
                          

 

Strona 1 z 34 
 

 

 

RAPORT  

o stanie  

Związku Gmin Regionu 

Płockiego  

za 2021 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj  2022 

 

 



                          

 

Strona 2 z 34 
 

Spis treści 
Spis treści ............................................................................................................................................... 2 

I. WSTĘP ............................................................................................................................................... 3 

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ................ 3 

2.1. Powstanie Związku Gmin Regionu Płockiego ......................................................................... 3 

2.2. Zadania Związku Gmin Regionu Płockiego ............................................................................. 6 

2.3. Organy Związku Gmin Regionu Płockiego .............................................................................. 7 

2.4. Komisja Rewizyjna..................................................................................................................... 9 

2.5. Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego ................................................................................. 9 

III. Sprawy Administracyjne Związku Gminy ................................................................................. 10 

IV. Budżet Związku Gmin Regionu Płockiego ................................................................................. 12 

4.1. Wykonanie budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego....................................................... 13 

4.2. Wykonanie dochodów budżetowych Związku Gmin Regionu Płockiego według 

podstawowych źródeł ...................................................................................................................... 14 

4.3. Wykonanie wydatków budżetowych Związku Gmin Regionu Płockiego według rozdziałów 

klasyfikacji budżetowej ................................................................................................................... 15 

V. PROJEKTY I PROGRAMY ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO .......................... 16 

5.1. Projekty i programy zrealizowane przez Związek Gmin Regionu Płockiego w 2021 roku16 

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

miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt 

stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz 

inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Miasta Płocka” ................................. 16 

5.1.2. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych  na terenie Związku 

Gmin Regionu Płockiego” ........................................................................................................... 17 

5.1.3. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” .......... 18 

5.1.3. „Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin 

Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu  z miejsca 

odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz 

przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji  i sterylizacji wraz z weterynaryjną 

opieką pozabiegową” ................................................................................................................... 24 

5.1.4. „Program Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu „Polski Ład” Edycja nr 

1” ................................................................................................................................................... 26 

5.2. Projekty – Aplikowanie o środki zewnętrzne ........................................................................ 30 

5.2.1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Regionu 

Płockiego” .................................................................................................................................... 30 

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

opakowań po nawozach i typu Big-Bag ” .................................................................................. 30 

5.3. Projekty w trwałości ................................................................................................................. 32 

5.3.1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 

Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” ................................................................................ 32 



                          

 

Strona 3 z 34 
 

 

I. WSTĘP 
 

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

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583.), Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego przedstawia  

raport  o stanie jednostki – Związku Gmin Regionu Płockiego za 2021 rok. Raport obejmuje 

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

rok 2021. 

 

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZWIĄZKU GMIN 

REGIONU PŁOCKIEGO 
 

 

2.1. Powstanie Związku Gmin Regionu Płockiego 

Związek Gmin Regionu Płockiego rozpoczął swoją działalność 14 kwietnia 1994 roku 

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

podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 

583.) oraz statutu, który określa zadania, prawa i obowiązki Związku.  Statut został 

opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Płockiego Nr 5 z dnia 9 czerwca 1994 

roku pod poz. 57, a jego zmiany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 

dnia 11 marca 2013 r., pod poz. 2865, w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

z dnia 17 października 2018 r. pod. poz. 9876 oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa 

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

Związek Gmin Regionu Płockiego zrzesza 18 gmin1 z powiatu: płockiego, płońskiego i 

gostynińskiego oraz Miasto Płock na prawach powiatu grodzkiego. Całkowita powierzchnia 

Związku Gmin Regionu Płockiego wynosi 2425,66 km2 .  

 

 

                                                           

1 W 2021 roku na podstawie uchwał podjętych przez: Gminę Bodzanów, Miasto i Gminę Czerwińsk nad Wisłą, 

Gminę Szczawin Kościelny oraz Miasto i Gminę Wyszogród w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Regionu 

Płockiego, zostały podjęte czynności zmierzające do zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego w zakresie 

wykreślenia ww. Gmin z Członków Związku Gmin Regionu Płockiego. 
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Rysunek 1. Teren Związku Gmin Regionu Płockiego - stan na 2021 rok 

 

Związek Gmin Regionu Płockiego w 2021 roku zrzesza: 

 14 gmin wiejskich 

 gminę miejską 

 3 gminy miejsko – wiejskie 

 gminę wiejsko – miejską 

Miasto na prawach powiatu 

Płock    [112 412]      

 

Gminy powiatu płockiego:  

Bielsk    [8820]                                      Bodzanów    [8 125]      

 

Brudzeń Duży    [8 114]       Bulkowo    [5 447]        
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Miasto i Gmina Gąbin    [10 949]            Łąck    [5 214]                  

  

Miasto i Gmina Drobin    [7 675]            Mała Wieś    [5 785]      

 

Nowy Duninów    [3 909]                          Radzanowo    [8 232]    

 

Słupno    [8 049]                                         Stara Biała    [11 644]    

 

Gmina i Miasto Wyszogród    [5 483]       Staroźreby    [7 068]       

 

Gmina powiatu płońskiego:  

Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą    [7 571]        

 

Gminy powiatu gostynińskiego: 

 

Gostynin    [12 010]                                 Pacyna    [3 391]               

 

Szczawin Kościelny    [4 830]              
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Na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego zameldowanych 

było na pobyt stały oraz czasowy 244 728 osób2.  

 

2.2. Zadania Związku Gmin Regionu Płockiego 

 

 Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

559, 583.) statut związku międzygminnego określa zadania związku. Stosując się do 

obowiązujących przepisów - Statut Związku Gmin Regionu Płockiego w Rozdziale II 

szczegółowo określa zadania Związku, tj.: 

 zlecone w myśl obowiązujących przepisów prawa prowadzenie działań z zakresu 

gospodarki odpadami komunalnymi w porozumieniu lub w imieniu w imieniu gmin 

członków Związku; 

 samodzielne lub w partnerstwie pozyskiwanie środków finansowych na realizację 

inwestycji związanych z ochroną środowiska w zakresie rekultywacji składowisk, 

odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, budowy oczyszczalni, kanalizacji, 

gospodarki odpadami; 

 przygotowanie i prowadzenie programów w zakresie usuwania wyrobów zawierających 

azbest; 

 przygotowanie i prowadzenie programów w zakresie opieki nad zwierzętami; 

 przygotowanie działań i prowadzenie programów w zakresie transportu lokalnego; 

 podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa oraz edukacja i kształcenie w 

formach pozaszkolnych poprzez inicjowanie i prowadzenie programów edukacyjnych 

i szkoleniowych w tym podnoszących jakość funkcjonowania administracji 

publicznej/samorządowej; 

 promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie działań na rzecz profilaktyki 

zdrowotnej i ochrony zdrowia mieszkańców gmin – członków Związku; 

 prowadzenie działań na rzecz rozwoju turystyki na obszarze Związku; 

 promocja gospodarcza Związku Gmin oraz Gmin Członków Związku; 

 uczestniczenie w lokalnych i regionalnych, krajowych i ponad krajowych programach 

z zakresu przedsięwzięć będących przedmiotem działania Związku; 

 organizowanie przedsięwzięć i imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych; 

