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WSTĘP
Raport o stanie gminy Górzno obejmuje podsumowanie działalności Wójta w
roku 2018.
Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację
gospodarczą i społeczną gminy Górzno. Zgromadzone zostały szczegółowe dane o
aspektach funkcjonowania gminy według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Raport ukazuje trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na
faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju gminy.
Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy:
•
•
•
•
•
•
•

Demografia,
Finanse gminy,
Inwestycje gminne i inne zadania remontowe,
Działalność gospodarcza,
Warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja,
drogi, gospodarka odpadami),
Zagospodarowanie przestrzenne,
Oświata.

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników
Urzędu Gminu w Górznie oraz szereg dokumentów, będących w posiadaniu Urzędu.
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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY
1.1 . Położenie i powierzchnia gminy
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie, z dniem 1 stycznia 1973 roku
w powiecie garwolińskim utworzono gminę Górzno.
Gmina Górzno położona jest województwie mazowieckim, w środkowej części
powiatu garwolińskiego. Sąsiaduje z gminami wiejskimi: Borowie, Garwolin,
Łaskarzew, Miastków Kościelny, Sobolew i Żelechów. Górzno położone jest w
odległości ok. 70 km, od Warszawy. Powierzchnia gminy wynosi ok. 91,15 km2, co
stanowi
ok.
7,1%
powierzchni
powiatu
garwolińskiego.

Raport o stanie gminy za 2018 rok

6

Gmina Górzno jest typową gminą wiejską, z przewagą użytków rolnych i
wyróżniającymi się czterema kompleksami leśnymi. Zabudowa rozmieszczona jest
równomiernie na terenie całej gminy. W przestrzeni gminy tereny użytków rolnych
wynoszą ok. 6021 ha, co stanowi 66,02% powierzchni gminy, tereny lasów i
zadrzewień ok. 2818 ha, co stanowi 30,90% powierzchni gminy, a tereny
zurbanizowane ok. 245 ha, co stanowi 2,69% powierzchni gminy. Pozostałe tereny,
w tym tereny wód powierzchniowych oraz nieużytki wynoszą ok. 36 ha, co stanowi
0,39% powierzchni gminy.
Siedzibą gminy jest miejscowość Górzno.
1.2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne
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Rada Gminy Górzno liczy 15 radnych. Przy radzie działają następujące komisje:






Komisja Rewizyjna – 5 osób
Komisja Gospodarki Finansowej i Inwestycji – 7 osób
Komisja Oświaty, Sportu, Kultury, Spraw Socjalnych i Zdrowia oraz Porządku
Publicznego – 7 osób
Komisja Rolnictwa i Gospodarki Rolnej – 7 osób
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 3 osoby
Gminne jednostki organizacyjne:

Lp

Nazwa jednostki

Forma prawna

1

Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie

Samorządowa instytucja
kultury

2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie

Jednostka budżetowa

3

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Górznie z

Jednostka budżetowa

siedzibą przy ul. Długiej 6
W skład którego wchodzi:
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława
Jóźwickiego w Górznie
- Publiczne Przedszkole w Górznie z siedzibą w
Reducinie
4

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii

Jednostka budżetowa

Konopnickiej w Łąkach z siedzibą w Łąkach 78
5

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii

Jednostka budżetowa

Kownackiej w Samorządkach z siedzibą w
Samorządkach 44a
6

Zespól Szkolno – Przedszkolny w Uninie z

Jednostka budżetowa

siedzibą w Uninie 86B
W skład którego wchodzi:
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej
Jadwigi w Uninie
- Przedszkole w Uninie
7

Przedszkole w Górznie z siedzibą w Górznie ul.
Kard. Stefana Wyszyńskiego 8

8

Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej
w Górznie

Jednostka budżetowa
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1.3. Sołectwa
W skład Gminy Górzno wchodzi 16 sołectw:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Chęciny
Górzno
Górzno Kolonia
Gąsów
Goździk
Józefów
Kobyla Wola
Łąki
Mierżączka
Piaski
Potaszniki
Reducin
Samorządki
Samorządki Kolonia
Unin
Wólka Ostrożeńska
Powierzchnia poszczególnych sołectw kształtuje się następująco:
SOŁECTWO

