 

zameldowanych 

Liczba osób 

zameldowanych 

na pobyt czasowy 

86 28 42 20 

Razem:186  

 

Wymeldowania na pobyt stały w Gminie Mały Płock w 2018 roku 

Liczba osób wymeldowanych Liczba osób zmarłych 

167 60 

Razem: 224 

 

Ludność według płci na koniec 2018 roku (pobyt stały i pobyt czasowy) 

 Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0 - 2 75 69 144 

3 28 26 54 

4 – 5 34 37 71 

6 34 19 53 

7 22 14 36 

8 – 12 141 130 271 

13 – 15 77 70 147 



16 – 17 51 62 113 

18 19 31 50 

19 - 65 1713  1713 

19 - 60  1408 1408 

> 65 294  294 

> 60   561 561 

Razem: 2488 2427 4915 

 

Liczba złożonych wniosków i wydanych dowodów osobistych w 2018 r. 

 

 Mężczyźni Kobiety Ogółem 

Liczba złożonych wniosków 227 243 470 

Liczba wydanych dowodów 

osobistych 

255 250 505 

 

Liczba zawartych w 2018 roku związków małżeńskich ogółem 26 w tym małżeństwa 

konkordatowe 26. 

 

Liczba osób zmarłych na terenie gminy – 32 osoby. 

Struktura ludności gminy w 2018 roku przedstawia się następująco: osoby w wieku 

przedprodukcyjnym 18,5%, w wieku produkcyjnym 64%, w wieku poprodukcyjnym 17,5%. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku stopa bezrobocia w gminie wynosiła 13%. 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Mały Płock wynosiła 297, w tym 44% 

stanowiły kobiety, 56% mężczyźni. Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej 

liczby ludności wyniósł 4%.  

 

3. Jednostki Gminy 

 

Gminę tworzy 27 jednostek pomocniczych czyli sołectw.  

 

Na terenie gminy funkcjonuje 10 jednostek organizacyjnych. Strukturę ich zatrudnienia 

przedstawia poniższa tabela (zatrudnienie i wynagrodzenie średnioroczne): 

 

Lp. Nazwa jednostki 
Zatrudnienie 

osoby etaty 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku  4,65  3,90 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku  7,15  6,35 

3.  Biblioteka Publiczna Gminy Mały Płock  4,17  3,42 

4. Zespól Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku  9  6,30 

5. Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Małym Płocku 

        - nauczyciele 

        - obsługa 

 

40 

13 

 

21,28 

  9,42 

6. Szkoła Podstawowa w Chludniach                   - nauczyciele 

                                                                           - obsługa 

20 

  3 

10,71 

  2,59 

7. Szkoła Podstawowa w Kątach                        - nauczyciele 

                                                                        - obsługa 

21 

  5 

10,84 

  3,36 

8. Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich:      - nauczyciele                                

                                                                                - obsługa 

17 

  3 

10,70 

  2,70 

9.  Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku    



         - nauczyciele 

         - obsługa 

21 

  5 

11,43 

  4,27 

10.  Zakład Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku   8,01   7,58 

 

Gmina Mały Płock funkcjonuje przy pomocy Urzędu Gminy w Małym Płocku. Strukturę 

organizacyjną urzędu przedstawia poniższa tabela 

 

Lp. Nazwa stanowisk pracy Zatrudnienie  

osoby etaty 

    

    1. Wójt Gminy 1 1 

    2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji   

    3.  Sekretarz Gminy 1 1 

    4. Skarbnik Gminy 1 1 

    5. Urząd Stanu Cywilnego 1 1 

    6. Samodzielne stanowiska pracy:   

 - stanowisko pracy do spraw organizacyjnych 1 1 

 - stanowisko pracy do spraw rolnictwa i gospodarki  

  gruntami 

1 1 

 - stanowisko pracy do spraw finansowych 5 5 

 - stanowisko pracy do spraw obywatelskich –     

   Zastępca Kierownika USC,    

1 1 

 - stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami i  

  ochrony środowiska 

2 2 

 - radca prawny 1 1/4 

 - pełnomocnik do spraw informacji niejawnych   

 - specjalista do spraw BHP   

 - informatyk 1 1 

 - specjalista – koordynator projektu  1 

    7. Stanowiska obsługi:   

 - pracownik gospodarczy 1 1 

 - sprzątaczka 1 1 

 - kierowca 1 1 

 - opiekun dzieci (przy realizowanych projektach)  3/4 

 - pomoc administracyjna 1 1 

 

4. W gminie obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 

1) Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mały Płock na lata 2015 – 2020 (Uchwała Nr 

X/72/15 z dnia 27 października 2015 r.) 

Plan ten jest podstawą działań mających na celu realizację misji Gminy, czyli podniesienie 

poziomu i jakości życia poprzez zrównoważony rozwój wszystkich dziedzin życia 

publicznego. Plan ten jest niezbędnym dokumentem w pozyskiwaniu środków z budżetu UE. 

2) Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Mały Płock na lata 2016 – 2020 (Uchwała Nr 

XXII/128/16 z dnia 28 listopada 2018 r.) 



Plan ten jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności 

energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji 

gazów cieplarnianych. 

realizując ten program Gmina Mały Płock w 2018 roku 

- złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w zakresie termomoderniza-        

  cji budynków w Gminie Mały Płock dotyczący 2 budynków użyteczności publicznej tj.   

  Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku i Szkoły Podstawowej w   

  Kątach.     

- ogłosiła przetarg na realizację zadania „Odnawialne źródła energii w Gminie Mały Płock”.   

3) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mały Płock na lata 2017 – 2023 (Uchwała Nr 

XXVIII /152/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.) 

 

Celem programu będzie poprawa jakości życia mieszkańców poprzez działania w zakresie 

integracji i aktywizacji społecznej.  

W 2018 roku na realizację zadań wynikających z tego Programu Gmina Mały Płock 

pozyskała następujące środki: 

                                   

1. Rogienice Wielkie przyjazne 

młodym 

Nr projektu WND-

RPPD.08.06.00-20-0196/18 

59.394,78 zł 

 

Koszt gminy 

8.909,22 zł 

50.485,56 zł PROW 2014 – 2020 

Infrastruktura dla 

usług użyteczności 

publicznej 

2. Zagospodarowanie terenu 

przy SP im. J. 

Kochanowskiego w Małym 

Płocku  

Nr projektu WND-

RPPD.08.06.00-20-0198/18 

42.986,11 zł 

 

 

Koszt gminy 

6.447,92 zł 

36.538,19 zł PROW 2014 – 2020 

Infrastruktura dla 

usług użyteczności 

publicznej 

3. Rewaloryzacja przestrzeni 

publicznej przy GOK w 

Małym Płocku 

Nr projektu WND-

RPPD.08.06.00-20-0199/18 

98.986,75 zł 

 

 

Koszt gminy 

14.848,03 zł 

84.138,72 zł PROW 2014 – 2020 

Infrastruktura dla 

usług użyteczności 

publicznej 

 

4) Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mały Płock do 

2032 r. (Uchwała Nr XL/204/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.) 

Celem programu jest oczyszczenie terytorium Gminy Mały Płock z azbestu oraz usunięcie 

stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. 

Całkowita ilość azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy to 500.466,20 m2  

tj. 5.502,12 Mg.  

Na usuwanie wyrobów zawierających azbest w ilości 24,529 Mg z 8 gospodarstw położonych 

we wsi Kołaki Wietrzychowo – 6 gospodarstw i 2 gospodarstw we wsi Kołaki Strumienie) 

Gmina w 2018 roku poniosła koszty: 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

gminy Mały Płock 

8.920,63 zł 

 

Koszt gminy 

1.720,63 zł 

7.200,00 zł Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej  w 

Białymstoku. 



5) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Gminy mały Płock na lata 2016 – 2022 (Uchwała Nr XII/88/15 z dnia 

22 grudnia 2015 roku)   

Celem programu jest zmniejszenie negatywnych zjawisk przemocy w rodzinie oraz 

zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących 

przemoc. 

Realizacja założeń tego Programu w 2018 roku opisana jest w punkcie 6 niniejszego raportu.   

6) Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Mały Płock na lata 2016 – 2018 

(Uchwała Nr XV/98/16 z dnia 30 marca 2016 roku) 

Celem programu jest stworzenie spójnego systemu środowiskowej pracy opiekuńczo-

wychowawczej, dzięki któremu zwiększa się szanse życiowe dzieci z zaniedbanych 

środowisk bez konieczności zrywania więzi z rodziną. 

Realizacja założeń tego Programu opisana jest w punkcie 6 niniejszego raportu. 

 

7) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mały Płock na 2018 rok. 

Realizacja założeń tego Programu w 2018 roku opisana jest w punkcie 6 niniejszego raportu.   

 

8) Program współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowym na 2018 r. 

(Uchwała Nr XXXI/164/17 z dnia 27 października 2017 roku) 

 

Celem programu jest wzrost efektywności działania na rzecz mieszkańców Gminy Mały 

Płock poprzez skuteczne wykonywanie zdań własnych wynikających z przepisów prawa we 

współpracy z organizacjami oraz poprzez wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji 

ważnych celów społecznych. 

Przebieg współpracy z organizacjami pozarządowymi opisany jest w punkcie 7 niniejszego 

raportu. 

5. Finanse gminy 

 

Budżet Gminy na 2018 rok został uchwalony uchwałą Nr XXXIV/174/17 z dnia  

29 grudnia 2017 roku. W trakcie omawianego roku zmiany w budżecie zostały 

wprowadzone 13 uchwałami Rady Gminy i 43 Zarządzeniami Wójta Gminy. 

  

Wykonanie budżetu Gminy Mały Płock za 2018 r. przedstawia się następująco: 

 

1 DOCHODY stan na dzień 31.12.2018 r. 
 Plan – 21.064,846,06 zł      w tym: 

        bieżące – 21.011.761,08 zł 
        majątkowe – 53.084,98 zł 

Wykonanie  - 20.596.147,97 zł       w tym: 

                    bieżące – 20.558.062,99 zł 

        majątkowe – 38.084,98 zł  

2 WYDATKI stan na dzień 31.12.2018 r. 

 Plan – 20.554,846,06 zł      w tym: 

        bieżące – 20.246.728,06 zł 

        majątkowe – 308.118,00 zł 

Wykonanie  - 19.648.992,13 zł       w tym: 

                    bieżące – 19.368.414,90 zł 

                    majątkowe – 280.577,23 zł 

 

W strukturze dochodów największy udział mają: 

- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na cele bieżące i majątkowe – 39%  



- subwencje - 45%  

- podatki i opłaty, dochody z tytułu czynszów za wynajem, usług, nałożonych grzywien  

  oraz udziały w podatkach dochodowych osób fizycznych i prawnych  - 16%.  

W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody wynosiły 4.190,46 złotych, wydatki natomiast 

3.997,76 złotych. 

 

Osiągnięcie planowanych dochodów zamknęło się na poziomie 98 % przy realizacji 

wydatków na poziomie 96 %.  

 

W 2018 r. w gminie zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych: 

1. Ja w internecie 

 

 

Umowa o powierzenie 

grantu Nr 003/OKIM/2018 

26.880,00 zł 

 

 

26.880,00 zł POPC 2014 – 2020 

Cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa. 

Działania szkoleniowe 

na rzecz rozwoju 

kompetencji 

cyfrowych 

2. Klub Seniora 

(realizator projektu – OPS 

Mały   

                                       

Płock)  

Nr projektu RPPD.09.01.00-

20-0124/17 

105.043,75 zł 

 

Koszt gminy 

5.300,00 zł 

100.043,75 zł PROW 2014 – 2020 

Rozwój lokalny. 

Rewitalizacja 

społeczna i 

kształtowanie kapitału 

społecznego 

3. Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z 

terenu gminy Mały Płock 

8.920,63 zł 

 

Koszt gminy 

1.720,63 zł 

7.200,00 zł Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej  

w Białymstoku. 

4. Nabycie  wyposażenia i 

sprzętu  ratownictwa w 

imieniu własnym na rzecz 

OSP 

 

Nr umowy DFS-II-7211-

2226/18 

 

 

 

Koszt gminy 

407,07 zł (1%) 

40.300,00 zł Fundusz 

Sprawiedliwości  

Fundusz Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy 

Penitencjarnej 

5. Zakup sprzętu ratowniczo – 

gaśniczego i 

umundurowania dla 

jednostek OSP 

 

Nr umowy DIT-

I.3031.91.2018 

 9.000,00 zł Uchwała Nr 

XLVII/445/18 

Sejmiku Woj. 

Podlaskiego w 

sprawie udzielanie 

pomocy jst na zakup 

sprzętu ratowniczo-

gaśniczego i 

umundurowania OSP 

 

Ponadto zostały złożone następujące projekty, których termin realizacji został przesunięty na 

2019 rok   

1. Odnawialne źródła energii w 

gminie Mały Płock 

1.777.905,00 zł 

 

1.289.200,00 zł PROW 2014 – 2020 

Gospodarka 



 

Nr projektu WND-

RPPD.05.01.00-20-0414/17 

Koszt gminy 

322.300,00 zł 

niskoemisy. 

Energetyka oparta na 

odnawialnych 

źródłach energii 

4. Rogienice Wielkie przyjazne 

młodym 

Nr projektu WND-

RPPD.08.06.00-20-0196/18 

59.394,78 zł 

 

Koszt gminy 

8.909,22 zł 

50.485,56 zł PROW 2014 – 2020 

Infrastruktura dla 

usług użyteczności 

publicznej 

5. Zagospodarowanie terenu 

przy SP im. J. 

Kochanowskiego w Małym 

Płocku  

Nr projektu WND-

RPPD.08.06.00-20-0198/18 

42.986,11 zł 

 

 

Koszt gminy 

6.447,92 zł 

36.538,19 zł PROW 2014 – 2020 

Infrastruktura dla 

usług użyteczności 

publicznej 

6. Rewaloryzacja przestrzeni 

publicznej przy GOK w 

Małym Płocku 

Nr projektu WND-

RPPD.08.06.00-20-0199/18 

98.986,75 zł 

 

 

Koszt gminy 

14.848,03 zł 

84.138,72 zł PROW 2014 – 2020 

Infrastruktura dla 

usług użyteczności 

publicznej 

8. Otwarta Strefa Aktywności 

Rudka Skroda 

51.101,00 zł 35.000,00 zł Minister Sportu i 

Turystyki Rozwój 

małej infrastruktury o 

charakterze 

wielopokoleniowym 

9. Otwarta Strefa Aktywności 

Korzeniste 

51.101,00 zł 35.000,00 zł Minister Sportu i 

Turystyki 

Rozwój małej 

infrastruktury o 

charakterze 

wielopokoleniowym 

 

Na promocję gminy w 2018 r. wydano 10.079,59 złotych, które przeznaczono między innymi 

na roczną reklamę w Miesięczniku Kolneńskim (4.132,80 zł) oraz na udział w wydaniu 

książki „Legenda o Małym Płocku” (600 zł). 

