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WSTF;P 


Raport , stanie Gminy Wieczfnia Koscielna opracowano za rok 2019. Prace 
nad raportem b Ily realizowane na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca i 1990 r. 

o samorz,!dzie g 	 innym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713). 

Raport kazuje trendy rozwojowe i jest podstaw'! do obiektywnej,: opartej 

na faktach, ocen mozliwosci dalszego rozwoju Gminy. 

Raport z wiera analiz~ nast~puj,!cych obszarow dzialalnosci Gminy: 
1) 

2) 

3) Inwesty e gminne i inne zadania remontowe zrealizowane w solectwach; 
4) Dzialaln. sc gospodarcza; 
5) Warunki'zycia mieszkailcow (infrastruktura techniczna: wodoci,!gi, kanalizacja, drogi, 

gospoda ka odpadami); 
6) Zagospo arowanie przestrzenne; 
7) Oswiata 

8) Pomoc s oleczna; 

9) Realiza a uchwal przez Rad~ Gminy Wieczfnia Koscielna. 

10) Stan mi ia komunalnego 

I 

Dla opr cowania raportu szczegolnie cenna okazala si~ wiedza pracownikow Urz~du 

Gminy Wiecz ia Koscielna i jednostek organizacyjnych Gminy oraz szereg dokWnentow, 

b~d,!cych w po iadaniu Urzydu, a takZe informacje zamieszczone na stronie intem~towej, w 
Biuletynie Info acji Publicznej oraz udostypnione przez Urz'!d Statystyczny. 
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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY 


1.1. Polo enie i powierzchnia Gminy 

Gmina Wiec fnia Koscielna polozona jest w p61nocno-zachodniej cZysci wojew6dztwa 
mazowieckiego, w powiecie mlawskim. Graniczy z gminami wchodzqcymi iv sklad 
wojew6dztwa w insko - mazurskiego, tj.: Ilowo - w powiecie dzialdowskim, ~anowiec 
Koscielny - w iPowiecie nidzickim; oraz gminami wchodzqcymi w sklad wojeW6dztwa 
mazowieckiego, I tj'.. Dzierzgowo, Szydlowo i gminq miejskq Mlawa DOrypnOsc 
komunikacyjna ( miny Wieczfnia Koscielna oparta jest na drodze krajowej Nr 7 relacji Gdansk 

EIblqg WarS2 ~wa - Krak6w Chyzne - granica panstwa 0 dlugosci na terenie gmty ok. 9 
km, dziesiyciu d ogach powiatowych 0 lqcznej dlugosci ok. 54 km oraz drogach gm nnych 0 

lqcznej dlugosci Jk. 135 km. 
Powierzchni a gminy wynosi: 11 980 ha (119,8 km2), z czego uzytki roine stano~ 76,7% 

og61nej powierz hni gminy, lasy i grunty lesne 17,6%, a pozostale grunty i nieuz . i 5,7%. 
Przez teren gm' tly przeplywajq rzeki: Orzyc, Wieczfnianka i Mlawka. Na tereni~ gminy 
znajduje siy Ziel msko - Rzygnowski Obszar Chronionego Krajobrazu (pow. 3.440,3~ ha). 

; 

Powierzchnia p.~szczeg6lnych obr~b6w 

! Lp. ii 
Obr~b Pow. (ha) Udzi~1 % I 

w pow.!gminy . 
1. 8qki 

.... 
205,43 1,11 I 

2. Bonislaw ~53,48 2, 2 
I 3. Chmiele\ . ko I 242,84 2,@3 

4. lGhmiele\ o Wieikie 683,84 5,11 
5. Dlugokqtv 392,75 3,28 i 

6. Grzebsk 885,66 7,19 I 
7. • Grzybow p (solectwa: Grzybowo, Grzybowo-Kapusnik) i 827,52 6,91 

I 8. Kuklin 752,80 6,~8 
9. Kulany 545,91 4,~6 ! 

10. KObia= 349,87 I 2, ~2 
11. Lyg I 317,09 2, ,5 i 

12. Michalir owo 129,48 1,08 
I 13. Uniszki· Cegielnia 318,75 2,66 

14. Uniszki I jumowskie 666,36 I 5,$6 
15. Uniszki, :awadzkie 954,50 7,97 i 

I 16. Peplowo 812,09 6,178 
i 17. Pogorzel 354,79 2,P6 

18. Wieczfu ~ Koscielna 336,94 2,81 ! 

19. Wieczfu ~ - Kolonia 394,04 3, ~9 I 
20. Wqsoszei! 309,32 2, ~8 

I 21. Windyk 1.039,67 8,b8 
22. Zalyze i 312,94 2,61 I 

23. ZakrzewpWielkie 434,08 3,62 

I 24· 
m 

i Turowo 
1 

! 460,13 3,84 
RAZEM I 11.980,28 10~,00 I 

Najmniejszq pO~ierzchniy zajmuje obryb Michalinowo 129,48 ha (1,08% powierzclhni), 
natomiast najwifkszy obszar zajmujq Windyki - 1.039,67 ha (8,68% powierzchni). 

" > 
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1.2. 

Rada G ny Wieczfnia Koscielna liczy 15 radnych. Przy Radzie Gminy Wieczfnia 
Koscielna dzialaj 

! 
nastypujqce Komisje: 

1) Komisja ewizyjna -liczba os6b 8; 
2) Komisja udzetu, Finans6w i Planowania -liczba os6b 5; 
3) Komisja swiaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych -liczba os6b 5; 
4) Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczenstwa Publicznego 9chrony 

Przeciwp zarowej -liczba os6b 5; 
5) Komisja olnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska -liczba os6b 5; 
6) Komisja karg, Wniosk6w i Petycji liczba os6b 8. 

W 2019 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano og61em 130.09;8,59 zl, 
: 

z kt6rych przezn czono na diety radnych - 124.155,38 zl. Rada Gminy odbyla 7 sesj~ oraz 37 

posiedzen komisJ' . 

1.3. Stru tura organizacyjna Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna 

Struktura' rganizacyjna Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna ksztahuje siy nast~pujqCo: 
I 

WOJT 

K1ROWNIK REFERATU 
CRZ,\D SI),1\l' GOSPODARKI ZARZ.\HANIESKRABNIK GMINY EKRETARZ G;\IIN\ 
c\'\\ ILN EGO KR\Z\~OWEKOMUNALNEJ 

IINWESTYCJI 

REFERATL REFERAT L REFERAT LGOSPODARKI 
FINANSOWI ORGANIOZACVJNO KOMliNALN[J

PLANOWANIA GOSPODARCZV IINWFSTYCJI 

Liczba 0 6b zatrudnionych w Urzydzie Gminy Wieczfnia Koscielna IJfl dzien 
31.12.2019 roku , rzedstawia siy nastypujqCo: 
1) pracownicy a inistracyjni 25 os6b, w przeliczeniu na peIne etaty - 22,875; 
2) pracownicy 0 slugi 5 os6b, w przeliczeniu na peIne etaty 4,25. 

W 2019 r ku przeciytne zatrudnienie (lqcznie z pracownikami zatrudnionymi W ramach 
rob6t publicznyc ) w Urzydzie Gminy wynosilo 30,2 etatu. 
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1.4. Gmi ne jednostki organizacyjne i solectwa 

Na tere ie Gminy Wieczfnia Koscielna funkcjonuj<,! nast((puj<,!ce jednostki 
organizacyjne: I 

1) Urz<'!d G iny Wieczfnia Koscielna; 
2) Gminny srodek Pomocy Spolecznej w Wieczfni Koscielnej; 
3) Gminna iblioteka Publiczna w Wieczfni Koscielnej; 
4) Szkola Hodstawowa im. Marszalka J6zefa Pilsudskiego w Wieczfni Kfscielnej 

wraz z S*ol<t Filialn<,! w Grzebsku; I 

5) Szkola P dstawowa im. Kr61a Wladyslawa Lokietka w Uniszkach Zawadzkic~; 
• I 

6) Szkola P dstawowa w Wmdykach. ! 
I 

W sklad Gminy ieczfnia Koscielna wchodz<,! 24 solectwa: I 

1) B<tki; 
2) 

3) 

4) Chmiele, 0 Wielkie;, 
5) Dlugok<t y; 
6) Grzebsk! 