CHĘCINY

Powierzchnia ewidencyjna
[ha]
590,3903

GĄSÓW

303,6713

GOŹDZIK

775,7104

GÓRZNO

730,3483

GÓRZNO KOLONIA

657,8133

JÓZEFÓW

750,5476

KOBYLA WOLA

297,5143

ŁĄKI

752,8499

MIERŻĄCZKA

223,0618

PIASKI

294,6174

POTASZNIKI

178,9783

REDUCIN

713,2942

SAMORZĄDKI

767,1451

SAMORZĄDKI KOLONIA

434,9463
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UNIN

1036,4910

WÓLKA OSTROŻEŃSKA

615,4844

POWIERZCHNIA
SOŁECTW W UJĘCIU GRAFICZNYM
WÓLKA
CHĘCINY
6%

OSTROŻEŃSKA
7%

UNIN
11%

GĄSÓW
3%

CHĘCINY

GOŹDZIK
9%

GĄSÓW
GOŹDZIK
GÓRZNO
GÓRZNO KOLONIA

SAMORZĄDKI
KOLONIA
5%

GÓRZNO
8%

JÓZEFÓW
KOBYLA WOLA
ŁĄKI
MIERŻĄCZKA

SAMORZĄDKI
8%

PIASKI

GÓRZNO KOLONIA
POTASZNIKI
7%
REDUCIN
SAMORZĄDKI

REDUCIN
8%

SAMORZĄDKI KOLONIA

POTASZNIKI
2% PIASKI
MIERŻĄCZKA
3%
2%

JÓZEFÓW
8%
ŁĄKI
8%

KOBYLA WOLA
3%

UNIN
WÓLKA OSTROŻEŃSKA

9123,0000

1.4. Ludność i dynamika zmian
Gminę Górzno na dzień 31.12.2018r. zamieszkuje , zameldowanych na pobyt stały –
6551 osób, w ciągu roku przybyło 22 osoby.
W 2018 roku urodziło się - 114 dzieci
zmarło - 94 osoby
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Liczba stałych mieszkańców, według stanu na dzień 31.12.2018 r. na podstawie
prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, kształtuje się następująco:

SOŁECTWO

Liczba mieszkańców

CHĘCINY

392

GĄSÓW

160

GOŹDZIK

522

GÓRZNO

600

GÓRZNO KOLONIA

984

JÓZEFÓW

143

KOBYLA WOLA

326

ŁĄKI

474

MIERŻĄCZKA

214

PIASKI

296

POTASZNIKI

137

REDUCIN

485

SAMORZĄDKI

297

SAMORZĄDKI KOLONIA

317

UNIN

756

WÓLKA OSTROŻEŃSKA

448
6551

Liczba ludności w gminie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., wg danych
ewidencji ludności Urzędu Gminy, wynosiła 6551 i stanowiła 6,01% ludności powiatu
garwolińskiego. W okresie od 2007 roku do 2017 roku liczba mieszkańców gminy
wzrosła o 441 osób. Gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie ok. 104
osób/km2.
1.5. Gospodarstwa rolne
Ze względu na strukturę użytkowania gruntów, przyszłość gminy będzie w dalszym
ciągu wiązała się z rozwojem rolnictwa. Z drugiej strony coraz większe znaczenie
będzie miał rozwój funkcji usługowych, produkcyjnych i rekreacyjnych.
W gminie Górzno funkcjonuje 1645 gospodarstw rolnych, w tym:

Lp.