 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną 

kwotę 352.948,99 złotych. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego to:  

Lp. Kwota Nazwa zadania 

  1. 182.141,21 zł żwirowanie, utwardzanie i równanie dróg 

  2.   63.873,45 zł zakup kostki brukowej i układanie chodników z kostki brukowej 

  3.     3.000,00 zł okazanie znaków granicznych działek 

  4.   19.298,00 zł remont samochodów strażackich i zakup umundurowania strażaków   

  5.     5.731,80 zł lampy solarne (oświetlenie)  

  6.   10.636,96 zł doposażenie świetlic wiejskich 

  7.   18.000,00 zł odmulanie zbiornika strażackiego 

  8.   50.267,57 zł doposażenie terenów rekreacyjnych 

 

W ramach wsparcia dla jednostek powiatowych, wojewódzkich i innych jednostek w 2018 

roku udzielono: 



- 50.000,00 zł dotacji celowej dla Powiatu Kolneńskiego na przebudowę drogi powiatowej  

                                                Rogienice Wielkie – Rogienice Wypychy,  

- 12.100,00 zł – dotacja dla Kolneńskiego Stowarzyszenia Rodzina jako partnera projektu  

                         „Klub Seniora”, 

- 2.000,00 zł  dla Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku z przeznaczeniem na  

                      dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Kolnie. Ostateczna kwota  

                      dofinansowania wyniosła 1.918,10 zł. 

- 2.000,00 zł dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kolnie na zakup systemu alarmowego. 

 

W 2018 roku opracowano dokumentację niezbędną do aplikowania o środki unijne. Wydatki 

te zamknęły się kwotą 126.745,70 zł i dotyczyły:  

Lp. Nazwa zadania Kwota 

  1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kątach 18.070,00 zł 

  2. Projekt „Rogienice Wielkie przyjazne młodym”    7.950,00 zł 

  3. Projekt „Przebudowa drogi gminnej Rudka Skroda – Piasutno 

Żelazne” 

  1.000,00 zł 

  4. Projekt „Przebudowa drogi gminnej Ruda Skroda – Piasutno Żelazne”   1.000,00 zł 

  5. Projekt „Przebudowa drogi gminnej Cwaliny Duże”   1.000,00 zł 

  6. Projekt „Przebudowa drogi gminnej Budy Kozłówka” 10.000,00 zł 

  7. Projekt „Przebudowa drogi gminnej Popki” 10.000,00 zł 

  8. Projekt „Przebudowa drogi gminnej Mały Płock” 10.000,00 zł 

  9. Otwarta strefa aktywności w Rudce-Skrodzie   2.580,00 zł 

10. Otwarta strefa aktywności w Korzenistem   2.567,50 zł 

11. Utworzenie Centrum Aktywności lokalnej w miejscowości Włodki   7.000,00 zł 

12.  Projekt przebudowy, rozbudowy i budowy Stacji Uzdatniania Wody 

wraz z niezbędną infrastrukturą w Rogienicach Wielkich 

38.130,00 zł 

13. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana 

Kochanowskiego w Małym Płocku 

  7.988,20 zł 

14. Ulepszenie estetyki obszaru wokół GOK w Małym Płocku poprzez 

zagospodarowanie terenu 

  9.460,00 zł 

                                                                                        RAZEM: 126.745,70 zł 

 

Stan zadłużenia Gminy Mały Płock na dzień 01.01.2018 r. to kwota 4.360.000,00 zł, na co 

składały się kredyty długoterminowe: 

- 1.364.000,00 zł – kredyt z 2013 r.- BOŚ 

- 2.996.000,00 zł – kredyt konsolidacyjny z 2015 r. – BGK - zaciągnięty na spłatę kredytów z  

  2010 r., 2011 r., 2012 r. 

Do dnia 31.12.2018 r. dokonano spłat kredytów w łącznej wysokości 510.000,00 zł. 

Na dzień 31.12.2018 r. stan zadłużenia wyniósł 3.850.000,00 zł i obejmował kredyty 

długoterminowe: 1.256.000,00 zł – kredyt z 2013 r. i  2.594.000,00 zł – kredyt konsolidacyjny 

z 2015 r. 

 

6. Rolnictwo 

 

Na koniec roku 2018 w Gminie Mały Płock funkcjonowało ogółem 1866 gospodarstw, w tym 

gospodarstw 1859 osób fizycznych  i 7 gospodarstw osób prawnych. 



Liczba gospodarstw na terenie gminy w rozbiciu na poszczególne grupy podatników na 

koniec 2018 roku przedstawia poniższa tabela: 

Rodzaj podatku Osoby fizyczne Osoby prawne 

Podatek od nieruchomości 68 25 

Podatek rolny 399 11 

Podatek leśny 71 4 

Łączne zobowiązanie pieniężne (rolny) 1446  

Łączne zobowiązanie pieniężne (leśny) 6  

 

Struktura gospodarstw rolnych w 2018 roku według powierzchni przedstawia poniższa tabela: 

 

Wielkość powierzchni gospodarstwa Osoby fizyczne 

Ilość gospodarstw 

Osoby prawne 

Ilość gospodarstw 

0,0 – 0,4999 ha 319 2 

0,5 – 0,9999 ha 150 3 

1,0 – 1,4999 ha 136 1 

1,5 – 1,9999 ha 122  

2,0 – 2,9999 ha 160 1 

3,0 – 4,9999 ha 184  

5,0 – 6,9999 ha 140 2 

7,0 – 9,9999 ha 188 1 

10,00 – 14,9999 ha 221  

15,00 – 19,9999 ha 132  

20,00 – 29,9999 ha 78 1 

30,00 – 49,9999 ha 22  

50,00 – 99,9999 ha 7  

100,00 ha i powyżej 0  

 

Największy udział gruntów według klaso-użytków na terenie gminy stanowią grunty klasy 

RV pow. 2.349,2753 ha, najmniejszy zaś grunty klasy Ps. II pow. 2.966,4376 ha. 

 

Lasy na terenie gminy zajmują powierzchnię 2.966.4376 ha (w tym będące własnością osób 

fizycznych 1.758,4982 ha i 1.207,9394 ha osób prawnych). 

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej zamknął się w 2018 roku kwotą dotacji 678.056,92 zł,  dla 935 wniosków 

złożonych przez rolników. 

 

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy 

wpłynęło jedno odwołanie od decyzji w sprawie odmowy przyznania zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.  Samorządowe Kolegium Odwoławcze  

utrzymało decyzję w mocy decyzję Wójta.  

 

7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi  

 

W 2018 roku organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego nie złożyły z własnej inicjatywy wniosku o realizację zadań publicznych, 

ponieważ nie ogłoszono konkursu ofert. Oznacza to, iż z budżetu gminy nie wydatkowano na 



ten cel żadnych środków finansowych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi miała 

charakter pozafinansowy.  

Organizacje pozarządowe (zwłaszcza OSP) we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w 

Małym Płocku oraz innymi jednostkami publicznymi włączyły się w  przygotowanie i 

organizację Dni Małego Płocka , dożynek gminnych oraz uroczystości związanych z setną 

rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.  

 

Urząd Gminy zawarł w 2018 roku umowę najmu lokalu w drodze bezprzetargowej ze 

Stowarzyszeniem „Kraina Mlekiem Płynąca oraz udzielił następujących poręczeń 

majątkowych: 

23.919,17 zł OSP Mały Płock w związku podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy na 

realizację operacji „Organizacja wydarzeń promujących 

obszar LSR Dni Sąsiada oraz Święto Chleba na terenie 

Małego Płocka.  

36.829,68 zł OSP Włodki  w związku z projektem „Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej przy Świetlicy Wiejskiej we Włodkach”.   

 

8. Udzielanie informacji publicznej: 

 

Do urzędu wpłynęło w 2018 roku 24 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. 