I 
7) Grzybo 0; 


8) Grzybo 'o-Kapusnik; 


9) Kuklin;i 

10) Kulany;1 

11) Kobialki~ 

12) L((g; 

13) Michali owo; 

14) Uniszki egielnia; 

15) Uniszki umowskie; 

16) Uniszki awadzkie; 

17) Peplow;; 

18) Pogorze,; 

19) Wiecz • a Koscielna; 

20) Wieczfi ' a-Kolonia; 


21) W<tsosz ; 

22) Windyk; 

23) Zal((ze; 

24) Zakrze 0 Wielkie. 
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I 

1.5. Lud Ilose i dynamika zmian 
I 

Na koniec 019 r. liczba mieszkanc6w gminy Wieczfnia Koscielna zameldowcinych na 
\ 

pobyt staly wyn{]~ila 3 995 os6b, co daje sredniCj. gystosc zaludnienia ok. 33 osoby n~ km2• 

Liczba mie zkanc6w z podzialem na poszczeg61ne miejscowosci gminy Wieczfnia 
Koscielna 

'----4.-tmewo Wielkie 118 116 -2 
5. ty 72 72 0 I 

~~--------+-----------+-----------+-------~ 
6. Gr2 ebsk 346 340 -6 
7. Gr2ybowo 158 155 -3 
8. Gn:ybowo-Kapusnik 28 27 -1 
9. Ko ialki 100 98 -2 

Kullin 367 364 -3 

Lp. Nhwa miejscowosci 

Liczba 
mieszkanc6w 

Liczba 
mieszkanc6w 

2018 2019 

1. BCj.l i 39 39 
2. BOI islaw 69 68 
3. em nielewko 64 64 

! ~ 
R6znical 

I 

(2019-201~) 
i 

o 
-1 
o 

! 

10. 
---.!!J Ku ~y 128 129 +1 

12.1 Ly~ 78 72 -6 
13. Mi('halinowo 75 74 -1 i 
14. Pe}: owo 223 221 -2 
15. Po~ brzel 91 86 -5 
16. Turpwo 34 33 -1 

17'1 U~Zki-Cegielnia 129 +5 
i Gumowskie 140 

134 
140 o 

19. Un szki Zawadzkie 570 566 -4 l 
20. WCj. osze 68 68 o 
21. Wi czfnia-Kolonia 169 172 +3 
22. Wi czfnia Koscielna 315 315 0 
23. WJt _kl_'________-+____4_6_3____+-___4_6_0____r-___-3__+i~ 
24. Z wo Wielkie 85 83 -2 I 

~+z-·e__----------+_----l0-6----~----9-9----_+------7--r'~ 
RAZEM 4 035 3995 -40 ! 

Najmniej~za liczba os6b zamieszkuje w miejscowosci Grzybowo - Kapusn~k - 27, 
natomiast najwiy sza w Uniszkach Zawadzkich 566. 

I 
Statystyka urodzl : 

I 

- 2019 r. urodzil ,siy 45 dzieci, w tym 20 chlopc6w i 25 dziewczynek, 

-2018 r. urodzilo Fiy 56 dzieci, w tym 23 chlopcow i 33 dziewczynki. 

Statystyka zgono : 

-2019 r. zmarlo mieszkanc6w gminy, w tym 31 myzczyzn i 18 kobiet, 

- 2018 r. zmarlo 6 mieszkancow, w tym 24 myzczyzn i 22 kobiety. 
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1.6. Gospo 

Na terenie gmin) 
wtym: 

, 

! 

arstwa rolne , 
I

I , 

Wieczfnia Koscielna w 2019 roku funkcjonowalo 776 gospodarstwlrolnych, 
l 

I I 

Lp. Powi rLchnia gospodarstwa 
Liczba gospodarstw 

2018 r. 
Liczba gospo~arstw 

2019 r! 

1. ! 1-1,999 ha 117 117 l 

2. 2-4,999 ha 172 169 
I 
! 

3. 5-14,999 ha 264 268 I 
4. 15-29,999 ha 160 

I 

159 I 
I 

5. 30 ha i wi((cej 64 
l 

63 I 

• 

1.7. Dziala 

RAZEM 777 776 ! 
i 
, 
I 

. nose gospodarcza . 
, 

I! i 

Zgodnie ~ Centralnq Ewidencjq i Informacjq 0 Dzialalnosci Gospodarczej (~EIDG), 
wedlug stanu nadzien 31 grudnia 2018 r. ilose zarejestrowanych podmiotow gospo~arczych, 
ktore majq glo e miejsce prowadzenia dzialalnosci na terenie gminy Wieczfnia J<toscielna 
obejmowala 261 pozycji, z czego: 

1) Statu· "aktywny" posiadalo 136 podmiotow; 
2) "wykreslony" posiadalo 95 podmiotow; 
3) . "zawieszony" posiadalo 26 podmiotow; 
4) Licz i podmiotow prowadzqcych dzialalnosci gospodarczq wylqcznie ~ formie 

: I 

spolk cywilnej obejmowala jednq pozycj((; i 
5) Statu~ "oczekujqcy na rozpocz((cie dzialalnosci" posiadaly trzy podmioty.1 

I 
Natomi wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2019 r. Hose zarejestr?wanych 

podmiotow gos odarczych, ktore majq g16wne miejsce prowadzenia dzialalnosci n~ terenie 
gminy Wieczfui: Koscielna obejmowala 278 pozycji, z czego: i 

1) Statu "aktywny" posiadalo 138 podmiotow; 
2) Statu I"wykreslony" posiadalo 112 podmiotow; 
3) Statu "zawieszony" posiadalo 25 podmiotow; 
4) Liczb podmiotow prowadzqcych dzialalnosci gospodarczq wylqcznie Wformie 

I 
spolki c ilnej obejmowala trzy pozycje; , 

5) Statu "oczekujqcy na rozpocz((cie dzialalnosci" posiadalo zero podmioto\\{. 
! 

gospodarcze funkcjonujqce na terenie gminy to: 
1) Przet' orstwo mi((sne; 

I •
2) Zakl y stolarskle; 

3) Obro ka drewna; 

4) Uslu i ogolnobudowlane; 

5) Uslu i transportowe; 

6) Hand 1i naprawa pojazdow samochodovvych. 
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1.8. Organ acje pozarz~dowe dzialaj~ce na terenie Gminy Wieczfnia 
Koscielna 

1 

Na tereni i Gminy Wieczfnia Koscielna dzialaj~ nastypuj~ce organizacje pozar~~dowe: 

1) Ochotnic a StraZ Pozama w Wieczfni Koscielnej; 

2) Ochotnic a StraZ Pozama w Chmielewie Wielkim; 

3) Ochotnic. a StraZ Pozama w Windykach; 

4) Ochotnic· a StraZ Pozama w Grzybowie; 

5) Ochotnic a StraZ Pozama w Uniszkach Zawadzkich; 

6) Ochotnic a StraZ Pozama w Grzebsku; 
I 

7) Stowarzy zenie Rozwoju i Promocji Gminy Wieczfnia Koscielna "Nasza Gmi~a"; 


8) Gminny . udowy Klub Sportowy "Wieczfnianka" Wieczfnia Koscielna; I 


9) Stowarzyi zenie Inicjatyw Spolecznych "Niech siy Dzieje"; 


1 0) Kolo Gos odyn Wiejskich w Wieczfni Koscielnej; 


11) Kolo Gos odyn Wiejskich w Kuklinie; 

i , , 

12) Stowarzy· zenie "CZYSTE ZRODLA". 
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• REALIZACJA PODJF;TYCH UCHWAL RADY GMINY 

WIECZFNIA KOSCIELNA 


L.p. Numer 
uchwaly i data 
jej podjtrcia 

i 

; Tytul uchwaly 
I 

Spos6b wykonani~ 
I . 

1. IV/30/2019 
zdnia 

w sprawie poboru podatku od 
. nieruchomosci, rolnego i 

Uchwala przeslana w dniu 01.03.2019 r. do 
organu nadzoru, tj. RIO ii Wojewody 

27.02.2019 • lesnego w drodze inkasa oraz Mazowieckiego. j 

okreslenia inkasent6w, Opublikowana w Dz. Urz. Woj~ Maz. z dnia 
termin6w platnosci dla 01.03.2019 r., poz. 2777 or<p: podana do 
inkasent6w i wynagrodzenia 
za inkaso. 

publicznej wiadomosci poprzez z~ieszczenie w 
BIP i na tablicy ogloszen ttzydu Gminy. 
Weszla w zycie po uplywie 1. dni od dnia 
ogloszenia w Dz. Urz. Woj. Maz. Uchwala 
wykonana. I 

2. IV/3112019 
z dnia 
27.02.2019 

3. IV/32/2019 
z dnia 

.27.02.2019 

4. IV/33/2019 
zdnia 
27.02.2019 

. ..
w spraWle przYJtrC1a programu 
opieki nad zwierzytami 
bezdornnymi oraz zapobiegania 
bezdornnosci zwierz~t na 
terenie Gminy Wieczfnia 

I Koscielna w 2019 roku. 

f---_-+-_____-+___________---jf-0.:....;g2;:l.:..;o.:..;sz.:..;e_n.:..;ia::--wpz. Urz. Woj. Maz~ Wykonana. 
w sprawie regulaminu 
dostarczania wody i 
odprowadzania sciek6w na 
terenie gminy Wieczfnia 
Koscielna. 

w sprawie upowamienia 
Kierownika Gminnego 
Osrodka Pomocy Spolecznej w 
Wieczfni Koscielnej do 
zalatwiania indywidualnych 

• spraw 	 z zakresu administracji 
publicznej dotycz~cych 
zryczahowanego dodatku 
energetycznego. 