Powierzchnia
gospodarstw

Ilość
gospodarstw
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1
2
3
4
5
6

1-2 ha
2,01-5 ha
5,01-7 ha
7,01-10 ha
10,01-15 ha
powyżej 15 ha

11

653
660
201
88
32
11

1.6. Podmioty gospodarcze
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Górzno wynosi 297
podmiotów (w tym posiadających status „aktywny” – 266 podmiotów, status
„zawieszony” – 29 podmiotów, a prowadzący działalność w formie spółki – 4
podmioty). Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Gminy Górzno to przede
wszystkim małe i średnie firmy. Do przeważających rodzajów działalności
gospodarczej należy zaliczyć: usługi ogólnobudowlane, transport drogowy towarów,
naprawa pojazdów, sprzedaż detaliczna.
1.7. Nowi pozyskani inwestorzy
Korzystne położenie gminy Górzno ze względu na bliskość miasta Garwolin i
przebieg drogi krajowej Nr 17 relacji Lublin – Warszawa sprawia, że teren gminy jest
atrakcyjny dla prowadzenia działalności gospodarczej. Oprócz przeznaczenia i
uzbrojenia terenów pod inwestycje znaczenie mają również preferencje podatkowe.
1.8. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy
Na terenie gminy Górzno działają następujące organizacje pozarządowe:
1) OSP Chęciny
2) OSP Górzno
3) OSP Goździk
4) OSP Kobyla Wola
5) OSP Unin
6) OSP Samorządki
7) OSP Wólka Ostrożeńska
8) OSP Łąki
9) ULKS Orzeł Unin
10) Klub sportowy Atom Chęciny
11) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Górzno im Aleksandry i Bronisława Rojek w
Górznie
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2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY
2.1. Wysokość budżetu
Dochody i wydatki w roku 2018
Wykonanie dochodów i
wydatków gminy
Górzno
Wykonanie planu
dochodów wg stanu na
31.XII
Wykonanie planu
wydatków wg stanu na
31.XII.
Nadwyżka / Deficyt

2018 rok

2019 rok - Plan

30 463 429,04

27 815 706,65

35 339 620,28

27 077 706,65

- 4 876 191,24

738 000

2.2. Poziom zadłużenia
Zadłużenie gminy na koniec roku 2018 wyniosło 6 597 516,85 zł i przedstawia się
następująco:
1) W dniu 26 kwietnia 2011 roku została podpisana umowa na pożyczkę z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie umowa nr 0005/11/OW/P na kwotę 764 000 zł na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją
we wsi Unin i Goździk, etap II”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Na dzień 31 grudzień 2018 r. niespłacona kwota pożyczki wynosiła 262 000 zł
2) W dniu 27 sierpnia 2013 roku została podpisana umowa na pożyczkę z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie umowa nr 0047/13/OW/P na kwotę 500 000 zł na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją
we wsi Unin i Goździk, etap IV”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Na dzień 31 grudzień 2018 r. niespłacona kwota pożyczki wynosiła 150 000 zł
3) W dniu 28 maja 2014 roku została podpisana umowa na pożyczkę z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w warszawie umowa nr
12/2014 na kwotę 500 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.
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Przebudowa drogi gminnej nr 130426W Górzno – Górzno Kolonia w
miejscowości Górzno Kolonia – etap I”. zadanie zakończone i rozliczone.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. niespłacona kwota pożyczki wynosi 120 000 zł
W dniu 25 sierpnia 2015 roku została podpisana umowa na pożyczkę z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie umowa nr 0062/15/NZ/P na kwotę 178 000 zł na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa średniego, używanego samochodu dla
jednostki ochrony przeciwpożarowej OSP Wólka Ostrożeńska”. Zadanie
zostało zakończone i rozliczone.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. niespłacona kwota pożyczki wynosiła 103 000 zł
W dniu 7 grudnia 2016 roku została podpisana umowa na pożyczkę z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w warszawie umowa nr
19/2016 na kwotę 849 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.
Przebudowa drogi gminnej nr 130424W Górzno – Las – Wólka Ostrożeńska”.
zadanie zakończone i rozliczone.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. niespłacona kwota pożyczki wynosi 653 000 zł
W dniu 23 listopada 2017 roku została podpisana umowa na pożyczkę z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie umowa nr 0187/17/OW/P na kwotę 356 911,58 zł na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Górzno”. Zadanie zostało zakończone
ale nie rozliczone.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. niespłacona kwota pożyczki wynosiła 306 911,58
zł
W dniu 6 lipca 2018 roku została podpisana umowa na pożyczkę z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie umowa nr 0019/18/OW/P na kwotę 5 002 605,27 zł na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno wraz z przepompownią i
przyłączami”. Zadanie zostało zakończone ale nie rozliczone.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. niespłacona kwota pożyczki wynosiła
5 002 605,27 zł