Odpowiedzi udzielono wnioskodawcom pocztą elektroniczną lub papierową. Nie wydano 

decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej.   

 

9. Gminna Ewidencja Zabytków 

 

Do obowiązków gminy należy ochrona zabytków, które znajdują się na terenie Gminy Mały 

Płock. Zadania te określa art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia  

23 lipca 2003 roku.    

Gminna ewidencja zabytków z terenu gminy według stanu na dzień 31.12.2018 rok obejmuje: 

- 21 domów w miejscowościach: Chludnie, Cwaliny Duże, Cwaliny Małe, Józefowo, Katy,  

                                                     Mały Płock, Mściwuje, Rudka Skroda, Włodki.  
- 3 budynki młynów wodnych w miejscowościach: Budy Żelazne, Rakowo Stare i Rudka  

                                                                                Skroda. 

- 2 zespoły dworsko – folwarczne w miejscowościach: Mały Płock i Korzeniste. 

- 2 krzyże przydrożne w miejscowościach: Chludnie i Korzeniste. 

- 1 kapliczka murowana w miejscowości Rogienice Wielkie. 

- cmentarze wojenne z I wojny światowej  

- cmentarze wojenne z II wojny światowej. 

Koszty poniesione na zabytki w 2018 roku zamknęły się kwotą 2.199,20 zł i obejmowały: 

sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, wyznaczanie znaków granicznych, koszenie trawy i 

zakup tabliczki informacyjnej. 

 

Na terenie Gminy na koniec 2018 r. funkcjonują 3 pomniki przyrody tj. 

- 2 zrośnięte sosny przy drodze lokalnej – Mały Płock – Wygrane- Rakowo 

- 74 sosny (Aleja sosnowa licząca pierwotnie 92 szt.) – przy drodze Kisielnica – Kolno 

- użytek ekologiczny – zachowane w naturalnym stanie roślinności śródleśnego, okresowo  

                                      podmokłego obniżenia w lesie w Małym Płocku. 



Na utrzymanie tych pomników przyrody Gmina w 2018 roku nie poniosła żadnych kosztów. 

   

10. Edukacja 

 

W gminie w 2018 roku funkcjonowały: 4 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum.  

Wydatki gminy  na oświatę wynosiły 7.988.495,64  złotych, z czego  3.996.591,80 złotych 

pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. Wydatki gminy 

wynosiły 3.991.903,84 złotych. 

Dowóz uczniów zamknął się kwotą 362.307,40 złotych i obejmował 436 uczniów (rok 

szkolny 2017/2018 – 229 uczniów i rok szkolny 2018/2019 – 207 uczniów) uczniów z terenu 

całej gminy.  

Lp

. 

Szkoła Odległość/ 

ilość dowożonych uczniów 

  3 km (kl. I-IV) 4 km (kl. V-VIII) 

1.  Szkoła Podstawowa im J. Kochanowskiego  

w Małym Płocku 

86 113 

2. Szkoła Podstawowa w Chludniach 14 37 

3. Szkoła Podstawowa w Kątach 22 45 

4. Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich  6 

5. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II  

w Małym Płocku 

 113 

                                                         RAZEM: 122 314 

 

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy świadczy ZOPO w Małym Płocku (zatrudnia  

2 kierowców) i Urząd Gminy (zatrudnia 1 kierowcę) następującymi pojazdami:  

      1.   Autosan A0909L.07.01.D, nr rej. BKL 10370 – 40 miejsc + 17 miejsc stojących 

2. Autosan A0909 Tramp nr rej. BKL J550 – 40 miejsc + 1 miejsce stojące  

3. Mercedes Benz Sprinter 515 CDI nr rej. BKL 03670 – 20 miejsc 

4. Renault Trafic nr rej BKL 20970 – 8 miejsc. 

 

W 2018 roku (obejmującym lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019)  w szkołach uczyło się 

łącznie  934 uczniów, w tym : 

Rok szkolny Szkoła Liczba uczniów 

2017/2018 Szkoły Podstawowe 

Gimnazjum 

366 

 90 

2018/2019 Szkoły Podstawowe 

Gimnazjum 

437 

 41 

 

Średnia liczba uczniów w szkołach w 2018 roku w poszczególnych klasach szkół 

funkcjonujących na terenie gmny, przedstawia się następująco: 

 SP Mały    

      Płock 

SP Chludnie SP Kąty SP Rogienice   

      Wielkie 

Gimnazjum 

         O 48 12,5 13,5 8,5  

klasa I 14,5 4 7 2,5  

klasa II 12 3,5 9,5 6  

klasa III 23,5 6,5 7,5 8 65,5 



klasa IV 33 10,5 7 9  

klasa V 25 9,5 9,5 7,5  

klasa VI 13,5 7 10 4  

klasa VII 20 7 8,5 5  

klasa VIII 15 4,5 6 3  

        Razem: 204,5 65 78,5 53,5 65,5 

 

Średnią liczbę uczniów w 2018 roku w poszczególnych klasach przedstawia poniższa tabela: 

5 latki i 

6 latki 

I II III IV V VI VII VIII 

41,25 14 15,50 22,75 29,75 25,75 17,25 20,25 14,25 

 

Średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych szkołach z podziałem na stopnie awansu 

zawodowego przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Nazwa jednostki Zatrudnienie Stopnie awansu zawodowego 

osoby etaty  osoby etaty 

1. Szkoła Podstawowa im.  

J. Kochanowskiego  

w Małym Płocku 

 

40 21,28 

Stażysta 

Kontraktowy 

Mianowany 

Dyplomowany 

2 

5 

3 

30 

0,89 

2,60 

0,80 

 16,99 

2. Szkoła Podstawowa  

w Chludniach 
20 10,71 

Stażysta 

Kontraktowy 

Mianowany 

Dyplomowany 

2 

2 

1 

15 

0,11 

1,19 

1,00 

8,41 

3.  Szkoła Podstawowa w Kątach 

21 10,84 

Stażysta 

Kontraktowy 

Minowany 

Dyplomowany 

2 

3 

6 

10 

0,50 

1,50 

4,40 

4,44 

4. Szkoła Podstawowa  

w Rogienicach Wielkich  
17 10,70 

Stażysta 

Kontraktowy 

Minowany 

Dyplomowany 

 

4 

 

13 

 

2,45 

 

8,25 

5. Gimnazjum im. Papieża Jana 

 Pawła II w Małym Płocku 
21 11,43 

Stażysta 

Kontraktowy 

Minowany 

Dyplomowany 

 

3 

 

18 

 

0,48 

 

10,95 

 

Zwolnienia nauczycieli w 2018 roku w poszczególnych szkołach nauczycieli (odejście na 

emeryturę, likwidacja stanowisk) przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Szkoła osoby etaty koszty 

1. Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego  

w Małym Płocku 

2 

 

1,56 43.337,28  

2. Szkoła Podstawowa w Chludniach 1 1 15.423,24  

3. Szkoła Podstawowa w Kątach    

4. Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich    

5. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II  

w Małym Płocku 

2 

 

1,56 38.284,83  



Koszty utrzymania poszczególnych szkół w 2018 roku przedstawia poniższa tabela 

Lp.  Szkoła Wydatki 

osobowe 

Wydatki  

rzeczowe 

 

Razem 

 1. Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego  

w Małym Płocku  

2.082.302,87 395.457,83 2.477.760,70 

 2. Szkoła Podstawowa w Chludniach 995.221,55 159.557,01 1.154.778,56 

 3.  Szkoła Podstawowa w Kątach 989.043,73   98.932,74 1.087.976,47 

 4.  Szkoła Podstawowa w Rogienicach 

Wielkich 

924.863,45 121.129,24 1.045.992,69 

 5. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II  

w Małym Płocku 

1.187.395,61 210.886,22 1.398.281,83 

  6.178.827,21 985.963,04 7.164.790,25 

 

Koszt roczny utrzymania 1 ucznia w gminie zamknął się kwotą 7.671,08 złotych, a w 

poszczególnych szkołach przedstawia się następująco: 

Lp. Szkoła Koszt na 1 ucznia 

 1. Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Małym Płocku  12.116,19 

 2. Szkoła Podstawowa w Chludniach 17.765,82 

 3.  Szkoła Podstawowa w Kątach 13.859,57 

 4.  Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich 19.551,27 

 5. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku 21.346,29 

 

Wypłacone stypendia socjalne dla uczniów zamknęły się kwotą 273.596,30 złotych. 