                                                           

2 Liczba na podstawie danych przekazanych przez Gminy – Członków Związku Gmin Regionu Płockiego;  Gmina Bodzanów, Miasto i Gmina 

Czerwińsk nad Wisłą, Gmina Szczawin Kościelny, Miasto i Gmina Wyszogród- na podstawie danych z GUS.   
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 inicjowanie zmian legislacyjnych z zakresu przepisów o samorządzie terytorialnym 

oraz opiniowanie projektów aktów legislacyjnych o samorządzie terytorialnym 

i związkach międzygminnych; 

 wspólne występowanie Związku Gmin w imieniu Gmin Członków Związku wobec 

organizacji rządowych, samorządowych, instytucji, organów i organizacji; 

 promowanie, organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w partnerstwach lokalnych. 

Od 1994 roku Związek Gmin Regionu Płockiego nieprzerwanie pracuje na rzecz 

zrównoważonego rozwoju gmin członkowskich poprzez realizację projektów i programów np. 

promujących w społecznościach lokalnych właściwe postępowanie z odpadami komunalnymi, 

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

ekologiczną dla szkół w zakresie właściwego gospodarowania z odpadami wytwarzanymi w 

gospodarstwach domowych. W ramach współpracy partnerskiej Związek Gmin Regionu 

Płockiego może poszczycić się realizacją zadań z zakresu: opieki nad zwierzętami, 

termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, modernizacji dróg, rekultywacji 

gminnych składowisk, organizacji infrastruktury punktów selektywnego zbierania odpadów 

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

planistycznej, szkoleń pracowników gmin w tym podnoszących jakość funkcjonowania 

administracji publicznej/samorządowej, organizacji i udziału w  przedsięwzięciach i imprezach 

kulturalnych. 

2.3. Organy Związku Gmin Regionu Płockiego 
 

Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie Związku Gmin 

Regionu Płockiego, które wykonuje kompetencje przysługujące ustawowo Radzie Gminy. 

Gminy – Członkowie Związku reprezentowani są w Zgromadzeniu przez 

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

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

społecznie nie pobierają wynagrodzenia. 

 W 2021 roku skład Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego reprezentowany 

był przez: 

 Pana Józefa Jerzego Rozkosza– Wójta Gminy Bielsk 

 Pana Jerzego Staniszewskiego – Wójta Gminy Bodzanów 



                          

 

Strona 8 z 34 
 

 Pana Andrzeja Pawła Dwojnycha – Wójta Gminy Brudzeń Duży – Przewodniczącego 

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

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

 Pana Gabriela Graczyka – Wójta Gminy Bulkowo 

 Pana Marcina Gortata – Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą 

 Pana Krzysztofa Wielca– Burmistrza Miasta i Gminy Drobin. 

 Pana Krzysztofa Jadczaka – Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin 

 Pana Edmunda Zielińskiego – Wójta Gminy Gostynin 

 Pana Zbigniewa Białeckiego – Wójta Gminy Łąck 

 Pana Zygmunta Wojnarowskiego – Wójta Gminy Mała Wieś 

 Pana Mirosława Krysiaka – Wójta Gminy Nowy Duninów 

 Pana Krzysztofa Woźniaka – Wójta Gminy Pacyna 

 Pana Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta i Gminy Płock 

 Pana Sylwestra Ziemkiewicza – Wójta Gminy Radzanowo 

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

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

Wójta reprezentowanie Gminy Słupno w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu 

Płockiego 

 Pana Sławomira Wawrzyńskiego – Wójta Gminy Stara Biała 

 Pana Kamila Groszewskiego – Wójta Gminy Staroźreby  

 Panią Barbarę Stępniak – Wójt Gminy Szczawin Kościelny 

 Panią Iwonę Gortat – Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród 

 

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego w 2021 roku na 4 posiedzeniach podjęło  

18 uchwał.  

Organem wykonawczym Związku jest Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego powoływany 

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

swoje obowiązki społecznie nie pobiera za swoją pracę wynagrodzenia. 

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

26 sierpnia 2020 r. Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego liczy czterech członków, w 

tym jeden Wiceprzewodniczący.  Skład Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego 

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

26 sierpnia 2020 r reprezentowany jest przez: 
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 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego – Pana Andrzeja 

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

Regionu Płockiego z dnia  26 listopada 2018 r.  

 Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego – Pana 

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

Gmin Regionu Płockiego z dnia  26 listopada 2018 r. 

 Członka Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego – Pana Sławomira 

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

Regionu Płockiego z dnia  26 listopada 2018 r. 

 Członka Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego – Panią Agnieszkę Ruclak - 

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

dnia  13 marca 2019 r.   

W 2021 roku odbyło się 14 posiedzeń Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego podczas 

których Zarząd podjął 17 uchwał. 

2.4. Komisja Rewizyjna 

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

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

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

kontrola wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego. 

W związku z powyższym Komisję Rewizyjną w 2021 roku reprezentują: 

 Pan Krzysztof Woźniak – Przewodniczący Komisji rewizyjnej, powołany Uchwałą 

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

 Pan Mirosław Krysiak – Członek Komisji rewizyjnej, powołany Uchwałą 

Zgromadzenia nr 17/IV/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku. 

 Pan Kamil Groszewski – Członek Komisji Rewizyjnej, powołany Uchwałą 

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

 

2.5. Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego 

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

kieruje Dyrektor Biura - Katarzyna Rogucka – Maciejowska.   