2.3. Zaległości podatkowe podatników
Zaległości podatkowe posiadają następujący podatnicy:
1) Osoby fizyczne:
• 188 pozycji na kwotę 125 388,58 zł
• 1 pozycja na kwotę 921,20 zł konto zahipotekowane
2) Osoby prawne:
• 1 pozycja na kwotę ogółem 27 254,40 zł
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3. STAN REALIZACJI INWESTYCJI
3.1 Zadania inwestycyjne w roku 2018
Lp.

Nazwa zadania

Data
Koszty
Uzyskane
Uwagi
realizacji poniesione dofinansowanie

1.

Budowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości
Górzno wraz z
przepompownią i
przyłączami

2018

5348306,64

0,00

2.

Modernizacja drogi gminnej
w miejscowości Górzno
obręb Górzno Kolonia

2018

263268,21

100000,00

3.

Modernizacja drogi gminnej
w miejscowości Piaski
Modernizacja drogi gminnej
w miejscowości Reducin
Modernizacja drogi gminnej
w miejscowości
Samorządki
Przebudowa drogi gminnej
nr 130403W Łąki – gr.
Gminy Miastków Kościelny

2018

244384,65

0,00

Zadanie zakończone.
Otrzymano pożyczkę
z WFOŚiGW w
Warszawie w
wysokości
5002605,27 zł
Zadanie zakończone.
Uzyskano
dofinansowanie z
Urzędu
Marszałkowskiego w
Warszawie
Zadanie zakończone.

2018

99829,82

0,00

Zadanie zakończone.

2018

231466,05

0,00

Zadanie zakończone.

2018

1280219,47

1003300,00

7.

Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1328W
Garwolin – Reducin –
Górzno – SamorządkiŻelechów

2018

300000,00

0,00

8.

Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1344W
Chęciny - Górzno

2018

279421,14

0,00

Zadanie zakończone.
Uzyskano dotację w
ramach „Rządowego
Programu na rzecz
rozwoju oraz
konkurencyjności
regionów poprzez
wsparcie lokalnej
infrastruktury
drogowej
Zadanie zakończone.
Przekazano
Starostwu
Powiatowemu w
Garwolinie w formie
dotacji.
Zadanie zakończone.
Przekazano
Starostwu

4.
5.

6.

Raport o stanie gminy za 2018 rok

9.

15
Powiatowemu w
Garwolinie w formie
dotacji.
Zadanie w trakcie
realizacji. Przekazano
dotację do Urzędu
Marszałkowskiego w
Warszawie.

Regionalne partnerstwo
samorządów Mazowsza do
aktywizacji społeczeństwa
informacyjnego w zakresie
e-administracji i
geoinformacji
Zakup agregatu
klimatyzacyjnego dla OSP
Kobyla Wola
Zakup lekkiego samochodu
kwatermistrzowskiego
(SLKw)

20162019

587,31

0,00

2018

15126,54

0,00

Zadanie zakończone.

2018

5000,00

0,00

12.