W Szkołach Podstawowych w Chludniach i Kątach Gmina Mały Płock w partnerstwie z 

Fundacją „Kraina Mlekiem Płynąca”  w okresie od 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r. 

zrealizowała dodatkowo 2 projekty dla uczniów klas IV – VIII. Projekty te miały na celu 

wyposażenie uczniów w dodatkową wiedzę z języka angielskiego, matematyki, informatyki i 

przyrody. Koszt tych projektów to 111.387,88 złotych. (SP Kąty projekt „Lepszy start” i SP 

Chludnie projekt „Szansa na sukces).  

 

11. Ochrona zdrowia 

 

Na terenie Gminy w 2018 r. funkcjonował Ośrodek Zdrowia w Małym Płocku.  

Koszt bieżącego utrzymania budynku, w którym mieści się zamknął się kwotą 39.138,01 zł. 

Opiekę medyczną mieszkańcom zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicare 

s.c. w Kolnie. Opiekę stomatologiczną – lekarz stomatolog Sylwester Zuzga. 

 

Na dzień 1 stycznia 2018 roku 17 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 roku 18 podmiotów.     

 

Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku 

wynosiły 54.733,94 złote.  

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomani w 2018 roku wykorzystano łącznie 47.509,64 zł.(w tym na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi 46.279,64 zł oraz 1.230,00 zł na przeciwdziałanie 

narkomanii).  



Z tzw. funduszu „korkowego” (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu)  w 2018 roku sfinansowane zostały następujące wydatki: 

Lp. Nazwa zadania/przedsięwzięcia Kwota 

  1. Programy profilaktyczne dla uczniów i rodziców   4.918,38 zł 

  2. Wyjazdy uczniów: kolonie, półkolonie, zgrupowania 

sportowe,  integracyjne, wystawy 

13.126,90 zł 

  3. Imprezy: dni rodziny, festyny   4.500,00 zł 

  4. Wynagrodzenia: gminny koordynator, członek komisji, 

psycholog realizujący programy profilaktyczne 

17.419,90 zł 

  5. Wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia   3.630,66 zł 

  6. Szkolenia pracownicza, opłaty sądowe, delegacje   2.683,80 zł 

  7. Materiały edukacyjno - profilaktyczne   1.230,00 zł 

                                                                     RAZEM:         47.509,26 zł 

 

W 2018 roku na terenie gminy funkcjonowała 1 apteka. 

 

12. Pomoc społeczna 

 

Beneficjentami pomocy społecznej w 2018 roku było 314 osób ze 190 rodzin (co stanowi 

6,3% wszystkich mieszkańców gminy)  w tym 152 osoby w wieku do 17 lat, 147 osób w 

wieku 18 – 65 lat, oraz 15 osób w wieku 65 lat i więcej. Liczba ta zmniejszyła się o 30 osób w 

stosunku do korzystających w 2017 roku. 

 

Koszty bieżącego funkcjonowania Ośrodka zamknęły się kwotą 340.941,84 złotych i 

obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z jego 

funkcjonowaniem.   

 

Pomoc społeczną stanowią świadczenia: niepieniężne  i pieniężne. 

 

Strukturę świadczeń przedstawia poniższa tabela: 

 Rodzaj świadczenia Liczba  

świadczeń  

Liczba osób 

korzystających 

Liczba rodzin 

korzystających 

1. świadczenie niepieniężne 17.189 154 84 

2. świadczenie pieniężne      957 161 140 

 

Powody udzielenia pomocy rodzinom w 2018 roku: 

Powody udzielenia pomocy i wsparcia  Liczba rodzin ogółem 

bezrobocie 99 

ubóstwo 81 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia  

gospodarstwa domowego  

61 

potrzeba ochrony macierzyństwa 23 

niepełnosprawność 21 

długotrwała lub ciężka choroba 11 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia  

gospodarstwa domowego – rodziny wielodzietne 

8 

potrzeba ochrony macierzyństwa - wielodzietność 8 



bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia  

gospodarstwa domowego – rodziny niepełne  

5 

przemoc w rodzinie 1 

zdarzenia losowe 1 

 

Powody przyznania świadczeń: 

Lp. Powód przyznania Ogółem 

Liczba świadczeń 

świadczenia 

niepieniężne 

świadczenia 

pieniężne 

   1. bezrobocie 1.332 1.254 78 

   2. wielodzietność 1.086 1.082  4 

   3. ubóstwo    904    849 55 

   4. bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i  

prowadzenia gospodarstwa 

domowego  

   233    230  3 

   5. niepełnosprawność 157 141 16 

 

Forma pomocy przedstawiają się następująco: 

 

Lp. Forma pomocy 
Ilość  

osób 

Kwota pomocy/źródło 

finansowania 

1. Zasiłki stałe 16 74.313,02 zł – budżet państwa 

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

(za osoby posiadające uprawnienia do zasiłku 

stałego i nie podlegają ubezpieczeniu z innego 

tytułu) 

11   5.195,16 zł – budżet państwa 

3. Zasiłki okresowe 114 303.441,98 zł – budżet państwa 

4. Pomoc państwa w zakresie dożywiania 

w tym: 

- dożywianie uczniów w szkole 

- zakup artykułów żywnościowych  

193 

 

152 

41 

87.814,25 zł – 20% dotacja gmina 

                     - 80% budżet państwa 

75.214,25 zł 

12.600,00 zł 

5. Domy Pomocy Społecznej 2 71.505,72 zł – budżet gminy 

6. Rodzinne Domy Opieki 
(porozumienie między Gminą Mały Płock  

a Gminą Zbójna na realizację tego zadania) 

w tym: 

- pobyt w RDO  

- opłata zastępcza 

4 

 

 

 

3 

1 

33.778,32 zł 

 

 

 

28.119,44 zł – budżet gminy  

  5.658,88 zł  - budżet gminy                        

7. Praca socjalna 

w tym: 

kontrakt socjalny w związku z 

realizacją projektu „Klub Seniora” 

110 

 

 

12 

 

 

 

Zasiłki celowe 5.300,00 zł 

8. Świadczenia rodzinne 742 1.724.793,77 zł – budżet państwa 

9. Świadczenia wychowawcze 500+ 690 3.658.467,00 zł – budżet państwa 

10. Świadczenia – Program Dobry Start 

300+ 

541 162.300,00 zł – budżet państwa 

11. Karta Dużej Rodziny 25 71,09 zł – budżet państwa 

12. Dodatki mieszkaniowe 3 rodziny 323,10 zł – budżet gminy 



13. Dodatek energetyczny --------- brak wypłaty 

14. Prace społecznie użyteczne 10 osób 2.462,40 zł 

 

Fundusz alimentacyjny 2018 r. 