Komórki organizacyjne wchodzące w skład Biura Związku Gmin Regionu Płockiego: 

 Dyrektor Biura ZGRP  
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 Radca Prawny  

 Główny Księgowy Budżetu  

 Dział Finansowo – Księgowy  

 Dział Administracyjno – Organizacyjny  

 Dział Projektów i Programów  

 Komisja Przetargowa  

 Komisja Socjalna  

 Inspektor Ochrony Danych 

 

Rysunek 2. Schemat Organizacyjny Biura Związku Gmin Regionu Płockiego 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

     

III. Sprawy Administracyjne Związku Gminy 
 

W 2021 roku: 

 odbyło się 14 posiedzeń Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego, w czasie których 

podjęto 17 uchwał; 

 odbyły się 4 posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego w czasie 

których podjęto 18 uchwał;   

 wydano 42 upoważnienia  Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego; 

 wydano 1 Zarządzenie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego3 Zarządu Związku 

Gmin Regionu Płockiego; 

 wydano 7 Zarządzeń Dyrektora Biura dotyczących spraw organizacyjnych Biura 

Związku; 

ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO 

DYREKTOR BIURA 

DZIAŁ 
ADMINISTRACYJNO - 

ORGANIZACYJNY 

DZIAŁ PROGRAMÓW I 
PROJEKTÓW 

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU 

DZIAŁ FINANSOWO-
KSIĘGOWY 
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 wydano 1 Ustalenie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego3 Zarządu Związku 

Gmin Regionu Płockiego; 

 wydano 7 Upoważnień Dyrektora Biura dotyczących organizacji pracy Biura Związku. 

 podpisano 22 umowy z wykonawcami dotyczące bieżącej programowej działalności 

Związku Gmin Regionu Płockiego; 

 podpisano 6 aneksów do umów; 

 podpisano 7 porozumień dotyczących realizacji zadań zgodnie ze Statutem Związku 

Gmin Regionu Płockiego; 

 wzięto udział w 8 szkoleniach/ seminariach/ wideokonferencjach;  

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

warunków pracy i płacy w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę; 

 podpisano 1 porozumienie dot. przeniesienia pracownika samorządowego w trybie 

art. 22 Ustawy o pracownikach samorządowych; 

 przygotowano i przeprowadzono 17 wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 

września 2019 roku -  Prawo zamówień publicznych; 

 wystawiono i wysłano 15 153 wezwań do zapłaty zaległej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi;  

 wystawiono i wysłano 347 pism w zakresie przeksięgowania wpłat, zwrotów nadpłat, 

w sprawie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

 przygotowano 146  poleceń księgowych w zakresie zwrotu nadpłat opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi;  

 wystawiono i wysłano 1981 upomnień w zakresie zaległości w opłacie za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi do właścicieli nieruchomości z terenu Gmin: 

Czerwińsk nad Wisłą – 158; Stara Biała – 127; Wyszogród – 192; Brudzeń Duży – 83; 

Łąck – 84; Staroźreby – 464;  Szczawin Kościelny – 85;  Bielsk -267; Gostynin – 183; 

Drobin – 29; Pacyna – 69; Słupno – 89; Gabin – 151; 

 wystawiono i wysłano 188 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w opłacie 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Czerwińsk nad Wisłą – 14; Stara Biała – 

7; Wyszogród – 10; Brudzeń Duży – 11; Łąck – 2; Staroźreby – 44;  Szczawin Kościelny 

– 15;  Bielsk -5; Gostynin – 5; Drobin – 54; Pacyna – 5; Słupno – 10; Gąbin – 6; 

                                                           

3
 Zgodnie z § 15 ust 6 W razie nieobecności lub niemożności wykonywania swoich obowiązków przez Przewodniczącego Zarządu jego funkcję i kompetencje wykonuje 

Wiceprzewodniczący Zarządu. 
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 przeprowadzono 63 postępowania w sprawie udzielenie ulgi w opłacie za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zakończono 

57 postępowań – 46 z roku 2021 oraz 17 z roku 2020 -  pozostało 6  postępowań w toku; 

 wydano 28 decyzji o rozłożeniu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na raty na łączną kwotę 40 251,57 zł plus odsetki; 

 wydano 21 decyzji o odmowie udzielenia ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na łączną kwotę 37 521,18 zł plus odsetki 

 umorzono 8 postępowań w zakresie udzielenia ulgi w opłacie za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi ; 

 zaksięgowano 3726 wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami na łączną kwotę 

762 898,29 zł;  

 przygotowano 332 polecenia księgowe w zakresie zwrotu opłaty komorniczej w 

związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi do Urzędu Skarbowego w latach 

2016 – 2021;  

 przygotowano 164 polecenia księgowe w zakresie wysokości kosztów 

przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego, w  związku z wystawionymi tytułami 

wykonawczymi do Urzędu Skarbowego w latach 2016 - 2021  

 zarejestrowano 34 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dotyczące nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i 

mieszanych; 

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

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

obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel 

nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, 

podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do 

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

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

wypłaty  kosztów poniesionych przez właścicieli nieruchomości w związku z zastosowaniem 

przepisu art. 6s  ustawy ucpg.  

IV. Budżet Związku Gmin Regionu Płockiego 
 

Polityka finansowa Związku Gmin Regionu Płockiego realizowana jest w oparciu 

 o uchwałę budżetową oraz wieloletnią prognozę finansową corocznie uchwalane przez 

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego. 
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Uchwałą Nr 25/V/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku przyjęta została do realizacji 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2021 – 2024 

natomiast Uchwałą Nr 26/V/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku ustalono wielkości budżetowe 

na rok 2021.  

Plan dochodów na 2021 rok po dokonanych w trakcie roku zmianach, według stanu na 

31 grudnia 2021 roku ukształtował się na poziomie 2.564.561,21 zł. 

Plan wydatków na 2021 rok po dokonanych w trakcie roku zmianach, według stanu na 

31 grudnia 2021 roku ukształtował się na poziomie 2.564.561,21 zł.  

 

4.1. Wykonanie budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego 
 

Dochody ogółem na plan  2.564.561,21 zł. zrealizowane zostały w kwocie 2.288.374,40 zł. co 

stanowi 89,23 % planu, w tym: 

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 2.288.374,40 zł. tj. na poziomie 89,23%  

 

Wydatki ogółem na plan 2.564.561,21 zł. zrealizowane zostały w kwocie 2.235.721,63 zł. co 

stanowi 87,18 % planu, w tym: 

- wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 2.235.721,63 zł. tj. na poziomie 87,18% 

 

Budżet Związku zamknął się nadwyżką w wysokości 52.652,77 zł.  

Przychody – nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 20.283,88 zł. 

Skumulowana nadwyżka na dzień 31.12.2021 roku wynosi 72.936,65 zł. 

  

Na dzień 31.12.2021 roku Związek posiada należności wymagalne w kwocie 4.296.572,31 zł.  

 

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyegzekwowane w roku 2021 

wynosiły 642.744,53 zł. 