Budowa przedszkola wraz
z żłobkiem w Górznie

20172018

2477578,64

400000,00

13

Utworzenie ścieżki
edukacyjno – przyrodniczej
przy Przedszkolu w
Górznie.
Wzrost dostępności i
jakości edukacji
przedszkolnej w Gminie
Górzno
Zakup ambulansu
sanitarnego typu C z
zabudową medyczną na
potrzeby zespołu
ratownictwa medycznego
SP ZOZ w Garwolinie
Zagospodarowanie
„Centrum wsi Górzno”

2018

219939,99

175951,99

20182019

0,00

51247,30

Zadanie zakończone.
Przekazano dotację
Komendzie
Powiatowej
Państwowej Straży
Pożarnej
Zadanie zakończone.
Otrzymano
dofinansowanie od
Wojewody
Mazowieckiego
Zadanie zakończone.
Otrzymano dotację z
WFOŚiGW w
Warszawie
Zadanie w trakcie
realizacji. Projekt w
ramach RPO WM
2014-2020
Zadania nie
zrealizowano.

2018

299731,05

169554,37

Pomnik 100-lecia
odzyskania przez Polskę
Niepodległości
Budowa budynku świetlicy
wiejskiej w Łąkach

2018

69915,77

0,00

20182020

22271,07

0,00

10.

11

14.

15.

16.

17,

18.

2018

Zadanie zakończone.
Projekt w ramach
PROW na kata 20142020
Zadanie zakończone.
Zadanie w trakcie
realizacji.

3.2 Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w wydatkach budżetu gminy.
Wydatki ogółem

Wydatki inwestycyjne

35339620,28

11181723,89

Udział inwestycji w
wydatkach budżetowych
31,64 %
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4. ZADANIA REMONTOWE ZREALIZOWANE W 2018 ROKU

W 2018 roku wykonano następujące zadania remontowe:
1) Remont drogi gminnej nr 130420W Gąsów – granica gminy Łaskarzew (Śliz)
w miejscowości Gąsów – koszt 446 112,67 zł;
2) Remont budynku OSP Kobyla Wola – koszt 97 455,54 zł
3) Wykonano płytę betonową i zakupiono przystanek autobusowy EOS w
miejscowości Górzno – koszt 8701 zł
4) Wykonano płytę betonową i zakupiono przystanek autobusowy w
miejscowości Wólka Ostrożeńska – koszt 9 199,99 zł
5) Opracowano Program Ochrony Środowiska dla Gminy Górzno – koszt 4 182
zł
6) Dokonano odnowienia pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Górznie –
koszt 22 137 zł
7) Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową na remont dróg gminnych
– koszt 8 800 zł
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5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE
5.1. Infrastruktura techniczna
Komunikacja drogowa oparta jest na:
•
•
•

Droga krajowa nr 17 Warszawa – Lublin o łącznej długości 6,8km
10 –ciu dróg powiatowych o łącznej długości ok 47,87km
35 – ciu dróg zaliczonych do kategorii drogi gminnej o łącznej długości
49,97km, z czego 36,45km posiada nawierzchnię asfaltową. Pozostałe drogi
gminne posiadają nawierzchnię tłuczniową. Wójt Gminy jest również zarządcą
47 dróg wewnętrznych o długości 33,77km, z czego 8,5km posiada
nawierzchnię asfaltową. Pozostałe odcinki są utwardzone tłuczniem oraz
posiadają nawierzchnię gruntową ulepszoną.

Gmina jest zwodociągowana w 98%, posiada sieć kanalizacji obejmująca około 40%
budynków. Na terenie gminy funkcjonuje 442 przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Gmina jest całkowicie zelektryfikowana. Sieć gazowa obejmuje około 50% terenu
gminy.
5.2. Zagospodarowanie przestrzenne
Uchwałą nr XII/62/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku przyjęto miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego ogólny. Dokument ten objął całą gminę w
granicach administracyjnych. Sześć miejscowych planów uchwalonych w latach
2007, 2013, 2015, 2016 i 2018 są punktowymi zmianami planu z 2003 roku.

Lp.