Uchwala przeslana w dniu 01.03.2019 r. do 
organu nadzoru, tj. de Wojewody 
Mazowieckiego. I 
Opublikowana w Dz. Urz. Woji. Maz. z dnia 
11.03.2019 r., poz. 2987 Of podana do 
pUblicznej wiadomosci poprzez z ieszczenie w 
BIP i na tablicy ogloszen rZydu Gminy. 
Weszla w zycie po uplywie 1, dni od dnia 

j 

Uchwala przeslana w dniu 01.P3.2019 r. do 
organu nadzoru, tj. dq Wojewody 
Mazowieckiego. : 
Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia, 
01.03.2019 r., poz.3247 or* podana do 
publicznej wiadomosci poprzez f' ieszczenie w 
BIP i na tablicy ogloszen rZydu Gminy. 
Weszla w zycie po uplywie 1 dni od dnia 
ogloszenia w Dz. Urz. Woj.1 Maz. - jest 
realizowana. 

-------~-----~ 
Uchwala przeslana w dniu 01 03.2019 r. do 
organu nadzoru, tj. Wojewody 1\ azowieckiego. 
Opublikowana w Dz. Urz. Wo. Maz. z dnia 
05.03.2019 r., poz. 2988 ork pod ana do 
publicznej wiadomosci poprzez z4unieszczenie w 
BIP i na tablicy ogloszen qrzydu Gminy. 
Przekazana do realizacji do Kierqwnika GOPS. . 
Weszla w zycie po uplywie 1~ dni od dnia • 
ogloszenia w Dz. Urz. Woj. iMaz. - jest 
realizowana. i

I 
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5. V/34/2019 w sprawie ustalenia wysokosci Uchwala przeslana w dniu 02. D4.2019 r. do 
z dnia ekwiwalentu pieniyznego dla organu nadzoru, tj. Wojewody M~owieckiego. 
28.03.2019 czlonkow ochotniczych strazy Opublikowana w Dz. Urz. Woj~ Maz. z dnia 

pozamych z terenu Gminy 11.04.2019 r., poz. 4746 or4z podana do 
Wieczfuia Koscielna za udzial publicznej wiadomosci poprzez z~ieszczenie w 
w dzialaniu ratowniczym BIP i na tablicy ogloszen zydu Gminy. i 

i szkoleniu pozamiczym. Weszla w zycie po uplywie 1. dni od dnia 
ogloszenia w Dz. Urz. Woj~ Maz. jest 
realizowana. i 

6. V/35/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Uchwala przeslana w dniu 02.~4.2019 r. do 
zdnia Prognozy Finansowej Gminy organu nadzoru tj. RIO oraz ~o Wojewody 
28.03.2019 i Wieczfnia Koscielna. Mazowieckiego. Podana dd publicznej 

wiadomosci poprzez zamieszcze~e w BIP i na 
i tablicy ogl?s~en Urz~du G~~n~. .Uchwala 
I weszla w ZYCle z dmem PodJ~cla 1 zostala 

wykonana. ! 

7. I V136/2019 II w sprawie zmiany uchwaly Uchwala przeslana w dniu 02.(4.2019 r. do 
zdnia rUdZetoWej gminy na 2019 rok. organu nadzoru tj. RIO oraz (0 Wojewody 
28.03.2019 Mazowieckiego. i 

Podana do publicznej wiad0nl0sci poprzez 
II 
I 

zamieszczenie w BIP 1 na taHlicy ogloszen 
Urzydu Gminy. Uchwala weszla \\ zycie z dniem 
podjycia i zostala wykonana. 

8. V/37/2019 z i zmieniaj~ca Uchwaly Nr Uchwala przeslana w dniu 02.m4.2019 r. do 
dnia IV130/2019 Rady Gminy organu nadzoru, tj. RIO oraz 0 Wojewody 
28.03.2019 Wieczfuia Koscielna z dnia Mazowieckiego. 

27 lutego 2019 r. w sprawie Opublikowana w Dz. Urz. Woj, Maz. z dnia 
poboru podatku od 11.04.2019 r. poz. 4747. pOdanaldO publicznej 
nieruchomosci, rolnego 1 wiadomosci poprzez zamieszcze ie w BIP i na 
lesnego w drodze inkasa, oraz tablicy ogloszen Urzydu Gminy. . eszla w zycie 
okreslenia inkasentow, po uplywie 14 dni od dnia oglosze ia w Dz. Urz. 
terminow platnosci dla Woj. Maz. - jest realizowana. I 

Iinkasentow i wynagrodzenia za 
inkaso. 

9. V/38/2019 w sprawie wyrazenia zgody na Uchwala przeslana w dniu 02.( 4.2019 r. do 
zdnia !udzielenia bonifikaty osobom organu nadzoru, tj. Wojewody Marzowieckiego. 
28.03.2019 ifizycznym byd~cym Opublikowana w Dz. Urz. Woj.i Maz. z dnia 

wlascicielami budynkow 11.04.2019 r., poz. 4748. Podanaido publicznej 
mieszkalnych jednorodzinnych wiadomosci poprzez zamieszczen' e w BIP i na 
lub lokali mieszkalnych od tablicy ogloszen Urzydu Gminy. \leszla w zycie 
Jednorazowej oplaty za po uplywie 14 dni od dnia oglosze lia w Dz. Urz. 
Iprzeksztalcenie prawa Woj. Maz. Realizacja uchwaly prpwadzona jest 
,uzytkowania wieczystego w 
II l ' .prawo w asnoscl. 

na indywidualne wnioski! wlascicieli 
nieruchomosci 0 udzielenie boni;katy z tytulu i 

uiszczenia oplaty jednorazowej. : I 

I 

.1 
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I 

I 

II 	 i 
10. V/39/2019 

z dnia 
28.03.2019 

11. V/40/2019 
zdnia 
28.03.2019 

12. V/4112019 
z dnia 
28.03.2019 

13. V/42/2019 
zdnia 
28.03.2019 

14. V/4312019 
zdnia 
28.03.2019 

w sprawie wykonywania 
obywate1skiej inicjatywy 
uchwalodawczej. 

w sprawie ustalenia p1anu sieci 
szk61 podstawowych 
prowadzonych przez Gmin~ 
Wieczfnia Koscie1na 

w sprawie zmiany Gminnego 
Programu Profilaktyki 
i Rozwi¥)'Wania Problem6w 
Alkoholowych na 2019 rok w 
Gminie Wieczfnia Koscielna. 

w sprawie rodzaj6w wyr6znien 
i wysokosci nagr6d za 
osiitgni~cia wysokich wynik6w 
sportowych oraz 
szczeg6lowych zasad i trybu 
ich przyznawania. 

w sprawie zmiany Statutu 
Gminnego Osrodka Pomocy 
Spolecznej w Wieczfni 
Koscielnej 

Uchwala przeslana w dniu 02.~4.2019 r. do 
organu nadzoru, tj. d~ Wojewody 
Mazowieckiego. i 
Opublikowana w Oz. Urz. Woj~ Maz. z dnia 
11.04.2019 r. poz. 4750. Podanal'do publicznej 

! wiadomosci poprzez zamieszczel).ie w BIP i na 
tablicy ogloszen Urz~d\l Gminy. 
Weszla w Zycie po uplywie 14 dni od dnia 

• ogloszenia w Oz. Urz. Woj. IMaz. - jest 
realizowana. 
Uchwala przeslana w dniu 02.D4.2019 r. do 
organu nadzoru, tj. Wojewody M ~owieckiego. 
Opublikowana w Oz. Urz. Woj' Maz. z dnia 

,11.04.2019 r. poz. 4750 ora' podana do 
! publicznej informacji poprzez zatnieszczenie w 

BIP i wy\\>;eszona na tablicy ogltoszen Urz~du 
Gminy oraz przekazana Oyrektorq,m Szk61 - jest 

• realizowana. 
Uchwala przeslana w dniu 02.D4.2019 r. do 
organu nadzoru, tj. Wojewody Ndazowieckiego 
oraz przekazana do Kierowrika GOPS i 
Przewodniczitcego GKRPA. I Podana do 
publicznej informacji poprzez zanl1ieszczenie w 
BIP i wywieszona na tablicy o~loszen Urz~du 
Gminy. Uchwala weszla w aycie z dniem 
podj~cia i jest wykonana. 