 

Źródłami wpływów budżetowych Związku w 2021 roku były: dochody z opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych wyegzekwowane w roku 2021, 

składka członkowska, składki celowe Gmin przeznaczone na realizację konkretnych projektów 

oraz dotacje z budżetu państwa i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
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4.2. Wykonanie dochodów budżetowych Związku Gmin Regionu Płockiego 

według podstawowych źródeł 
 

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

 Ogółem Udział  

w dochodach 

ogółem (w%) 

Dochody związane z odbiorem i 

zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych (opłata, koszty komornicze, 

odsetki) 

 

762.898,29 

 

33,34 

 

Składka członkowska 

 

462.967,46 

 

20,23 

Składki celowe (projekty: utrzymanie 

miejsc dla bezdomnych zwierząt, usuwanie 

azbestu, partycypacja w zadaniu PSZOK, 

oraz wkład własny w zadaniach pn.: 

"Działania edukacyjno-informacyjne na 

terenie Związku Gmin Regionu Płockiego 

w Gminie Brudzeń Duży"  oraz 

„Aktualizacja i inwentaryzacja wyrobów 

zawierających azbest dotyczących osób 

fizycznych i prawnych do programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest 

w gminach Gostynin, Pacyna, Mała Wieś 

oraz Miasto i Gmina Gąbin należących do 

Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 

2021-2032 wraz z aktualizacją Baz 

Azbestowych") 

 

213.960,72 

 

9,35 

Dotacja z budżetu państwa na 

dofinansowanie projektów: "Działania 

edukacyjno-informacyjne na terenie 

Związku Gmin Regionu Płockiego w 

Gminie Brudzeń Duży" oraz 

„Aktualizacja i inwentaryzacja wyrobów 

zawierających azbest dotyczących osób 

fizycznych i prawnych do programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest 

w gminach Gostynin, Pacyna, Mała Wieś 

oraz Miasto i Gmina Gąbin należących 

do Związku Gmin Regionu Płockiego na 

lata 2021-2032 wraz z aktualizacją Baz 

Azbestowych" 

 

70.600,00 

 

3,09 
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Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania 

„Usuwanie azbestu na terenie Związku Gmin 

Regionu Płockiego” 

 

 

30.000,00 

 

1,31 

Składka celowa na zbilansowanie system 

gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

747.473,97 

 

32,66 

Inne dochody  

(opłata produktowa, odsetki, kary) 

 

473,96 

 

0,02 

 

Dochody ogółem 

 

2.288.374,40 

 

100,00 

 

Po stronie wydatków wpływy dotyczące zadania odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych przeznaczane były na ostateczne rozliczenie operatorów systemu oraz na 

pokrycie kosztów obsługi systemu. Składka członkowska zgodnie z postanowieniami Statutu 

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

oraz dotacje wydatkowane są zgodnie z celem na jaki zostały przekazane. 

 

4.3. Wykonanie wydatków budżetowych Związku Gmin Regionu Płockiego 

według rozdziałów klasyfikacji budżetowej 
 

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

 Ogółem Wykonanie planu 

(w %) 

Udział w 

wydatkach 

ogółem (w%) 

 

Gospodarka odpadami 

 

1.427.144,36 

 

88,23 

 

63,83 

Schroniska dla zwierząt – zadanie 

utrzymania miejsc dla bezdomnych 

zwierząt 

 

161.548,20 

 

80,77 

 

7,23 

Pozostałe działania związane z 

gospodarką odpadami, tj. zadania 

"Działania edukacyjno -informacyjne 

na terenie Związku Gmin Regionu 

Płockiego w Gminie Brudzeń Duży", 

„Aktualizacja i inwentaryzacja 

wyrobów zawierających azbest 

dotyczących osób fizycznych i 

prawnych do programu usuwania 

 

202.049,22 

 

97,73 

 

9,04 
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wyrobów zawierających azbest w 

gminach Gostynin, Pacyna, Mała Wieś 

oraz Miasto i Gmina Gąbin należących 

do Związku Gmin Regionu Płockiego 

na lata 2021-2032 wraz z aktualizacją 

Baz Azbestowych" oraz „Usuwanie 

azbestu na terenie Związku Gmin 

Regionu Płockiego” 

 

Pozostała działalność – bieżące 

funkcjonowanie Związku 

finansowane składką członkowską 

 

444.979,85 

 

82,83 

 

19,90 

Wydatki ogółem 2.235.721,63 87,18 100,00 

 

V. PROJEKTY I PROGRAMY ZWIĄZKU GMIN REGIONU 

PŁOCKIEGO 

 

5.1. Projekty i programy zrealizowane przez Związek Gmin Regionu Płockiego             

w 2021 roku 

 

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

miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt 

stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz 

inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Miasta Płocka” 

 

Na mocy Porozumienia nr 1/WKŚ-III/P/21/2021 z dnia 09.03.2021 r. pomiędzy Gminą 

Miasto Płock a Związkiem Gmin Regionu Płockiego, została zawarta  Umowa nr 5/V/2021 

z dnia 14.05.2021 r., z PHUP „EURO-GAZ” Sp. J. Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny 

na realizację zadania pn. „Kompleksowa usługa w zakresie unieszkodliwiania odpadów 

azbestowo-cementowych z terenu Miasta Płocka”  oraz Umowa nr 4/V/2021 z dnia 14.05.2021 

r. z VIRIBUS Sp. z o.o. z siedzib\a w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock na pełnienie 

funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ww. Zadanie zrealizowano w terminie od dnia 

14.05.2021 roku do dnia 10.11.2021 roku. 

 Zakres rzeczowy zadania; 

Ilość zdemontowanych, odebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych 

wyrobów azbestowo – cementowych  74,890 Mg tj. 5 760,80 m2 w tym:  
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 zdemontowano, odebrano, przetransportowano oraz unieszkodliwiono 19,840 Mg 

tj. 1 526,15 m2 wyrobów azbestowo-cementowych,  

 odebrano, przetransportowano  oraz  unieszkodliwiono 55,050 Mg tj. 4 234,65 m2 

wyrobów azbestowo-cementowych,  

Łączny koszt – 42 824,88 zł brutto. 

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

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

 Nadzór inwestorski nad realizacją rzeczową zadania; 

Łączny koszt – 5 431,20 zł brutto. 

Całkowity koszt realizacji zadania pn. „Kompleksowa usługa w zakresie unieszkodliwiania 

odpadów azbestowo-cementowych z terenu Miasta Płocka” wyniósł 48 256,08 zł brutto. 

 

5.1.2. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych  

na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” 

„Program unieszkodliwienia odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania 

Związku Gmin Regionu Płockiego”, zgodnie z Umową Nr 3410/21/OZ/DA z dnia  22.12.2021 

roku dofinasowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł, (słownie: trzydzieści tysięcy  złotych 

00/100). 

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego 

wyłoniono wykonawcę:  

Usługi Transportowe i Handel Jan Lorek 

Trzetrzewina 320,  

33-395 Chełmice 

1. Cel programu: 

 oczyszczanie  z azbestu i wyrobów zawierających ten odpad na terenie: 

Części I: Gminy Brudzeń Duży 

Części II: Gminy Nowy Duninów 

Części III: Gminy Pacyna 

Części IV: Gminy Gostynin   

 wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania azbestu na 

mieszkańców.  