 

Lp. Liczba osób korzystających ze 

świadczenia alimentacyjnego 

Liczba rodzin korzystających ze 

świadczenia alimentacyjnego 

Kwota świadczenia 

alimentacyjnego 

1. 13 9 68.110,00 zł 

 

Na początku 2018 roku postępowanie było prowadzone wobec 8 dłużników alimentacyjnych, 

na koniec roku pozostało 7 dłużników alimentacyjnych.  

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mały Płock na lata 2016 – 

2018. 

 

Działania podejmowane w ramach tego programu adresowane były do rodzin wychowujących 

dzieci dotkniętych przemocą, problemem uzależnień, zagrożonych ubóstwem, 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku realizował te działania  we współpracy z:  

- placówkami oświatowymi (w tym: z pedagogiem szkolnym), 

- kuratorem sądowym, lekarzem, dzielnicowym policji, 

- Komisją ds. .Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

- Zespołem Interdyscyplinarnym Gminy Mały Płock. 

 

Realizacja założeń tego programu obejmowała: 

 Adresat programu Forma realizacji  

1. 

 

2. 

 

207 rodzinom 

 

36 dzieci 

skierowania na żywność wydawaną przez Polski Komitet Pomocy  

Społecznej w Łomży, 

półkolonie realizowane przez Parafię Mały Płock w kościele w 

Małym Płocku (rodziny zagrożone alkoholizmem) 

3. 15 osób kolonie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Energia 3”  

zorganizowane i realizowane przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej 

4. 3 dzieci  piecza zastępcza – koszt 17.681,50 zł 

5.  dofinansowanie imprez ogólnodostępnych Dni Małego Płocka „ w 

Małym Płocku  oraz festynu „Dnia Rodziny” w Katach. i 

Rogienicach Wielkich. 

6.  nieodpłatna pomoc prawna dla osób wymienionych w ustawie o 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. u z 2015 r. 

poz. 1255)  

punkt pomocy czynny w każdy czwartek – godz. 9.00 – 13.00 w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku. 

 

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Mały Płock 

na lata 2016 – 2022. 

Realizacja tego programu następowała poprzez: 

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających za  

  zadanie zapobieganie zjawisku przemocy, 

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,  

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

- opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach, 



- monitorowanie sytuacji rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie, 

- rozpowszechnianie ulotek, broszurek, plakatów  o problemie przemocy w rodzinie i  

  możliwościach uzyskania przemocy przez członków zespołu interdyscyplinarnego i Ośrodek  

  Pomocy Społecznej, 

- działania profilaktyczne dotyczące przemocy rówieśniczej prowadzone przez KPP w Kolnie, 

- wsparcie merytoryczne i finansowe organizacji zajęć profilaktyczno-wychowawczych i   

  obozów dla rodzin zagrożonych przemocą przez Gminną Komisję Rozwiazywania  

  Problemów Alkoholowych, 

- udział w szkoleniach członków Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych o  

  pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, 

- kierowanie ich do udziału w grupach wsparcia i programach korekcyjno-edukacyjnych, a  

  także do odpowiednich specjalistów każdorazowo  przy procedurze „Niebieska Karta” oraz  

  w razie potrzeby. 

 

W 2018 roku Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 posiedzenia. W okresie tym do Zespołu 

Interdyscyplinarnego wpłynęło 33 formularze „Niebieska karta A”. Zostały powołane  

44 grupy robocze do pracy z 26 rodzinami. W 2018 roku zakończono pracę w 15 rodzinach.  

Łącznie pomocą grup roboczych objęto 58 osób, w tym: 27 kobiet, 28 mężczyzn, 3 dzieci. 

Przemocą w rodzinie dotkniętych było 31 osób, w tym:  24 kobiet, 4 mężczyzn 3 dzieci.  

 

Realizacja tego programu finansowania jest w całości ze środków własnych gminy. W 2018 

roku wydatkowano 1.000,00 zł i przeznaczono je na szkolenia członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego.  

 

13. Działalność inwestycyjna 

 

W budżecie gminy na 2018 rok na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 308.118,00 zł. 

Zrealizowane wydatki inwestycyjne ogółem wynosiły 280.577,23 zł., w tym: 

- 205.373,61 zł – zadania inwestycyjne zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy 

-   50.000,00 zł – dotacja dla Powiatu Kolneńskiego z przeznaczeniem na utwardzenie drogi  

                            powiatowej Rogienice Wielkie – Rogienice Wypychy 

-   25.203,62 zł – budowa drogi wewnętrznej na placu szkolnym przy SP Kąty.  

 

Koszty Urzędu Gminy poniesione na zadania inwestycyjne w 2018 roku przedstawia poniższa 

tabela: 

Lp. Nazwa zadania Poniesione koszty 

  1. Modernizacja świetlicy w Kątach 18.070,00 zł 

  2.  Budowa chodnika we wsi Kąty  23.970,00 zł 

  3. Budowa chodnika we wsi Nowe Rakowo 12.070,00 zł 

  4. Budowa chodnika we wsi Kołaki Wietrzychowo 13.374,32 zł 

  5. Projekt „Rogienice Wielkie przyjazne młodym’   7.950,00 zł 

  6. Otwarte Strefy Aktywności w Rudce Skrodzie   2.580,00 zł 

  7. Otwarte Strefy Aktywności w Korzenistem   2.567,50 zł 

  8. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im.  

J. Kochanowskiego w  Małym Płocku 

  7.988,20 zł 

  9. Ulepszenie estetyki obszaru wokół GOK w Małym Płocku 

poprzez zagospodarowanie terenu  

  9.460,00 zł 

10. Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej we Włodkach   7.000,00 zł 

11. Projekt przebudowy, rozbudowy i budowy Stacji Uzdatniania 38.130,00 zł 



Wody wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości 

Rogienice Wielkie 

12. Ogrodzenie działki rekreacyjnej we wsi Korzeniste 18.288,00 zł 

13. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popki  10.000,00 zł 

14.  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Płock 10.000,00 zł 

15. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Kozłówka 10.000,00 zł 

16. Droga gminna Cwaliny Duże   1.000,00 zł 

17. Droga gminna Nr 104497B Rudka Skroda-Piasutno Żelazne   1.000,00 zł 

18. Droga gminna Nr 104498B Ruda Skroda-Piasutno Żelazne   1.000,00 zł 

                                                                                    Razem:  194.448,02 zł 

 

Na wydatki z zakresu zdań remontowych zrealizowanych przez Urząd Gminy zaplanowano 

kwotę 77.478,00 zł, wydatkowo natomiast kwotę 73.520,19 zł w tym: 

- 46.877,83 zł – remonty dróg 

-      110,70 zł – konserwacja kserokopiarki 

- 12.468,05 zł – konserwacja i naprawa sprzętu OSP 

- 14.063,61 zł – konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego. 

 

Infrastruktura drogowa Gminy na koniec 2018 roku wynosi 133,96 km i według struktury 

nawierzchni przedstawia się następująco: 

- 18,96 km -  nawierzchnia twarda bitumiczna 

- 20,00 km – nawierzchnia twarda z kostki  

- 25,00 km – nawierzchnia gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem 

- 70,00 km – nawierzchnia gruntowa z gruntu rodzimego. 

 

Długość chodników stanowi 1620 m2 . 

Na terenie gminy funkcjonują 2 obiekty mostowe (Mały Płock i Kąty) o łącznej długości  

3,5 m. 

Gmina na koniec 2018 roku była zarządcą 15 czynnych przystanków autobusowych. 