Uchwala przeslana w dniu 02.D4.2019 r. do 
organu nadzoru, tj. Wojewody *azowieckiego 
opublikowana w Oz. Urz. Woj Maz. z dnia 

! 	18.04.2019 r. poz. 5239 ora~ podana do 
publicznej wiadomosci poprzez z~ieszczenie w 
BIP i na tablicy ogloszen Urz~dy, Gminy. 
Weszla w zycie po uplywie 14 dni od dnia 
ogloszenia w Oz. Urz. Woj. Maz.;~ realizowana. 
Uchwala przeslana w dniu 02.04.1>019 r. do 
organu nadzoru, tj. Wojewody M~zowieckiego. 
Opublikowana w Oz. Urz. Woj. \1az. z dnia 
11.04.2019 r. poz. 4751. oraz poc:ana do 
publicznej wiadomosci poprzez 2 amieszczenie 

1 

w BIP i na tablicy ogloszen Urz~du Gminy 
oraz przeslana do Kierownika G(j)PS. 
Uaktualniono Statut Gminnego dsrodka 
Pomocy Spolecznej w Wieczfni . oscielnej 0 

•zadanie zwi¥ane z dodatkami en ergetycznymi, 
kt6re obecnie sit realizowane przz GOPS. 
Weszla w zycie po uplywie 14 dr ~ od dnia 
ogloszenia w Oz. Urz. Woj. Maz -jest 
realizowana. 
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15. V/44/2019 
zdnia 
28.03.2019 

16. V /45/2019 
zdnia 
28.03.2019 

17. VII46/2019 
z dnia 
30.05.2019 

18. VI/47/2019 
z dnia 
30.05.2019 

19. VI/48/2019 
zdnia 
30.05.2019 

w sprawie zmiany Uchwaly Nr 
II118/2018 Rady Gminy 
Wieczfnia Koscielna z dnia 7 
grudnia 2018 r. w sprawie 
podwyzszenia kryterium 
dochodowego uprawniaj'lcego 
do udzielenia pomocy w formie 
posilku, swiadczenia 
pieniyZllego na zakup posilku 
lub zywnosci albo swiadczenia 
rzeczowego w postaci 
produktow zywnosciowych w 
ramach wieloletniego 
rZ'ldowego programu "Posilek 
w szkole i w domu" na lata 
2019-2023. 
w sprawie zmiany Uchwaly Nr 
III1 9/20 18 Rady Gminy 
Wieczfnia Koscielna z dnia 7 
grudnia 2018 r. w sprawie 
okreslenia zasad zwrotu 
wydatkow w ramach 
wieloletniego rZ'ldowego 
programu "Posilek w szkole i w 
domu" na lata 2019-2023. 

w sprawie udzielenia W 6jtowi 
Gminy Wieczfnia Koscielna 
wotum zaufania 

w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 

•wraz ze sprawozdaniem z 
I wykonania budzetu Gminy 
Wieczfnia Koscielna za 2018 
rok. 
w sprawie udzielenia W 6jtowi 
Gminy absolutorium z tytulu 

. wykonania budzetu za 2018 
!rok. 

Uchwala przeslana w dniu 02. ~4.2019 r. do 
organu nadzoru, tj. Wojewody M ~owieckiego. 
Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 
11.04.2019 r. poz. 4752 ora: podana do 
publicznej wiadomosci poprzez z2,mieszczenie w 
BIP i na tab1icy ogloszen Urzy4u Gminy oraz 
przeslana do Kierownika GO!PS. Uchwala 
weszla w zycie z moc'l oboWi'lZuj'lC'l od 1 
stycznia 2019 r. Uchwala jest ~.alizowana w 
ramach wieloletniego rZ'ldow 0 programu 
"Posilek w szkole i domu" na lat ;12019-2023. • 

I:
Ii 
I. 
! 

Uchwala przeslana w dniu 02.•4.2019 r. do 
organu nadzoru, tj. Wojewody Mazowieckiego. 
Opublikowana w Dz. Urz. Wc~. Maz. z dnia 
11.04.2019 r. poz. 4753. or* podana do 
publicznej wiadomosci poprzez za~ieszczenie w 
BIP i na tablicy ogloszen UrzydU Gminy oraz 
przeslana do Kierownika GOPS. Uchwala 
weszla w Zycie z moq ObOWllt,zUj'lC'l od 1 
stycznia 2019 r. ! 
Uchwala jest realizowana, w ramach 
wieloletniego rZ'ldowego progrrui-u "Posilek w 
szkole i domu" na lata 2019-2023l 
Uchwala przeslana w dniu 04. ~6.2019 r. do 
organu nadzoru tj. RIO oraz (,0 Wojewody 
Mazowieckiego. Podana de! publicznej 
wiadomosci poprzez zamieszczer~e w BIP i na 
tablicy ogloszen Urzydu Gmitl·v. Uchwala 

I wykonana. 
Uchwala przeslana w dniu 04. ,6.2019 r. do' 
organu nadzoru tj. RIO oraz 40 Wojewody 
Mazowieckiego. Podana doli publicznej 
wiadomosci poprzez zamieszcze~ie w BIP i na • 
tablicy ogloszen Urzydu Gm', y. Uchwala' 
wykonana. 
Uchwala przeslana w dniu 04,( 6.2019 r. do 
organu nadzoru tj. RIO oraz (0 Wojewody 
Mazowieckiego. Podana do' publicznej 

I wiadomosci poprzez zamieszczer e w BIP i na 
tablicy ogloszen Urzydu Gmi tly. Uchwala 
wykonana. 
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20. VI/49/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Uchwala przeslana w dniu 04j06.2019 r. do 
z dnia Prognozy Finansowej Gminy organu nadzoru tj. RIO oraz ipo Wojewody 
30.05.2019 Wieczfnia Koscielna Mazowieckiego. Podana d ~ publicznej 

wiadomosci poprzez zarnieszcze ~ie w BIP i na 
tablicy ogloszen Urzydu Grr~ny. Uchwala 

. weszla w zycie z dniem podycia i zostala 
i--~-r-::~-::-:-:-:-:----:-_-il-___-:--___---:-___--f._wy--,,-k_o,--n__an_a_.__ 	 Ii _-----I 

21.1 VV50/20 19 ! W sprawie zmiany uchwaly Uchwala przeslana w dniu ~04jr6'2019 r. do 
z dnia budzetowej gminy na 2019 rok organu nadzoru tj. RIO oraz ~o Wojewody 
30.05.2019 Mazowieckiego. Podana d publicznej . 

wia~omosci pop~ez zamieszcz .. ie w BIP i na I 

tabhcy ogloszen Urzydu ..• ny. Uchwala 
weszla w zycie z dniem podJycia i zostala 

i wykonana. 
22. VV5112019 w sprawie rozpatrzenia Uchwala przeslana w dniu 04.06. ~O 19 do organu 

z dnia wniosku nadzoru tj. Wojewody Mazowiekiego. W dniu 
30.05.2019 04.06.2019 r. przeslana jakO! odpowiedz 0 

sposobie zalatwienia Wniosku do 
wnioskodawcy. Podana dt publicznej. 

I 	wiadomosci poprzez zarnieszcz~j~ie w BIP i na I 

tablicy ogloszen Urzydu Gn~iny. Uchwala 
wykonana. i . ..

23. VV52/2019 w spraWle prZYJyCla oceny Uchwala przeslana w dniu 04.06.~019 do organu 
z dnia zasob6w pomocy spolecznej nadzoru tj. Wojewody Mazowi~ckiego oraz do 
30.05.2019 Gminy Wieczfnia Koscielna Kierownika Gminnego Osr~dka Pomocy 

• Spolecznej. Podana do publicz ~ej wiadomosci 
poprzez zamieszczenie w BII i 1 na tablicy· 
ogloszen Urzydu Gminy. Uch~ala weszla w 
zycie z dniem podjycia i zostala l[\vykonana. 

24. VV53/20 19 w sprawie zasad udzielania Uchwala przeslana w dniu 04j;06.2019 r. do 
zdnia i rozmiaru znizek organu nadzoru, tj. Wojewody Mazowieckiego 
30.05.2019 tygodniowego, obowi'}Zkowego oraz przekazana do dyrektor6w ~61. 

wymiaru godzin zajyc Opublikowana w Dz. Urz. We'. Maz. z dnia 
nauczycielom, kt6rym 12.06.2019 r., poz. 7324 0 az podana do 
powierzono stanowisko publicznej wiadomosci poprzez amieszczenie w 
kierownicze. BIP i na tablicy ogloszen Jrzydu Gminy. 