2. Termin wykonania zadania: od dnia 03.12.2021 r. do 15.12.2021 r. 

3. Zakres czynności obejmował: 

 Odbiór pokryć dachowych orz płyt azbestowo-cementowych ze wskazanych przez 

Zamawiającego posesji zlokalizowanych na terenie: Gminy Brudzeń Duży, Gminy 
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Nowy Duninów, Gminy Pacyna, Gminy Gostynin, będących członkami Związku 

Gmin Regionu Płockiego, zgodnie z przekazanymi wykazami;  

 Transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich 

unieszkodliwienia; 

 Zdeponowanie na składowisku odpadów przetransportowanych odpadów 

zawierających azbest; 

4. Ilość odebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych wyrobów azbestowo-

cementowych: 111,10 Mg   

 Części I: Gminy Brudzeń Duży – 67,60 Mg 

 Części II: Gminy Nowy Duninów – 17,10 Mg 

 Części III: Gminy Pacyna – 6,90 Mg 

 Części IV: Gminy Gostynin  - 19,50 Mg 

5. Koszt całkowity zadania: 49 915,01 zł brutto  

 Dofinasowanie w wysokości 30 000,00 zł.  

 Środki własne gmin w wysokości 19 915,01 zł. 

6. Zgodnie z zawartą umową Nr 8/XII/2021 z dnia 03.12.2021 roku wartość wynagrodzenia 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z złożoną ofertą w toku 

postępowania ( Cena jednostkowa za usunięcie 1Mg/megagram/) wynosi: 

 Odbiór, załadunek i transport na przystosowanie do tego celu składowisko odpadów 

zalegających na nieruchomościach wyrobów i odpadów azbestowo-cementowych  

wynosi 416,00 zł netto (słownie: czterysta szesnaście złotych 00/100)/ 449,28 zł 

brutto (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć złotych 28/100).  

7. Łączny koszt wykonania zadania pn.: „ Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-

cementowych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”  na terenie: Gminy Brudzeń 

Duży, Gminy Nowy Duninów, Gminy Pacyna, Gminy Gostynin, będących członkami 

Związku Gmin Regionu Płockiego wynosi: 46 217, 60 zł netto (słownie: czterdzieści 

sześć tysięcy dwieście siedemnaście złotych 60/100) / 49 915,01 zł brutto. (słownie: 

czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 01/100 zł) 

 

5.1.3. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu 

Płockiego” 

Realizacja Projektu zgodnie z Umową podpisaną 13.10.2017 r. pomiędzy 

Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego, a Beneficjentem Związkiem Gmin Regionu Płockiego współfinansowanego    

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

przyjazna środowisku” Działania 5.2 „Gospodarka odpadami”  Regionalnego Programu 

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

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

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

5273/16-03 z dnia 09.10.2019 r., aneksem  nr RPMA.05.02.00-14-5273/16-04 z dnia 17 
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września 2020 r. oraz zawartym  aneksem nr RPMA.05.02.00-14-5273/16-05 z dnia 27.04.2021 

r., który wprowadza następujące zmiany:  

Beneficjent: Związek Gmin Regionu Płockiego 

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

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

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

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

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

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

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

RPMA. 05.02.00-14-5273/16-05 z dnia 27.04.2021 r., 

Całkowita wartość projektu: 2 551  316,61 PLN 

Wartość dofinansowania: 1 910 847,14 PLN 

Wkład własny: 1 060 855,84 PLN 

Okres realizacji projektu: 20.04.2016 r. – 31.12.2021 r. 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020. 

 

W dniu 4 listopada 2021 r. Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego zwrócił się do 

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

zmianę polegającą na: 

 wydłużenie terminu realizacji projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie 

Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 

5.2 „Gospodarka odpadami” RPO WM 2014–2020 (nr konkursu RPMA.05.02.00-

IP.01–14–014/16) do 31 grudnia 2022 roku; 

 złożenia częściowego Wniosku o płatność projektu pn. „Organizacja systemu 

PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” w części dotyczącej Gminy 

Stara Biała, Miasta i Gminy Drobin, Gminy Słupno, Gminy Brudzeń Duży; 

 zmniejszenia liczby Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z ośmiu 

[8] na siedem [7] w związku z rezygnacją Gminy Gostynin;  
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 zaktualizowania liczby osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów w 

projekcie (dane GUS dot. terenu realizacji inwestycji) z liczby 64 702 na liczbę 52 

702 osób. 

 zmianę konta nr 81 9038 0004 0000 0013 2000 0770 na nr konta 73 9038 0004 0000 

0013 2000 0720 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Starej Białej dla środków 

własnych Beneficjenta tj. Gminy Stara Biała jako Partnera Projektu, na które wpłynie 

również refundacja. 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w dniu 25.11 2021 r. wyraziła  

zgodę na poniższe zmiany : 

 złożenie wniosku o płatność zawierającego wydatki poniesione jedynie przez 

Partnerów, którzy dostarczyli prawomocne decyzje o pozwolenie na budowę, 

 zmianę numeru wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego dot. środków 

otrzymanych w formie refundacji dla partnera projektu – Gminy Stara Biała. 

Wydłużenie terminu realizacji Projektu do 31 grudnia 2022 roku może być dokonane w 

drodze decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego. W związku z tym Związek 

oczekuje na przeprowadzenie ponownej oceny merytorycznej projektu pod kątem kryteriów 

ogólnych i szczegółowych. W związku z powyższym w dniu 10 grudnia 2021 roku zostały 

dostarczone wymagane  dokumenty (zaktualizowane załączniki) w celu dokonania 

ponownej oceny przez ekspertów  tj.: 

 wniosku o dofinasowanie wraz z kartą zmian,  

 studium wykonalności wraz z analizą finansową. 

 

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

Partnerów/ Gmin tj. Gostynin, Brudzeń Duży, Gąbin, Stara Biała, Drobin, Słupno, Mała Wieś 

z terenu działania Związku Gmin Regionu Płockiego. Liderem Partnerstwa i wnioskodawcą 

jest Związek Gmin Regionu Płockiego. Partnerzy Projektu na rzecz realizacji projektu pn.: 

„Organizacja sytemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” w dniu 10 lipca 

2020 roku zawarli Umowę Partnerską Nr 5/ VII/2020,  w której określono niezbędne na tym 

etapie elementy współpracy. Po stronie Lidera wskazano na obowiązki w zakresie całościowej 

koordynacji, zarzadzania oraz wdrożenia Projektu. Ponadto Strony łącznie ponoszą 

odpowiedzialność m.in.     

 skuteczną i terminową realizację Projektu zgodnie z harmonogramem konkursu RPO 

WM 2014-2020,zatwierdzonym wnioskiem aplikacyjnym, umowa o dofinasowanie, 
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 prawidłowe zarzadzanie Projektem, 

 zobowiązują się realizować swoje zadania z najwyższą starannością, ramami konkursu 

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

przez Lidera Projektu.  