 

Na utrzymanie infrastruktury drogowej  w 2018 roku wydatkowano łącznie kwotę 330.744,93 

złotych, w tym:  

Kwota Nazwa zadania 

146.329,15 zł kruszywo 

    9.522,84 zł naprawa przepustów 

    2.921,65 zł znaki drogowe, lustra 

    3.600,00 zł naprawa mostka we wsi Waśki 

  53.157,83 zł równanie dróg 

    7.950,00 zł odśnieżanie, zwalczanie śliskości  

    6.690,00 zł koszenie trawy 

    3.700,00 zł wyznaczanie znaków granicznych (Krukówka, Cwaliny Duże Rakowo 

Stare 

    3.000,00 zł wykonanie kosztorysów inwestorskich przebudowy dróg Rudka Skroda- 

Piasutno Żelazne, Ruda Skroda – Piasutno Żelazne, Cwaliny Duże 

  30.000,00 zł opracowanie dokumentacji: droga Mały Płock, droga Budy Kozłówka, 

droga Popki 

  46.340,00 zł wykonanie chodników we wsi  Kąty, Nowe Rakowo, Kołaki 

Wietrzychowo 



  17.533,45 zł zakup kostki brukowej: Kołaki Strumienie, Waśki. 

 

Długość sieci wodociągowej na koniec 2018 roku wynosiła 103,2 km. Dostęp do sieci 

wodociągowej posiada 983 gospodarstw. W 2018 roku do sieci przyłączyło się 9 

gospodarstw. Wartość sieci przedstawia poniższa tabela: 

  
Lp. Sieć Wartość 

  1. sieć wodociągowa - Rogienice Wielkie 1995     210.039,81 zł 

  2. sieć wodociągowa - Kołaki Wietrzychowo 1999     381.720,88 zł 

  3. przyłącza wodociągowe - Kołaki Wietrzychowo 2004 r.       94.313,02 zł 

  4. sieć wodociągowa Mały Płock 2001 r.     740.534,54 zł 

  5. sieć wodociągowa - Józefowo, Budy Żelazne 2003     201.177,56 zł 

  6. sieć wodociągowa - Popki, Włodki, Chludnie, Waśki, Śmiarowo     727.656,51 zł 

  7. sieć wodociągowa - Korzeniste 1971     117.555,54 zł 

  8. przyłącza wodociągowe - Korzeniste 1971       31.737,49 zł  

  9. przyłącza wodociągowe indywidualne 2015       59.211,60 zł  

10. Sieć wodociągowa (kolonie) - Kąty, Nowe Rakowo, Stare Rakowo, 
Korzeniste, Popki, Włodki  

    980.000,60 zł 

11. Sieć wodociągowa - Chludnie przybudówka, Budy Kozłówka, Wygrane, 
Krukówka, Zalesie 

1. 397.711,56zł 

12. Wodociąg rozdzielczy z przyłączami - Kąty, Cwaliny 1.088.654,10 zł 

 

W 2018 roku wykonano naprawę przewodów zasilających hydrofornię w Rogienicach 

Wielkich na kwotę 15.000.00 złotych oraz wykonano projekt dokumentacji technicznej – 

modernizacja hydroforni w Rogienicach Wielkich na kwotę 38.130,00 złotych. 

 

Wartość sieci oświetleniowej na koniec 2018 roku przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Przedmiot oświetlenia Wartość 

  1. Oświetlenie  elektryczne drogowe – Kościół Kąty       12.601,00 zł 

  2. Oświetlenie elektryczne drogowe na terenie gminy Mały Płock     564.623,95 zł 

 

Wydatki związane z oświetleniem miejscowości gminnych w 2018 roku zamknęły się kwotą 

127.657,95 zł., w tym:  

- 106.017,54 zł – zakup energii elektrycznej dla oświetlenia miejscowości 

-     7.576,80 zł – zakup materiałów i wyposażenia – dobudowa oświetlenia w Małym Płocku  

                                                                            ul. Ciborowskiego i Rogienicach Piasecznych.  

-   14.063,61 zł – konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego. 

 

Konserwacje oświetlenia ulicznego prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych 

Jankowski, Siennicki sp. j. z Łomży. 

  

14. Planowanie przestrzenne  

 

W 2018 roku wydano 2 decyzje  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Inwestycje te dotyczyły przebudowy hydroforni w Rogienicach Wielkich i przebudowy linii 

energetycznej w Małym Płocku ul. Witosa. 

W roku tym wydano również 56 sztuk decyzji o warunkach zabudowy, w tym 55 sztuk  

dotyczących zabudowy zagrodowej i 1 sztukę dotyczącą zabudowy usługowej.  



Gmina Mały Płock nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

posiada jedynie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W 

2018 roku nie było zmian studium.  

 

15. Ochrona środowiska 

 

W 2018 roku odpady komunalne z gospodarstw zamieszkałych na terenie gminy odbierało 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie.  Masa odebranych odpadów komunalnych 

niesegregowanych wynosiła 549,480 Mg, a odpadów segregowanych - 107,000 Mg w tym  z 

podziałem na frakcje: opakowania ze szkła – 49,610 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych – 

53,430 Mg oraz opakowania z papieru i tektury – 3,960 Mg.  

Na 1 mieszkańca na koniec roku 2018 przypadało 150,172 kg odpadów niesegregowanych i 

29,24 kg odpadów segregowanych. 

 

16. Przedsiębiorcy 

 

W 2018 roku zarejestrowano w gminie w rejestrze CEiDG 16 nowych przedsiębiorców. 

Najczęściej  przedmiotem tych przedsiębiorstw były prace remontowe i budowlane. Osób 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność gospodarczą nie 

zarejestrowano. 

 

W roku tym wyrejestrowano 18 przedsiębiorców,  były to osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów 

były świadczone usługi w zakresie prac remontowych i budowlanych. 

 

17.  Realizacja uchwał rady gminy 

 

Zgodnie z 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. 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy przy pomocy 

Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w sposób określony 

uchwałami.  

W 2018 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem 

pracy rady przyjętym uchwałą Nr XXXV/179/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku. Wypełniając 

dyspozycję zawartą w planie pracy w 2018 roku Rada Gminy obradowała na 14 sesjach, na 

których podjęła 69 uchwał. 

Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o 

samorządzie gminnym Wójt Gminy przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni w zakresie 

zgodności z prawem Wojewodzie Podlaskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

Białymstoku w zakresie spraw finansowych.  

Uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące 

akty prawa miejscowego w Podlaskim Dzienniku Urzędowym. 

W stosunku do jednej uchwały Wojewoda Podlaski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze 

stwierdzające jej nieważność.   

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem 

procedur i terminów określonych uchwałami przepisami prawa.  



18. Ośrodki Kultury 

 

W 2018 roku w gminie funkcjonował Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku i świetlice 

wiejskie w Rogienicach Wielkich, Cwalinach Dużych, Korzenistem, Włodkach, Kątach oraz  

Starym Rakowie.  

 

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku uzyskał w 2018 roku przychody w łącznej 

wysokości 337.798,22 zł, na które składają się:  

Lp. Rodzaj dofinansowania Kwota dofinansowania 

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Mały Płock 309.387,02 złotych 

2. Darowizny w postaci pieniężnej   21.000,00 złotych 

3. Wpływy za wynajem: lokalu, naczyń i krzeseł     7.411,20 złotych 

 

Koszty działalności zamknęły się łącznie kwotą 340.429,53 zł i dotyczyły między innymi: 

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracowników 

oraz ZFŚS 

185.004,41 złotych 

2. Bieżące koszty funkcjonowania GOK 157.185,12 złotych 

 

Na bieżące koszty utrzymania w 2018 roku składały się między innymi: 

- Festyn „Dni Małego Płocka” – kwota 41.263,00 złotych; 

- Dożynki gminne – kwota 20.747,63 złotych; 

- Dzień Niepodległości  - kwota 3.084,14 złotych; 

- oprawa balu karnawałowego dla dzieci – 350,00 złotych; 

- recital akordeonowy na Dzień Kobiet – 898,00 złotych; 

- szkolenia projekty lokalne – prezentacja dobrych praktyk – 1.200,00 złotych  

- pozostałe koszty związane z utrzymaniem GOK i świetlic – 89.641,95 złotych. 