Weszla w zycie z dniem 01 wr*snia 2019 r. -
I 

jest realizowana. 
25. VV54/20 19 w sprawie okreslenia Uchwala przeslana w dniu O~ 06.2019 r. do 

zdnia tygodniowego obowi'}Zkowego organu nadzoru, tj. Wojewody Mazowieckiego 
30.05.2019 wymiaru godzin zajyc oraz przekazana do dyre . tor6w szk61. 

nauczycieli oddzia16w Opublikowana w Dz. Urz. W.O. Maz. z dnia 
ii przedszkolnych pracuj4cych z 12.06.2019 r., poz. 7325 o~az podana do 
!! gruparni obejmuj4ce dzieci 6 publicznej wiadomosci poprzez pCieszczenie w 

letnie i dzieci mlodsze. BIP i na tablicy ogloszen rZydu Gminy. 
Weszla w zycie z dniem 01 wr esnia 2019 r. -

I jest realizowana. .. ·1 

I I . ~.. -~-----~------------~----~ 
I! 
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26. VII55/2019 
z dnia 
30.05.2019 

27. VII56/2019 
z dnia 
30.05.2019 

28. VII57/2019 
z dnia 
30.05.2019 

29. VI/58/2019 
z dnia 
30.05.2019 

i w sprawie okreslenia zasad 
rozliczania tygodniowego 
obowiC}Zkowego wymiaru 
godzin zaj~c niektorych 
nauczycieli, w tym nauczycieli 
realizuj~ych w ramach 
stosunku pracy obowi¢i 
okreslone dla stanowisk 0 

i roznym tygodniowym 
'obowi¢owym wymiarze 
godzin oraz w sprawie 
,ustalenia tygodniowego 
iobowi¢owego wymiaru 
godzin zaj~c niektorych 
nauczycieli zatrudnionych w 
szkolach prowadzonych przez 
i~min~ Wieczfnia Koscielna. 
tw sprawie okreslenia wzoru 
twniosku 0 wyplat~ dodatku 
~nergetycznego. 

wsprawie zmiany Vchwaly Nr 
VU/4912015 Rady Gminy 
Wieczfuia Koscielna z dnia 3 
istopada 2015 L W sprawie 
~kreslenia przystankow 
f\.omunikacyjnych na terenie 
~iny Wieczfuia Koscielna 
Jraz warunkow i zasad 
, orzystania z tych 
Jrzystankow. 
N sprawie wyraZenia zgody na 
~amian~ nieruchomosci 
)olozonych w obr~bie 
Chmielewo, gm. Wieczfnia 
~oscielna. 

Vchwala przeslana w dniu 04. 6.2019 L do 
organu nadzoru, tj. Wojewody Mazowieckiego 
oraz przekazana do dyreki'" row szko!' 
0publikowana w Dz. Vrz. Woj I Maz. z dnia 
12.06.2019 L, poz. 7326 or podana do 
publicznej wiadomosci poprzez zap:tieszczenie w 
BIP i na tablicy ogloszen Viii~du Gminy. 
Weszla w zycie po uplywie 1 ,\1 dni od dnia 
ogloszenia w Dz. Vrz. Woj. Maz. - jest 
realizowana. 

Vchwala przeslana w dniu 04.(6.2019 L do 
organu nadzoru, tj. Wojewody Mazowieckiego 
oraz przekazana do Kierownii·' Gminnego 
Osrodka Pomocy Spolecznej. OP:, blikowana w 
Dz. Vrz. Woj. Maz. z dnia 12.0l2019 L, poz. 
7327 oraz podana do publicznejj wiadomosci 
poprzez zamieszczenie w BIP~"' na tablicy 
ogloszen Vrz~du Gminy. Weszl w zycie po 
uplywie 14 dni od dnia ogloszen. w Dz. Vrz . 

. Woj. Maz. - jest realizowana. Ii 

Vchwala przeslana w dniu 04.0~.2019 r. do 
organu nadzoru, tj. Wojewody M f,zowieckiego. 
Opublikowana w Dz. Vrz. Woj.iMaz. z dnia 

·.1 

12.06.2019 r., poz. 7328 or~'" podana do 
publicznej wiadomosci poprzez za • ieszczenie w 
BIP i na tablicy ogloszen Vr ~du Gminy. 
Weszla w Zycie po uplywie 14;, dni od dnia 
ogloszenia w Dz. Vrz. Woj. Naz. Vchwala 
wykonana. I 

Vchwala przeslana w dniu 04.0~.2019 r. do 
organu nadzoru, tj. Wojewody M$owieckiego. 
Podana do publicznej infonn;cji poprzez 
zamieszczenie w BIP i na tabI cy ogloszen 
Vrz~du Gminy. Vchwala nie byla;realizowana. 
Podj~ta zostala nowa Vchwala D{jf85/20 19 z 
dnia 28.11.2019. w sprawie wyraZ!"nia zgody na 
zbycie nieruchomosci polozonej w obr~bie 
Chmielewo, gm. Wieczfnia Kosci ,Ina w trybie , 
bezprzetargowym. Ii 
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30. VII59/2019 w sprawie przejycia od Uchwala przeslana w dniu 04. [)6.20 19 r. do 
z dnia Krajowego Osrodka Wsparcia organu nadzoru, tj. Wojewody ~)~azowieckiego 
30.05.2019 Rolnictwa nieruchomosci oraz do Krajowego Osrodika Wsparcia 

polozonej w obrybie Uniszki Rolnictwa. Podana do publicz~ej informacji 
Zawadzkie. poprzez zamieszczenie w BIP' i na tablicy 

ogloszen Urzydu Gminy. Sp rrz'}dzono akt 
notarialny w dniu 13.12.2019IJr 9378/2019. 

i Uchwala wykonana. 
i 31. VII/60/2019 w sprawie zatwierdzenia Uchwala przeslana w dniu 01.[)8.2019 r. do 

zdnia projektu wsp61finansowanego z organu nadzoru tj. do Wojewody 
30.07.2019 Europejskiego Funduszu Mazowieckiego. Podana d publicznej 

Spolecznego wiadomosci poprzez zamieszcze ie w BIP i na 
tablicy ogloszen Urzydu Gminy .• Uchwala jest! 
realizowana w okresie od 1 wrze§nia 2019 r. do 

I dnia 30 czerwca 2021. ' 
VIII61/2019 
zdnia 
30.07.2019 

33. VIII6212019 
z dnia 
30.07.2019 

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Wieczfnia Koscielna 

w sprawie zmiany uchwaly 
budzetowej gminy na 2019 rok 

34. VII/63/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji 
z dnia 
30.07.2019 

Uchwala przeslana elektronic~nie w dniu 
I 	05.08.2019 r. do organu nadzorutj. RIO oraz w 

dniu 01.08.2019 r. dc l Wojewody, 
Mazowieckiego. Podana d( publicznej • 
wiadomosci poprzez zamieszcze ie w BIP i na 
tablicy ogloszen Urzydu Gm ny. Uchwala 
weszla w zycie z dniem podj CIa 1 zostala 
wykonana. 
Uchwala przeslana w dniu 05. )8.2019 r. do 
organu nadzoru tj. RIO oraz w d liu 01.08.2019 
r. do Wojewody Mazowieckieap. Podana do 
publicznej wiadomosci poprzez zdlmieszczenie w 
BIP i na tablicy ogloszen Uh~du Gminy. 
Uchwala weszla w zycie z dni em podjycia i 
zostala wykonana. 
Uchwala przeslana w dniu 01. )8.2019 r. do 
organu nadzoru tj. do Wojewody 
Mazowieckiego oraz Zwi<.}Zku 1 auczycielstwa 
Polski ego Zarz'}d Powiatow(; ~o Oddzialu i 
w Mlawie. Podana do publiczn d wiadomosci 
poprzez zamieszczenie w BIP I i na tablicy 
ogloszen Urzydu Gminy. Uchwal wykonana. 

35. VIII64/2019 w sprawie okreslenia wzoru Uchwala przeslana elektronic ,~ie w dniu 
zdnia deklaracji 0 wysokosci oplaty 
30.07.2019 za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi skladanej przez 
wlascicieli nieruchomosci na 
terenie Gminy Wieczfnia 
Koscielna. 

05.08.2019 r. do organu nadzoru·. do RIO oraz 
w dniu 01.08.2019 r. d<' Wojewody 
Mazowieckiego. Opublikowana VI Dz. Urz. Woj. 
Maz. z dnia 05.08.2019 r., poz.< 557. Uchwala 
weszla w zycie po uplywie 1L dni od dnia 
ogloszenia w Dz. Urz. Woj. M lZ. Podana do 
pUblicznej wiadomosci poprzez z, mieszczenie w 
BIP i na tablicy ogloszen Urzyd1 Gminy - jest I 

, realizowana. 
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36. VIII65/20 19 I W sprawie zmiany Uchwaly Nr Uchwala przeslana w dniu 01.081i2019 do organu 
z dnia I VII55/2019 Rady Grniny nadzoru tj. do Wojewody Maz~ieckiego oraz 
30.07.2019 :1 Wieczfnia Koscielna z dnia 30 przekazana do dyrektor6w szk61~ 0publikowana 

I rnaja 2019 r. w sprawie w Dz. Urz. Woj. Maz. z dniajl 05.08.2019 r., 
okreslenia zasad rozliczania poz.9558. Uchwala weszla w zfcie po uplywie 

I tygodniowego obowi¥kowego '14 dni od dnia ogloszenia w Dz.llUrz. Woj. Maz. 
, wyrniaru godzin zajlfc - jest realizowana. 'ii 

I niekt6rych nauczycieli, w tyrn II 
nauczycieli realizujl.lcych w 

I rarnach stosunku pracy Ii 
, obowi¥ki okreslone dla 
I stanowisk 0 r6:znyrn 
• tygodniowyrn obowi¥kowyrn 
·1 wyrniarze godzin oraz w 
· sprawie ustalenia 
' tygodniowego obowi¥kowego 
I· wyrniaru godzin zajlfc 

niekt6rych nauczycieli 
zatrudnionych w szkolach 
prowadzonych przez Grniny 
Wieczfnia Koscielna 