 

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

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

 

   

 

 Gostynin 

 Gąbin 

 Brudzeń Duży 

 Stara Biała 

 Drobin 

 Słupno 

 Mała Wieś  

 

 

 

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia - instalacji punktów selektywnego zbierania 

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

 utwardzonych placów wraz z niezbędną infrastrukturą i instalacjami podziemnymi  

i naziemnymi oraz urządzeniami, zaprojektowaniem i wykonaniem dojść,  

  dojazdów oraz wyposażenie punktów w kontenery i pojemniki na odpady 

niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne,  

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

ewentualnego nowego zjazdu z dróg oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących 

obiektów na potrzeby PSZOK,  

oraz  

 promocję projektu – wraz ze stosownymi oznaczeniami, wydarzeniami promującymi, 

materiałami poligraficznymi. 

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

zasięgiem: bez względu na płeć, wiek, orientację seksualną wyznanie etc., stąd też uznać go 
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należy za jednoznacznie pozytywny w zakresie stwarzania równych szans  

i niedyskryminowania kogokolwiek. Rozwiązania architektoniczne i technologiczne 

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

osób niepełnosprawnych, które będą pozbawione barier architektonicznych.   

 

Główny cel projektu  

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko składowanych odpadów poprzez 

upowszechnienie i zwiększenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów, co zwiększy poziom 

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

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

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

odpadów komunalnych składowanych na składowiskach odpadów. 

Projekt w znacznym stopniu przyczyni się do: 

 likwidacji istniejących nielegalnych „dzikich” wysypisk poprzez większe możliwości 

segregacji odpadów i ich dostarczania do specjalnie wydzielonych punktów, 

 poprawa stanu środowiska,  

 estetyki krajobrazu oraz wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców,   

a także 

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

środowiskowych, stanowiących normę w krajach Unii Europejskiej.  

 

W drożenie projektu przyczyni się do realizacji celu głównego oraz szczegółowych 

wynikających z zapisów konkursowych dla projektów realizowanych z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

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

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

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

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

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

   

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

realizacji inwestycji dokonane zostanie zatrudnienie pracowników poprzez zwiększenie 

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

lub W Zakładach Gospodarki Komunalnej, rozszerzając zakres obowiązków o obsługę Punktu 
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Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Spowoduje to zwiększenie umowy o pracę 

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

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

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą zarządzane przez Gminy. Koszty związane 

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

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powstałe w wyniku realizacji projektu 

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

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

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

powstaną.  Dzięki realizacji projektu zakłada się intensywne wdrażanie selektywnej zbiórki 

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

tj.: 

 Frakcja I: Papier 

 Frakcja II: Tworzywa sztuczne 

 Frakcja III: Szkło 

 Frakcja IV: Opakowania wielomateriałowe 

 Frakcja V: Zmieszane odpady opakowaniowe 

 Frakcja VI: Odpady komunalne ulegające biodegradacji ( w tym odpady 

opakowaniowe, ulegające biodegradacji) 

 Frakcja VII: Przeterminowane leki 

 Frakcja VIII: Chemikalia oraz zanieczyszczone opakowania 

 Frakcja IX: Zużyte baterie i akumulatory 

 Frakcja X: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 Frakcja XI: Meble i inne odpady wielogabarytowe 

 Frakcja XII: Odpady budowlane i rozbiórkowe 

 Frakcja XIII: Zużyte opony  

 Frakcja XIV: Odpady zielone 

 Frakcja XV: Odzież i Tekstylia inne niż Biodegradowalne 

 Frakcja XVI: Popioły 

Poza wymienionymi, podjęte będą również dalsze prace związane z zagospodarowaniem 

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

do punktów selektywnej zbiórki odpadów dalsze działania będą polegały na przekazaniu 
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wydzielonych grup odpadów do deklarujących chęć współpracy podmiotów gospodarczych 

świadczących usługi w zakresie zagospodarowania odpadów.   

 

Realizacja projektu jest niezbędnym czynnikiem wpływającym na poprawę warunków 

ekologicznych i ekonomicznych omawianego regionu. Głównym celem projektu jest 

ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko składowanych odpadów poprzez 

upowszechnienie i zwiększenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów, co zwiększy poziom 

ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych. 

 

5.1.4. „Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich 

Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, 

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

opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji 

 i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową” 

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

Słupno, Gmina Staroźreby, Gmina Stara Biała,  

Termin realizacji przedsięwzięcia: 24.03.2020 – 31.12.2021 

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

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL” Artur Zielaskowski z 

siedzibą w Grudziądzu 

Łącznia liczba miejsc zarezerwowanych w schronisku: 29 

Źródła finansowania: środki własne Gmin 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:  

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

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

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

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

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

a. zabezpieczenie 29 /dwadzieścia dziewięć/ miejsc w schronisku w odpowiednich 

warunkach dla odłowionych zwierząt, posiadające pomieszczenia chroniące je 

przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła 
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dziennego, a także zapewnienie  wyżywienia, stałego dostępu do wody oraz opieki 

weterynaryjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;  

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

wskazaniem pochodzenia zwierzęcia odłowionego i przyjętego do schroniska,  

a także prowadzenia ewidencji nadania numerów identyfikacyjnych zwierzętom 

oraz każdorazowo informowanie Zamawiającego o zdarzeniach, tj. adopcja, 

upadek, eutanazja zwierzęcia; 

c. prowadzenie dokumentacji fotograficznej zwierząt wraz z ich numerem 

identyfikacyjnym dla potrzeb działań adopcyjnych; 

 przekazywanie dokumentacji fotograficznej wyłapanych zwierząt w ciągu 

48 godzin od ich wyłapania w celu zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego bądź Wykonawcy; 

 sporządzanie w dniu odłowienia zwierzęcia dokumentacji fotograficznej 

zwierzęcia odłowionego. Zdjęcia oznaczone datą interwencji umieszczoną 

na  wykonanej fotografii. Dokumentację fotograficzną o której mowa 

powyżej Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu  

w terminie 48 godzin od przeprowadzenia  skutecznej interwencji wraz  

z krótkim opisem umożliwiającym identyfikację odłowionego  psa  

z wskazanego miejsca do odłowienia; 

d. wykonanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjmowanych do 

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

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

zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej po wykonaniu zabiegów kastracji 

lub sterylizacji. 

3. Zamawiający zakłada, a Wykonawca gwarantuje 29 /dwadzieścia dziewięć/ miejsc w 

schronisku dla bezdomnych zwierząt,  posiadające pomieszczenia chroniące je przed 

zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, a także 

zapewnienie wyżywienia, stałego dostępu do wody oraz opieki weterynaryjnej - zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

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

rozliczeniowego, pisemnej sprawozdawczości związanej z realizacją przedmiotu 

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

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

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

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

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

czynności formalnych i prawnych przejmuje przyjęte do schroniska zwierzęta na utrzymanie 

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

odpowiedzialność za przejęte zwierzęta. 