 

19. Biblioteki 

 

W gminie w 2018 r. funkcjonowała Biblioteka Publiczna Gminy Mały Płock z siedzibami w 

Małym Płocku, Rogienicach Wielkich, Chludniach i Kątach.  

 

Według stanu na dzień  31.12.2018 r. przychody Biblioteki zamknęły się kwotą 214.913,57 

zł, a koszty działalności kwotą 220.494,91 zł. 

 

Koszty działalności dotyczą:  

- 190.487,30 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnym i ZFŚS 3 pracowników 

-   11.172,02 zł – zakup 517sztuk woluminów nowości książkowych 

-     2.008,00 zł – zakup zestawu komputerowego 

-     1.210,32 zł – abonament programu „MAK” 

-   15.617,27 zł – inne wydatki związane z utrzymaniem bibliotek. 

 

Księgozbiór biblioteki i stan czytelnictwa przedstawia się następująco  

  Stan na 01.01.2018 r. Stan na 31.12.2018 r. 

1. Księgozbiór 33.265 woluminów 33.682  woluminów 

2. Woluminy na 1 mieszkańca     6,85 woluminów     6,99  woluminów 

3. Czytelnicy      414  czytelników      437  czytelników 

 



W 2018 roku Biblioteka zorganizowała 136 wydarzeń mających na celu promocję 

czytelnictwa.  W wydarzeniach tych wzięło udział 445 mieszkańców. 

 

W 2018 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnienie czytelnictwa gmina wydała 

211.785,57 zł (dotacja podmiotowa).  

   

20. Zakład Gospodarki Komunalnej  

  

Według stanu na dzień  31.12.2018 r. przychody Zakładu  zamknęły się kwotą 616.456,38 zł, 

a koszty działalności kwotą 599.736,08 zł plus amortyzacja 121.032,65 zł. 

 

Koszty działalności dotyczą:  

- 397.784,65 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnym i ZFŚS 3 pracowników 

-     8.046,68 zł – zakup pozostałych usług (np. prowizja bankowa, aktualizacja programu                        

                            księgowego, prowizje bankowe, dozór techniczny, usługi kominiarskie,  

-    62.321,36 zł – zakup energii elektrycznej dla Zakładu, oczyszczalni ścieków, hydroforni w  

                             Korzenistem i Rogienicach Wielkich.  

-      7.421,61 zł – analiza wody i ścieków  

-    75.567,81 zł – podatek od nieruchomości 

-    35.452,00 zł –korzystanie ze środowiska (opłata stała i zmienna za pobór wody) 

-    13.141,97 zł – inne wydatki związane z utrzymaniem zakładu. 

 

21. Mienie komunalne 

 

Wartość mienia komunalnego gminy na dzień 31.12.2018 r. to kwota 23 829. 301,00 zł. 

1 . Grunty orne 4 działki 4,73                     5 200,00 zł  

2. Pastwiska trwałe 3 działki 0,6712                        210,00 zł  

3. Nieużytki 8 działek 4,66                     1 370,00 zł  

4. Lasy 7 działek 1,55                        400,00 zł  

5. Grunty zadrzew. i zakrzew. 3 działki 0,61                        630,00 zł  

6. Tereny mieszkaniowe 7 działek 0,674                   84 054,00 zł  

6. Tereny zabudowane 20 działek 15,84                   41 811,24 zł  

7. Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe 9 działek 2,38                        890,00 zł  

8. Użytki kopalne 18 działek 9,36                     2 360,00 zł  

9. Tereny komunikacyjne 728 działek 258,57                   79 448,98 zł  

10. Tereny różne 16 działek 5,3                 123 793,18 zł  

11. Grunty pod wodociągami 4 działki 1,29                     7 338,12 zł  

12.  Budynki i lokale 41 sztuk                5 606 037,57 zł  

13.  Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 78 sztuk              15 068 711,59 zł  

14.  Kotły i maszyny energetyczne 2 sztuki                     59 801,90 zł  

15. 
Maszyny i urządzenia i aparaty 

ogólnego zastosowania 
101 sztuk 

  
                499 591,01 zł  

16. 
Maszyny, urządzenia i aparaty 

specjalistyczne 
14 sztuk 

  
                266 374,89 zł  

17. Urządzenia techniczne 4 sztuki                     16 796,19 zł  

18. Środki transportu 12 sztuk                1 718 697,52 zł  



19. 
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 

wyposażenie 
17 sztuk 

  
                245 784,81 zł  

Ogółem:   304,96 ha            23 829 301,00 zł  

 

Gmina Mały Płock jest właścicielem 305,635 ha gruntów o łącznej wartości ewidencyjnej 

347 505,52 zł.,  których strukturę przedstawia poniższe zestawienie: 

 

1. Grunty orne 4 działki 4,73 5 200,00 zł 

2. Pastwiska trwałe 3 działki 0,6712 210,00 zł 

3. Nieużytki 8 działek 4,66 1 370,00 zł 

4. Lasy 7 działek 1,55 400,00 zł 

5. Grunty zadrzewione i zakrzewione 3 działki 0,61 630,00 zł 

6. Tereny zabudowane 20 działek 15,84 41 811,24 zł 

7. Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe 9 działek 2,38 890,00 zł 

8. Użytki kopalne 18 działek 9,36 2 360,00 zł 

9. Tereny komunikacyjne 728 działek 258,57 79 448,98 zł 

10. Tereny różne 16 działek 5,30 123 793,18 zł 

11. Grunty pod wodociągami 4 działki 1,29 7 338,12 zł 

 

Gmina Mały Płock w 2018 roku z tytułu posiadanego majątku uzyskała następujące dochody: 

- 37.000,81 zł – z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu przez jednostki    

                          organizacyjne gminy, 

-   1.649,04 zł – z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego przez osoby fizyczne, 

-   2.093,85 zł – z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie, 

- 54.160,70 zł – z tytułu opłaty eksploatacyjnej żwirowni, 

- 141.537,61 zł – z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. 

 

Wartość kategorii obiektów inżynierii lądowej i wodnej zwiększyła się o kwotę 18.288,00 zł z 

tytułu ogrodzenia działki w Korzenistem oraz o kwotę 25.303,62 zł z tytułu drogi 

wewnętrznej na placu szkolnym przy SP Kąty.  

 

22. Realizacja zadań związanych z określeniem zasad nabywania, zbywania i 

obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu. 

 

Realizacja tych zadań wynika z Uchwały Nr III/8/06 Rady Gminy Mały Płock z dnia  

19 grudnia 2006 roku. 

Zadania te w 2018 roku dotyczyły : 

- zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy Mały Płock o pow. 0,0992 ha oraz  

o pow. 0,0286 ha położonych we wsi Śmiarowo i mieszkańca wsi Śmiarowo o pow. 0,0045 

ha , o  pow. 0,0071 ha i o pow. 0,0679 celem poszerzenia drogi.  Koszt tej zamiany to kwota 

8.694,00 zł (operat szacunkowy 2 szt.  po 4.347,00 złotych) 

-  oddania w najem lokali mieszkalnych i użytkowych – dochód roczny gminy 141.537,61 zł. 

- dzierżawy gruntów - dochód roczny gminy 2.511,01 zł. 

- użytkowania wieczystego działek - dochód roczny gminy 1.019,93 zł. 

         Wójt Gminy Mały Płock 

             mgr Józef Dymerski  



 