37. VIII66/2019 
zdnia 
30.07.2019 

38. VIIII6712019 
zdnia 
27.09.2019 

39. VIIII68/2019 
zdnia 
27.09.2019 

, 
, 

I I 


w sprawie zrniany Grninnego 
Prograrnu Profilaktyki i 
Rozwi¥ywania Problern6w 
Alkoholowych na 2019 rok w 
Grninie Wieczfnia Koscielna 

w sprawie zrniany Wieloletniej 
: Prognozy Finansowej Grniny 
IWieczfnia Koscielna 

I 
I 

I 
, 

I 

Uchwala przeslana w dniu 01.08.l019 do organU 
nadzoru tj. do Wojewody Mazowieckiego oraz 
do Kierownika Grninnego OSrPdka Pornocy 
Spolecznej. Podana do pUblicznlj wiadornosci 
poprzez zarnieszczenie w BIP Ii i na tablicy 
ogloszen Urzydu Grniny. Uch~la weszla w 
zycie z dniern podjycia i zostala ~konana. 
Uchwala przeslana elektronic~ie w dniu 
02.10.2019 r. do organu nadzoru tj. RIO oraz w 
dniu 01.10.2019 r. do II Wojewody 
Mazowieckiego. Podana d9: publicznej 
wiadornosci poprzez zarnieszcze4e w BIP i na 
tablicy 
weszla 
wykonana. 

ogloszen 
w zycie z 

Urzydu 
dniern 

Grn~ry. 
podj1cia 

": 

Uchwala 
i zostala 

II 

Ii 
w sprawie zrniany uchwaly Uchwala przeslana w dniu 02. ]:0.20 19 r. do 
ibudzetoWej grniny na 2019 rok organu nadzoru tj. RIO oraz w d~~u 01.10.2019 

r. do Wojewody Mazowieckieg~. Podana do 
publicznej wiadornosci poprzez za~ieszczenie w 
BIP i na tablicy ogloszen U&ydu Grniny.

I, 

Uchwala weszla w zycie z dniqJ'n podjycia i 
zostala wykonana. II 
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40. VIIII69/20 19 w sprawie wyrai:enia zgody na 
zdnia odstl1pienie od obowil'fZku 
27.09.2019 przetargowego trybu zawarcia 

umowy najmu lokali 
uzytkowych 

Uchwala przeslana w dniu 01.~0.2019 r. do 
organu nadzoru tj. dOJ' Wojewody 
Mazowieckiego. Podana d publicznej 
wiadomosci poprzez zamieszcze " e w BIP i na 
tablicy ogloszen Urz<rdu Gmiy. Podpisano 
umowy najmu na lokale !I w budynku 
komunalnym w Wieczfni Koscieli' ej 44 : Apteka 
- umowa najmu z dnia 0 .11.2019 do 
31.10.2022, swiadczenie uslug edycznych

,umowa z dnia ~5.11.2019 r. d~i30.11.2022.i 
, umowa na gabmet stomatologl~zny z dma I 

'f-------i-- ~:--c-___1'1__-_-_-~~-_-_+,-2-.01.2020 do 31.12.2020., 
41. VIII170/2019 w sprawie przyj<rcia Programu Uchwala przeslana w dniu 01. 0.2019 r. do 

z dnia Wsp61pracy Gminy Wieczfnia organu nadzoru tj. do.. Wojewody 
27.09.2019 Koscielna z organizacjami Mazowieckiego. Podana dq publicznej 

I pozarzl1dowymi oraz wiadomosci poprzez zamieszczel",ie w BIP i na 
pozostalymi podmiotami ,tablicy ogloszen Urz<rdu Gm ny. Uchwala 
prowadzl1cymi dzialalnosc realizowana jest w roku 2020. 
pozytku publicznego na rok , .. 
2020. 

42. VIII171/2019 w sprawie zmiany Uchwaly Nr 
zdnia V/4012019 Rady Gminy 
27.09.2019 Wieczfnia Koscielna z dnia 28 

marca 2019 r. w sprawie 
ustalenia planu sieci szk61 
podstawowych prowadzonych 
przez Gmin<r Wieczfnia 
Koscielna oraz granic ich 

Uchwala przeslana w dniu 0]1 :10.2019 r. do 
organu nadzoru tj. doWojewody 
Mazowieckiego.Opublikowana Dz. Urz. Woj. 
Maz. z dnia 05.08.2019 r., poz.,..557. Uchwala 
Podana do publicznej wiado$osci poprzez 
zamieszczenie w BIP i na t$'!iCY ogloszen 
Urz<rdu Gminy. Uchwala weszla ,zycie z dniem 
1 wrzesnia 2019 r. - jest realizo a. 

43. VIII172/2019 
zdnia 
27.09.2019 

obwod6w. 
w sprawie regulaminu 
przyznawania nauczycielom 
dodatku motywacyjnego i 
funkcyjnego oraz za warunki 
pracy, szczeg610we warunki 
obliczania i wyplacania 

i wynagrodzenia za godziny 

U chwala przeslana w dniu 01.10 .lo19do organu 
nadzoru tj. do Wojewody Mazo~"ieckiego oraz 
przekazana do dyrektor6w szk61. ,0,pUblikowana 
w Dz. Urz. Woj. Maz. z dni 05.08.2019 r., 
poz.9558. Uchwala weszla w zyc;e 1 wrzesnia 
2019 r. - jest realizowana. ill 

ponadwymiarowe i godziny 

doraZnych zast~pstw 


44. IXl73120 19 z w sprawie stwierdzenia Uchwala przeslana w dniu 03 1:]2.2019 r. do 
II 

dnia zakonczenia dzialalnosci Wojewody Mazowieckiego.! Podana do 
28.11.2019 Gimnazjum im. Papieza Jana publicznej wiadomosci poprzezt"ieszczenie w 

Pawla II w Wieczfni Koscielnej BIP i na tablicy ogloszen rztydu Gminy. 
wchodzl1cego w sklad Zespolu Uchwala 0puhlikowana w Dz. ,rz. Woj. Maz. 
Szk61 w Wieczfni Koscielnej z dnia 11.12.2019 r., poz.148t1. Przekazana 

Dyrektorowi Szkoly POd~""wowej im. 
Marszalka J6zefa Pilsudskieg: w Wieczfni 
Koscielnej. Weszla w zycie po u ywie 14 dni od 

' , dnia OglOSzen.ia w Dz. Urz. Woj :i Maz. Uchwala Ii 

'---_-'--______-+-__~______________',~wy__"'_k~o_n_an_a_._ Iii , 
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45. IXl74/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Uchwala przeslana w dniu 03,+12.2019 r. do 
zdnia Szkoly Filialnej w Grzebsku Wojewody Mazowieckiego. II Podana do 
28.11.2019 prowadzonej w ramach szkoly publicznej wiadomosci poprzez 4mieszczenie w 

Podstawowej im. Marszalka BIP i na tablicy ogloszen urzr"u Gminy. W 
J6zefa Pilsudskiego w Wieczfni dniach od 05 do 10 grudnia 2019. uchwala wraz 
Koscielnej. z pismem informujq.cym zost~a przekazana 

rodzicom dzieci uczltszczajq,cy~h do Szkoly 
Filialnej w Grzebsku. W dniu 16 ~rudnia 2019 r. 
przekazano wniosek wraz z II' uchwalq, do 
Kuratorium Oswiaty w Warsza'\vie 0 wydanie 
opinii w sprawie zamiaru lik,~idacji szkoly 
filialnej. Mazowiecki Kur~~or Oswiaty 

. postanowieniem z dnia 14 stYf.·znia 2020 r. 
! wyrazil pozytywnq, opinilt w s~rawie zamiaru I 

likwidacji - jest realizowana. J ' 
46. IXl75/2019 w sprawie zmiany uchwaly Nr Uchwala przeslana w dniu 03.ll2.2019 r. do 

zdnia VIII170/20 19 Rady Gminy Wojewody Mazowieckiego. Ii' Podana do 
28.11.2019 Wieczfnia Koscielna z dnia 27 publicznej wiadomosci poprzez z+Uieszczenie w 

~TZesnia 2019 r. w sprawie BIP i na tablicy ogloszen Urzltd1··.·•. Gminy - jest 
przyjltcia Programu realizowana. \ 
Wsp61pracy Gminy Wieczfnia 
Koscielna z organizacjami 

Ipozarzq.dowymi oraz 
I pozostalymi podmiotami 
\ prowadzq,cymi dzialalnosc 
1:lpozytku publicznego na rok 
IP020. 