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

15-dniowa kwarantanna; odrobaczenie; szczepienie; leczenie.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji i dokumentacji zwierząt 

poddanych kastracji lub sterylizacji oddzielnie dla każdej z gmin objętych przedmiotem 

zamówienia (polegającej m.in. na sporządzaniu pisemnych protokołów potwierdzających 

wykonanie zabiegów sterylizacji lub kastracji przez Wykonawcę, zawierających opis 

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

W ramach umowy w okresie od 24.03.2020 roku  do 31.12.2021 roku:  

 liczba upadków/eutanazji: 0 

 liczba psów adoptowanych: 15 (8 w 2020 r., 7 w 2021 r.) 

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

członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich 

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

opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji 

wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową”, wyniósł 241 159,95 zł brutto w terminie od 24 

marca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. / [ 99 519,30 zł brutto w terminie od  24 marca 2020 r. 

do 31 grudnia 2020 roku; 141 640,65 zł brutto w terminie od 01 stycznia 2021 roku do 31 

grudnia 2021 r.] 

 

5.1.5. „Program Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu „Polski Ład” 

Edycja nr 1” 

W dniu 29 lipca 2021 roku złożono trzy /3/ wnioski aplikacyjne o dofinasowanie 

projektów inwestycyjnych w ramach edycji nr 1 z Rządowego Funduszu Polski Ład za 

pośrednictwem przygotowanej aplikacji do składania wniosków, zgodnie z zgłoszonymi 

potrzebami Gmin w ankiecie, w ramach przygotowania wspólnego aplikowania o środki 

finansowe, zostały objęte następujące inwestycje: 
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1. W pierwszym wniosku bez kwotowego ograniczenia pn. „ Budowa i przebudowa 

infrastruktury wod-kan w gminach: Brudzeń Duży, Bulkowo, Gabin, Łąck, Nowy Duninów, 

Pacyna, Radzanowo, z terenu Związku Gmin Regionu Płockiego” 

a) Gmina Łąck – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina i Zaździesz; 

b) Gmina Brudzeń Duży -  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sikórz 

gmina Brudzeń Duży wraz z rurociągiem tłoczonym odprowadzającym ścieki przez teren 

gminy Stara Biała do oczyszczalni miejskiej w Płocku – Etap I; 

c) Miasto i Gmina Gąbin – Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej na 

terenach zurbanizowanych miasta Gabin oraz Budowa kanalizacji deszczowej 

odprowadzającej wody deszczowe z terenu zabudowy mieszkaniowej – Gąbin ul. 

Stodólna; 

d) Gmina Nowy Duninów – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w n. Nowy 

Duninów – Stary Duninów oraz Budowa hydroforni w m. Wola Brwileńska; 

e) Gmina Bulkowo – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 

Bulkowo; 

f) Gmina Radzanowo – Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Radzanowo Dębniki; 

g) Gmina Pacyna – Przebudowa istniejącego kolektora ściekowego w miejscowości Luszyn. 

 

Obszar Inwestycji: – Priorytet 1: Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni  

 Priorytet  3 : Budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej 

Przewidywany okres realizacji: powyżej 12 miesięcy 

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) -  45 736 842,11 zł 

Kwota udziału własnego (w PLN) – 2 286 842,11 zł  

Procentowy udział własny w realizacji – 5 % 

Kwota wnioskowanych środków (w PLN) – 43 450 000,00 zł 

Procentowy udział dofinasowania – 95% 

2. W drugim wniosku do 30 mln złotych pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej z instalacją odnawialnych źródeł energii w gminach na terenie Związku Gmin 

Regionu Płockiego” 

a) Gmina Bielsk – Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności 

publicznej; 

b) Gmina Stara Biała – Budowa instalacji OZE i termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej z terenu Gminy Stara Biała; 

c) Gmina Łąck – Budowa instalacji OZE i termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej z terenu Gminy Łąck oraz Budowa Instalacji fotowoltaicznej wraz z 

termomodernizacją budynku Gminy Hali Sportowo-Widowiskowej w Łącku; 

d) Miasto i Gmina Gąbin – Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej 

z terenu Miasta i Gminy Gąbin oraz Termomodernizacja budynku hali sportowej w 
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Dobrzykowie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii i Termomodernizacja 

budynku biurowego oraz budynków warsztatowych i magazynowych Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gabinie wraz z montażem odnawialnych 

źródeł energii; 

e) Gmina Radzanowo – Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy wraz z 

montażem odnawialnych źródeł energii; 

f) Gmina Pacyna – Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy w Pacynie wraz 

z montażem odnawialnych źródeł energii; 

g) Miasto i Gmin Drobin – Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej 

wraz z instalacją fotowoltaiczną w formule zaprojektuj i wybuduj; 

h) Gmina Nowy Duninów – Wykonanie instalacji OZE w budynku Urzędu Gminy Nowy 

Duninowie. 

Obszar Inwestycji: – Priorytet 1: Odnawialne źródła energii 

  Priorytet 2: Poprawa efektywności energetycznej budynków i 

instalacji   publicznych  

Przewidywany okres realizacji: powyżej 12 miesięcy 

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) -  25 136 842,11 zł 

Kwota udziału własnego (w PLN) – 1 256 842,11 zł  

Procentowy udział własny w realizacji – 5 % 

Kwota wnioskowanych środków (w PLN) – 23 880 000,00 zł 

Procentowy udział dofinasowania – 95% 

 

3. W trzecim wnioski do 5 mln złotych pn. „ Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby 

transportu publicznego dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” 

a) Gmina Stara Biała – Zakup taboru samochodowego na potrzeby użyteczności 

publicznych w Gminie Stara Biała; 

b) Miasto i Gmina Gąbin – Zakup taboru samochodowego na potrzeby użyteczności 

publicznych w Mieście i Gminie Gąbin; 

c) Gmina Nowy Duninów – Zakup autobusu hybrydowego dla potrzeb własnych Gminy 

Nowy Duninów. 

Obszar Inwestycji: – Priorytet 3: Tabor z napędem niskoemisyjnym   

Przewidywany okres realizacji: powyżej 12 miesięcy 

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) -  5 882 352,94 zł 

Kwota udziału własnego (w PLN) – 882 352,94 zł  

Procentowy udział własny w realizacji – 15 % 

Kwota wnioskowanych środków (w PLN) – 5 000 000,00 zł 

Procentowy udział dofinasowania – 85% 
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Łączna wartość złożonych trzech [3] wniosków w ramach wspólnego aplikowania  

o dofinasowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  

wynosi: 

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) -  76 756 037,16 zł 

Kwota udziału własnego (w PLN) – 4 426 037,16 zł  

Kwota wnioskowanych środków (w PLN) – 72 330 000,00 zł 

W dniu 18 listopada 2021 roku w związku z Wnioskiem o dofinasowanie  nr 

01/2021/6858/PolskiLad  z Programu  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych  został Związek Gmin Regionu Płockiego zakwalifikowany przez Prezesa Rady 

Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej, o której mowa w art. 69a ustawy do kwoty 

5 000 000,00 PLN.   