47. IXl76/2019 iw sprawie zmiany uchwaly Nr Uchwala przeslana w dniu 03.t2.2019 r. do 
zdnia I1II/24/2018 Rady Gminy organu nadzoru tj. do II Wojewody 
28.11.2019 , Wieczfnia Koscielna z dnia 28 Mazowieckiego. I, 

!\grudnia 2018 r. w sprawie Przekazana do Przewodniczq,cegollGKRPA i do 
przyjltcia Gminnego Programu Kierownika GOSP, celem realiza,ji. Podana do 
:Profilaktyki i publicznej wiadomosci poprzez zattieszczenie w 
IRozwiq,zywania Problem6w BIP i na tablicy ogloszen UJfltdu Gminy. 
Alkoholowych na 2019 rok w 
Gminie Wieczfuia Koscielna. I 

Uc~wala weszla w Zycie z dniem r·.odjltcia i jest 
reahzowana. . 

I!! 
~__+-__________-H______________________-+________________________~I~L' ________~ 

48. IXl77/2019 \w sprawie okreslenia trybu i Uchwala przeslana w dniu 03.~~.2019 r. do 
zdnia :sposobu powolywania i Wojewody Mazowieckiego. OP~t.likowana w 
28.11.2019 Ddwolywania czlonk6w Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia If.12.2019 r., 

~espolu Interdyscyplinamego poz.15402. Podana do PUblicznel' wiadomosci 
bs. przeciwdzialania przemocy poprzez zamieszczenie w BIP i na tablicy 
.w Rodzinie w Gminie ogloszen Urzltdu Gminy. Pr .... kazano do 
Wieczfuia Koscielna oraz Kierownika GOPS. Weszla w zycle po uplywie 
zczeg610wych warunk6w jego 14 dni od dnia ogloszenia w Dz. uh. Woj. Maz. 
I nkcjonowania. - jest realizowana. ! 

Ii I 
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w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Wieczfnia Koscielna. 

49. IXl78/2019 
zdnia 
28.11.2019 

50. IXl79/2019 
zdnia 
28.11.2019 

w sprawie Zllliany uchwaly 
budzetowej gminy na 2019 rok. 

Uchwala przeslana elektronicinie w dniu 
04.12.2019 r. do organu nadzoru ~. RIO oraz w 
dniu 03.12.2019 r. do Wojewody 
Mazowieckiego. Podana do publicznej 
wiadomosci poprzez zamieszczerlie w BIP i na 
tablicy ogloszen Urz~du Gm)lY. Uchwala 
weszla w zycie z dniem podj cia i zostala 
wykonana. 
Uchwala przeslana elektronic2rie w dniu 
04.12.2019 r. do organu nadzoru j. RIO oraz w 
dniu 03.12.2019 r. do:! Wojewody 
Mazowieckiego. Podana d~1 publicznej 
wiadomosci poprzez zamieszczedie w BIP i na 
tablicy ogloszen Urz~du Gm)lY. Uchwala 
weszla w zycie z dniem podj· CIa 1 zostala 

f---+-------l1f---------------f.. -----"wy_lk_on_a_n_a_.----------fl--------j 
51. IXl80/20 19 

z dnia 
28.11.2019 

52. IXl81120 19 
z dnia 

! 28.11.2019 

53. IXl82/2019 
z dnia 
28.11.2019 

54. IXl83/2019 
zdnia 
28.11.2019 

w sprawie obnizenia ceny 
skupu zyta do ce16w wymiaru 
podatku rolnego. 

w sprawie okrdlenia 
wysokosci stawek podatku od 
nieruchomosci. 

w sprawie okreslenia 
wysokosci stawek podatku od 
srodk6w transportowych. 

w sprawie wysokosci stawek 
oplat za zaj~cie pasa 
drogowego dr6g gminnych na 
cele niezwi(!Zane z budowa, 
przebudow~, remontem, 
utrzymaniem i ochrona dr6g. 

Uchwala przeslana elektronic.. nie w dniu 
04.12.2019 r. do organu nadzoru . do RIO oraz 
w dniu 03.12.2019 r. d( Wojewody 
Mazowieckiego. Podana de publicznej 
wiadomosci poprzez zamieszczeI ie w BIP i na 
tablicy ogloszen Urz~du Gmir~. Uchwala 
opublikowana w Dz. Urz. Woji Maz. z dnia 
09.12.2019 r., poz.14529 - jest reluizowana. 
Uchwala przeslana elektronic~ie w dniu 
04.12.2?19 r. do organu nadzoru ~. do R~O oraz 

. w dmu 03.12.2019 r. d( WOJewody 
i Mazowieckiego. Podana de publicznej 

wiadomosci poprzez zamieszczel ie w BIP i na 
tablicy ogloszen Urz~du Gmirf. Uchwala 
opublikowana w Dz. Urz. Woj . Maz. z dnia 
09.12.2019 r., poz.14530 - jest re,~izowana. 
Uchwala przeslana elektronic ~ie w dniu 
04.12.2019 r. do organu nadzoru l do RIO oraz 
w dniu 03.12.2019 r. do Wojewody 
Mazowieckiego. Po dana d(~ publicznej 
wiadomosci poprzez zamieszczeIliie w BIP i na 
tablicy ogloszen Urz~du Gmir~y. Uchwala 
opublikowana w Dz. Urz. Woj i· Maz. z dnia 
09.12.2019 r., poz.14531 - jest re lizowana. 

Uchwala przeslana w dniu 03. 2.2019 r. do 

organu nadzoru tj. do Wojewody 

Mazowieckiego. Podana d publicznej 

wiadomosci poprzez zamieszcze ie w BIP i na 

tablicy ogloszen Urz~du GmilY. Uchwala 


• opublikowana w Dz. Urz. Wojt Maz. z dnia 

11.12.2019 r., poz.14862 - jest retlizowana. 

i ! 

GMINA 
RAPORT 0 STANI GMINY www.wieczfniakscielna.plWIECZFNIA 

KOSCIELNA 

i 

20 

http:www.wieczfniakscielna.pl


55. IXl84/2019 w sprawie do plat do cen 
zdnia \, zbiorowego odprowadzania 
28.11.2019 sciek6w na terenie Gminy 

Wieczfnia Koscielna. 

56. IXl8512019 
zdnia 
28.11.2019 

•w sprawie wyraz:enia zgody na 
,\1 zbycie nieruchomosci 

polozonej w obr~bie 


i Chmielewo, gm. Wieczfnia 
Koscielna w trybie 
bezprzetargowym. 

Uchwala przeslana w dniu 0312.2019 r. do 
Wojewody Mazowieckiego. Podana do 
publicznej wiadomosci poprzez z mieszczenie w 
BIP i na tablicy ogloszen U rz~du Gminy. 
Uchwal~ przeslano do Zakladu l slug Wodnych 
dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawe. Doplaty Sq 
obowiqzujqce od 30.05.2020 r. 
Uchwala przeslana w dniu 03 .•~2.2019 r. do 

Wojewody Mazowieckiego. i, Podana do 


publi~znej wiad~mosci poprz~z z~',',"ieszczen~e w 
BIP 1 na tabhcy ogloszen Uz~du Gmmy. 
Sporzqdzono akt notarialny w dni, 13.12.2019 r. 

Nr 9732. 1\ i 

57. IXl86/2019 w sprawie uchwalenia zmiany Uchwala przeslana w dniu 03.12.2019 r. do 
z dnia nr 4 miejscowego planu organu nadzoru tj. ddoJ',',,' Wojewody 
28.11.2019 zagospodarowania Mazowieckiego. Podana publicznej 

przestrzennego dla fragmentu wiadomosci poprzez zamieszczerlJie w BIP i na 
miejscowosci Pogorzel. tablicy ogloszen Urz~du Gminy. Ppublikowana 

w Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia Ib.l2.2019 r., 
poz.15403. W dniu 05.12.2019 d'w/w uchwala 
wraz z zalqcznikami oraz Iidokumentacjq 

, 

I~I planistycznq zostala przeslana ~o Wojewody 
Mazowieckiego w celu oceny iii zgodnosci z 

1 przepisami praWflymi. Uchwala J.,eszla w zycie , 
pO uplywie 14 dni od dnia oglosz~~ia w Dz. Urz. ' 
W 'M, oj. az. W k 'yJ onana. '"". 

58. IXl87/2019 
zdnia 
28.1 1.2019 

'w sprawie szczeg610wego 
· 
, 

sposobu i zakresu swiadczenia 
uslug w zakresie odbierania Ijodpad6w komunalnych od 
'\WlaSCicieli nieruchomosci i 
zagospodarowania tych 
:odpad6w w zamian za 
'\' iszczonq przez wlasciciela 

ieruchomosci oplat~ za 
j~Ospodarowania odpadami 
~omunalnymi. 

59. IXl88/2019 w sprawie regulaminu 
z dnia utrzymania czystosci i 
28.1 1.2019 porzqdku na terenie gminy 

Wieczfnia Koscielna. 

Uchwala przeslana w dniu 03J2.2019 r. do 
1,.1",organu nadzoru tj. do Wojewody
,II 

Mazowieckiego. Po dana d~; publicznej 
wiadomosci poprzez zamieszcze e w BIP i na 
tablicy ogloszen Urz~du Gminy. '. publikowana 
w Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia !1.12.2019 r., 
poz.14863. Uchwala weszla w zY'fe po uplywie 
14 dni od dnia ogloszenia w Dz. qrz. Woj. Maz. 

I jest realizowana. ! 
Uchwala przeslana w dniu 03.1f' .2019 r. do 
organu nadzoru tj. do" Wojewody 
Mazowieckiego. Podana do I' publicznej 
wiadomosci poprzez zamieszczen~,.e w BIP i na 
tablicy ogloszen Urz~du Gmin~. Uchwala 
opublikowana w Dz. Urz. Woj. !i·Maz. z dnia 
11.12.2019 r., poz.14864. UchwAia weszla w 
zycie po uplywie 14 dni od dnia og~szenia w Dz. 
Urz. Woj. Maz. jest realizowanaii 

II 
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60. Xl89/2019 
z dnia 
30.12.2019 

61. Xl90/20 19 
z dnia 
30.12.2019 

62. Xl91/2019 
z dnia 
30.12.2019 

63. Xl92/2019 
z dnia 
30.12.2019 

64. Xl93/2019 
z dnia 
30.12.2019 

w sprawie zmiany uchwaly 
budzetowej gminy na 2019 rok. 
Koscielnej 

w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Wieczfnia Koscielna. 

Uchwala Budzetowa Gminy 
Wieczfnia Koscielna na rok 
2020. 

w sprawie wyboru metody 
ustalenia oplaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej oplaty. 

w sprawie okreslenia wzoru 
deklaracji 0 wysokosci oplaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi skladanej przez 
wlascicieli nieruchomosci na 
terenie Gminy Wieczfnia 
Koscielna. 

Uchwala przeslana elektronic zme w dniu 
07.01,.2020 r. do organu nadzor tj. RIO oraz w 
dniu 03.01.2020 r. de Wojewody 
Mazowieckiego. Podana dp publicznej 
wiadomosci poprzez zamieszczt hie w BIP i na 
tablicy ogloszen Urzydu Gn iny. Uchwala 
weszla w zycie z dniem pOd yCIa i zostala 
wykonana. 
Uchwala przeslana elektronic tznie w dniu 
07.01.2020 r. do organu nadzon tj. RIO oraz w 
dniu 03.01.2020 r. de Wojewody 
Mazowieckiego. Podana dp publicznej 
wiadomosci poprzez zamieszcztpie w BIP i na 
tablicy ogloszen Urzydu Gn iny. Uchwala 
weszla w zycie od dnia 1 styczl~a 2020 roku 
jest realizowana. 
Uchwala przeslana elektroni< Ilnie w dniu 
07.01.2020 r. do organu nadzon tj. RIO oraz w 
dniu 03.01.2020 r. de Wojewody 
Mazowieckiego. Podana d p publicznej 
wiadomosci poprzez zamieszcztlUie w BIP i na 
tablicy ogloszen Urzydu Gn iny. Uchwala 
opublikowana w Dz. Urz. Wo. Maz. z dnia 
15.01.2020 r., poz.639. Uchwala weszla w zycie 
z dniem 1 stycznia 2020 roku - j st realizowana. 
Uchwala przeslana elektroni< jlme w dniu 
07.01.2020 r. do organu nadzon tj. RIO oraz w 
dniu 03.01.2020 r. de Wojewody 
Mazowieckiego. Podana dp publicznej 
wiadomosci poprzez zamieszczt jp.ie w BIP i na 
tablicy ogloszen Urzydu Gn iny. Uchwala 
opublikowana w Dz. Urz. Wo. Maz. z dnia 
15.01.2020 r., poz.640. W m-cu tyczniu 2020 r. 
zawiadomienia 0 zmianie wyso osci stawki za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dostarczono wszystkim miesz~ ailcom gmmy. 
Uchwala weszla w zycie z dnier~ 1 lutego 2020 
roku -jest realizowana. 
Uchwala przeslana elektronic znie w dniu 
07.01.2020 r. do organu nadzon tj. RIO oraz w 
dniu 03.01.2020 r. dp Wojewody 
Mazowieckiego. Podana dp publicznej 
wiadomosci poprzez zamieszczt pie w BIP i na 
tablicy ogloszen Urzydu Gn my. Uchwala 
opublikowana w Dz. Urz. Wo. Maz. z dnia 
15.01.2020 r., poz.641. Uchwala weszla w zycie 
z dniem 1 lutego 2020 roku - jes· realizowana. 
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it 
!Ii 

II 

65. Xl94120 19 Iw sprawie przyjycia Gminnego Uchwala przeslana w dniu 03.t1.2020 r. do 
z dnia ,:IProgramu Profilaktyki i organu nadzoru tj. do ii, Wojewody 
30.12.2019 I Rozwiazywania Problemow Mazowieckiego. Podana ddl publicznej 

, Alkoholowych na 2020 rok w wiadomosci poprzez zamieszczerJe w BIP i na 
Gminie Wieczfni Koscielna. tablicy ogloszen Urzydu Gminy. frzekazana do 

Kierownika GOPS i Przew. G~A. Uchwala 
weszla w zycie z dniem poljycia - jest 
realizowana. II i 

66. Xl95/2019 IW sprawie zmiany Gminnego Uchwala przeslana w dniu 03.QJ .2020 r. do 
zdnia Programu Przeciwdzialania organu nadzoru tj. do I.I Wojewody 
30.12.2019 Narkomanii na lata 2017-2021 Mazowieckiego. Podana do ii pUblicznej 

i~ Gminie Wieczfnia wiadomosci poprzez zamieszczen~ w BIP i na 
~oscielna. tablicy ogloszen Urzydu Gminy. tzekazana do 

Kiero~l1ika GOPS. Uchwala wesila w zycie z 
dniem podjycia - jest realizowana.11 

67. Xl96/2019 IN sprawie zmiany uchwaly Nr Uchwala przeslana w dniu 03.0\'1.2020 r. do 
zdnia VI 11172/20 19 Rady Gminy organu nadzoru tj. do II Wojewody 
30.12.2019 Wieczfnia Koscielna z dnia 27 Mazowieckiego. Po dana do II publicznej 

~zesnia 2019 r. w sprawie wiadomosci poprzez zamieszczenie w BIP i na 
egulaminu przyznawania tablicy ogloszen Urzydu Gminy. Ilzekazana do 
auczycielom dodatku dyrektorow szkol na terenie gminyl:' 

rotywacyjnego i funkcyjnego Uchwala opublikowana w Dz. Urz]IWoj. Maz. z 
Iii;' 

raz za warunki pracy, dni~ 15.01.202? r., po~.642. YCh"fla ~eszla w 
zczegolowe warunki zyc1e po uplyw1e 14 dn1 od dma ogl~szema w Dz. 

c bliczania i wyplacania Urz. Woj. Maz. jest realizowana.11 
Iii~nagrodzenia za godziny 


1 onadwymiarowe i godziny 
 II 
Iii 

c orainych zastypstw. Jl 
, sprawie okreslenia sredniej 68. Xl97/2019 Uchwala przeslana w dniu 03.0~p020 r. do 

zdnia (lreny jednostki paliwa w organu nadzoru tj. do II Wojewody 
30.12.2019 ( minie Wieczfnia Koscielna w Mazowieckiego. Podana dO!i publicznej 

oku szkolnym 201912020. wiadomosci poprzez zamieszczeni~. w BIP i na 
tablicy ogloszen Urzydu Gminy. P$ekazana do 
dyrektorow szkol na terenie gmitly. Uchwala 
0publikowana w Dz. Urz. Woj. ~az. z dnia 
15.01.2020 r., poz.643. Uchwala w~~zla w zycie 
z dniem 1 stycznia 2020 roku - jest falizowana. i 

iii 

69. Xl98/2019 VI sprawie przekazania petycji. Uchwala przeslana w dniu 30.12~2019 r. do 
zdnia Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej ~olskiej jako 
30.12.2019 podmiotu wlasciwego do jej rozpatr~Fnia oraz do 

wnioskodawcy do wiadomosci.lr W dniu 
03.01.2020 r. przeslana do organu nadzoru tj. do 
Wojewody Mazowieckiego. P~dana do 
publicznej wiadomosci poprzez zam~Fszczenie w 
BIP i na tablicy ogloszen Urz~u Gminy.

Iii 

Uchwala wykonana. II 
Iii 

i I I II 
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70. Xl99/2019 w sprawie planu pracy Rady Uchwala przeslana w dniu 03 ..H .2020 r. do 
z dnia 
30.12.2019 

Gminy Wieczfnia Koscielna 
oraz plan6w pracy stalych Mazowieckiego, 

organu nadzoru 
Podana 

tj, 
~ I 

d I 
dO!'i 

~ 

publicznej 
WOJewody 

Komisji Rady Gminy wiadomosci poprzez zamieszcze .. 'e w BIP i na 
Wieczfnia Koscielna na 2020 tablicy ogloszen Urzydu Gmirt' Uchwala 

i rok. weszla w zycie z dniem po,jycia jest 
I I realizowana. Ii: 
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