Promesa została udzielona w celu zapewnienia dofinasowania ze środków Programu na 

realizację Inwestycji: Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego 

dla gminy członków Związku Gmin Regionu Płockiego po spełnieniu  następnych 

warunków: 

1. Ogłoszenie Postepowania zakupowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy/ 

Wykonawców Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia udostępnienia 

Wnioskodawcy Wstępnej Promesy w Aplikacji służącej do obsługi Programu; 

nierozpoczęcie Postępowania zakupowego w ww. terminie jest równoznaczne z 

rezygnacją Wnioskodawcy z dofinasowania Inwestycji z Programu, o czym BGK 

informuje Prezesa Rady Ministrów; 

2. Zapewnienie udziału własnego Wnioskodawcy w kwocie nie niższej niż udział własny 

wskazany we Wniosku o dofinasowanie;  

3. Zapewnienie, że  Inwestycja, której dotyczyć będzie postepowanie zakupowe będzie 

tożsama  opisem Inwestycji zawartym we Wniosku o dofinasowanie; 

4. Przekazanie BKG potwierdzenia ogłoszenia postępowania zakupowego w terminie 6 

miesięcy od udostepnienia Wstępnej Promesy zgodnie z wzorem stanowiącym nr 7a do 

Regulaminu; 

5. Przeprowadzenie postepowania zakupowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych; 

6. Pod warunkiem ogłoszenia postepowania zakupowego o którym mowa w ust. 5 w ciągu 

6 miesięcy od daty udzielenia tej wstępnej promesy, wstępna promesa jest ważna przez 

cały okres postępowania zakupowego do daty rozstrzygnięcia tego postepowania.  
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5.2. Projekty – Aplikowanie o środki zewnętrzne 

 

5.2.1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach 

Regionu Płockiego” 

 

Beneficjent: Związek Gmin Regionu Płockiego 

Partnerzy: Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Pacyna 

Całkowita wartość projektu: 625 668,53 PLN 

Wnioskowana wartość dofinansowania: 392 493,12 PLN 

Wniosek aplikacyjny złożony w ramach ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę 

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

Działania 4.2 Efektywność Energetyczna – typ projektu Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020.   

Zakres rzeczowy projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

w Gminach Regionu Płockiego” dotyczy głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności 

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

zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych. Realizacja 

niniejszego projektu stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy w obszarze 

energochłonności i niskiej emisji. 

W ramach projektu planowane do modernizacji są następujące budynki: 

Gmina Pacyna – Urząd Gminy w Pacynie 

Miasto i Gmina Gąbin – budynek administracyjno-biurowy 

Miasto i Gmina Gąbin – budynek garażowo-warsztatowy  

 

Wniosek nie otrzymał dofinansowania w związku z brakiem środków, które zostały 

zaangażowane w termomodernizację placówek medycznych. Wniosek znalazł się na liście 

rezerwowej. 

 

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

opakowań po nawozach i typu Big-Bag ” 

 

Beneficjent: Związek Gmin Regionu Płockiego 

Partnerzy: Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Brudzeń Duży, Gmina  Gostynin, Gmina Nowy 

Duninów, Gmina Słupno, Gmina Stara Biała, Gmina Pacyna, Gmina Łąck 
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Całkowita wartość projektu: 253 046,00 zł 

Wnioskowana wartość dofinasowania: 234 301,00 zł 

Wkład własny: 18 745,00 zł  

Termin realizacji: od 01.02.2021 do 30.06.2022 r.  

Wniosek aplikacyjny został złożony w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz 

Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naboru wniosków o dofinasowanie 

w ramach programu priorytetowego nr 2.7 „ Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona 

ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.  

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia polega na usunięciu folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej, z terenie Gminy  Brudzeń Duży, Miasta i Gminy 

Gabin, Gminy Gostynin, Gminy Nowy Duninów, Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy 

Pacyna, Gminy Łąck na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród rolników tj.: 

 szacowane ilości odpadów pochodzenia rolniczego wynoszą łącznie 468,601 Mg 

 liczba gospodarstw domowych generujących takie odpady obejmuje ponad 365 

lokalizacji 

 Masa odpadów z podziałem na frakcje: 

 Folia rolnicza 280,765 Mg 

 Siatka i sznurek do owijania balotów 49,163 Mg 

 Opakowania po nawozach oraz typu Big Bag 138,674 Mg 

Warunki dofinasowania: 

 beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki  

(ostatecznymi odbiorcami korzyści są posiadacze odpadów rolniczych); 

 kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów 

pochodzących od rolników ( z PSZOK lub innego miejsca wskazanego przez gminę) oraz 

odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag); 

 podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowalnego;  

 dofinasowanie w formie dotacji 100% kosztów kwalifikowalnych, z  zastrzeżeniem, że 

kwota dofinasowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy 

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

oraz typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach 

przedsięwzięcia; 
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 beneficjent zobowiązany jest  do udokumentowania zagospodarowania (odzysk lub 

unieszkodliwienie, z wyłączeniem składowania) odpadów usuwanych w ramach 

realizowanego przedsięwzięcia ( brak udokumentowania skutkuje wypowiedzeniem 

umowy i zwrotem wypłaconej dotacji)    

 

5.3. Projekty w trwałości 
 

5.3.1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych 

na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” 

 

Beneficjent: Związek Gmin Regionu Płockiego 

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

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

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

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 30.09.2018 r. 

Całkowita wartość projektu: 10 247 594,54 PLN 

Wartość dofinansowania: 6 294 838,66 PLN 

Poziom dofinansowania: 80 % 

Projekt w okresie trwałości do 28 czerwca 2024 roku. 

Zakres rzeczowy projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” dotyczył głębokiej 

termomodernizacji wraz z wymianą źródeł ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł 

energii 16 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin 

Regionu Płockiego 

W ramach projektu zmodernizowane zostały następujące budynki: 

 Gmina Bodzanów: 

 Szkoła Podstawowa przy ZPO w Bodzanowie, 

 Gimnazjum przy ZPO w Bodzanowie, 

 Gmina Brudzeń Duży: 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym, 

 Gmina Bulkowo: 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Bulkowie, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Worowicach, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Nadułkach, 

 Miasto i Gmina Gąbin: 
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 Kamienica przy ul. Stary Rynek 14 w Gąbinie, 

 Gmina Gostynin: 

 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie, 

 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu, 

 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku, 

 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu, 

 Gmina Nowy Duninów: 

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

 Gmina Radzanowo: 

 Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, 

 Szkoła Podstawowa w Radzanowie, 

 Gmina Staroźreby: 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Górze, 

 Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach. 
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