Nazwa miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego

Numer Uchwały Rady
Gminy w sprawie przyjęcia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego

1

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy

XII/62/2003 z dnia 29 grudnia
2003 r.

Zakres
terytorialny
planu
Cała gmina
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3

4

Górzno
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Górzno we wsiach Gąsów i
Kobyla Wola
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Górzno we wsi Unin
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Górzno we wsiach Reducin
i Łąki
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XIII/90/07 z dnia 16 listopada
2007 r.

Gąsów i Kobyla
Wola- wyrobisko
piasku

XIII/91/07 z dnia 16 listopada
2007 r.

Unin- teren pod
oczyszczalnię
ścieków

XXXIII/178/2013 z dnia 02
sierpnia 2013 r.

Łąki- pod usługi
publiczne,
Reducinprodukcja i usługi

5

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Górzno- część 1

XIV/84/2015 z dnia 29
grudnia 2015 r.

6

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego

XII/127/2016 z dnia 22 lipca
2016 r.

7

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Górzno dla części wsi
Górzno obręb Górzno
Kolonia

XLI/267/2018 z dnia 27 lipca
2018 r.

Poszczególne
obręby gminy
Górzno- pod
działalności
gospodarcze
Józefówwyrobisko
piaskuprocedura
niedokończona
Górzno Koloniausługi publiczne

Pokrycie gminy planami wynosi 100%, w związku z tym nie wydaje się decyzji o
warunkach zabudowy ani decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W oparciu o plany miejscowe odbywa się zagospodarowanie gminy. Pozwala to na
utrzymanie ładu przestrzennego, zrównoważonego rozwoju oraz charakteru
zabudowy, jaka kształtuje się w gminie. Obowiązujące miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego związane są głównie z wyznaczaniem nowych
terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową, jak
również zabudowę produkcyjną i produkcyjno-usługową.
Ocena aktualności planów miejscowych sporządzona w miesiącu lipcu 2018 roku,
przyjęta uchwałą Rady Gminy w Górznie nr XLI/266/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku
wykazuje, że należy dążyć do zmian miejscowego planu uchwalonego w 2003 roku,
szczególnie w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów prawa, nowej
polityki przestrzennej wyrażonej w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego.
Ponadto
brak
niektórych
ustaleń,
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niewymaganych w momencie uchwalania poszczególnych planów nie skutkuje ich
nieaktualnością w całości, ani nie powoduje nieprawidłowości w rozwoju
przestrzennym gminy.
Dbając o interes mieszkańców oraz przedsiębiorców gminy Górzno planowane jest
przystąpienie
do
sporządzania
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego dla poszczególnych obrębów gminy. Obecnie prowadzona jest także
zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru cmentarza
parafialnego oraz terenów bezpośrednio z nim sąsiadujących w obrębie Górzno.

6. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA

6. 1. Gospodarka odpadami.
Gmina Górzno objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
jedynie nieruchomości zamieszkałe. W roku 2018 odbiorem i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych zajmowała się firma EKOLIDER , Lucin 4 , 08-400 Garwolin.
Firma ta została wyłoniona w ramach przeprowadzonego przetargu, a umowa
obejmowała świadczenie usługi przez okres 2 lat – w roku 2017 i 2018.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych ( szkoły, sklepy, firmy itp.) odbiór
odpadów odbywa się na podstawie umowy indywidualnie zawartej z jedną z
uprawnionych do świadczenia takich usług firm – wpisanych w rejestrze działalności
regulowanej na terenie gminy Górzno.
Usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy Górzno i ich zagospodarowania, obejmowała
odbieranie wszystkich wytworzonych na danej nieruchomości :
- odpadów komunalnych niesegregowanych ( zmieszanych) – raz w miesiącu
- odpadów zbieranych selektywnie – raz w miesiącu
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku (objazd)
- odpady wielkogabarytowe - - 2 razy w roku (objazd)
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywała się w systemie workowym :
- worek żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe i metal
- worek zielony z przeznaczeniem na szkło
- worek niebieski z przeznaczeniem na papier i tekturę.
Na terenie Gminy Górzno funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), do którego właściciele nieruchomości mogli dostarczać
odpady jeden raz w miesiącu, w dniu otwarcia w godzinach od 8.00 do 16.00.
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Właściciele nieruchomości mogli dostarczać następujące frakcje odpadów
komunalnych :
- zużyte baterie i akumulatory
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- meble i inne odpady wielkogabarytowe
- odpady zielone
- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji
- przeterminowane leki i chemikalia ( np. farby, rozpuszczalniki, pozostałości środków
ochrony roślin , kleje)
- odpady budowlane i rozbiórkowe z wyłączeniem azbestu
- zużyte opony
- tekstylia
- popiół
Źródłem finansowania systemu odbioru odpadów komunalnych są opłaty wnoszone
przez mieszkańców gminy. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Górzno z dnia 29
grudnia 2014 r. oraz z dnia 17 czerwca 2016 r. wysokość tej opłaty uzależniona jest
od ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz sposobu prowadzenia
selektywnego zbierania odpadów. W 2018 roku obowiązywała na terenie gminy
Górzno stawka opłaty za odbiór odpadów 6 zł / za osobę miesięcznie jeśli
prowadzona była segregacja odpadów i 12 zł / za osobę miesięcznie przy braku
segregacji.
Według danych Urzędu Stanu Cywilnego na terenie gminy Górzno na dzień 31.12
2018r. zameldowanych było 6555 mieszkańców. Deklaracje złożone przez właścicieli
nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( stan
na 31.12.2018r.) wykazały, że na terenie gminy zamieszkuje 5894 osoby.
Dysproporcje między tymi liczbami wynikają z ruchu ludności i migracji – uczniowie i
studenci, osoby przebywające za granicą państwa.
Ilość odpadów wytworzonych na terenie gminy Górzno w 2018 roku.
Kod
Rodzaj odpadów
Masa
odebranych
odebranych
odpadów komunalnych (
odpadów
Mg)
komunalnych
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
96,492
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
57,532
15 01 04
Opakowania z metali
3,200
15 01 05
Opakowania wielomateriałowe
24,900
15 01 07
Opakowania ze szkła
84,526
16 01 03
Zużyte opony
1,000
17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
116,840
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych
i
elementów
wyposażenia inne niż wymienione w
17 01 06
17 09 04
Zmieszane odpady z budowy,
0,400
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i
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17 09 03
20 01 01
Papier i tektura
36,700
20 01 35
Zużyte urządzenia elektryczne i
0,100
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21 i 20 01 23 zawierające
substancje niebezpieczne
20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i
1,650
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 39
Tworzywa sztuczne
7,100
20 01 99
Inne nie wymienione frakcje zbierane
12,100
w sposób selektywny
20 02 03
Inne
odpady
nieulegające
27,480
biodegradacji
20 03 01
Niesegregowane
(zmieszane)
396,380
odpady komunalne
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
9,500
SUMA
875,900
Na przestrzeni ostatnich lat zauważalna jest korzystna i oczekiwana tendencja
wzrostu ilości odpadów segregowanych.
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła w 2018 roku wyniósł 33,84 %.
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2018 roku
wyniósł 100 %.
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 roku wyniósł 16,6 %.

6.2.

Zadania z zakresu ochrony środowiska

W 2018 roku gmina Górzno podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania
pn. „ Usunięcie i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy
Górzno”. Kwota udzielonej dotacji wyniosła 18.545,76 zł. Ilość odpadów azbestowych
przeznaczonych do utylizacji wyniosła 95,40 Mg. Prace zostały wykonane z
zachowaniem właściwych przepisów prawa budowlanego, zgodnie z umową i w
obowiązującym terminie.
W 2018 roku również została podpisana umowa z firma EKOLIDER Jarosław
Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin na zadanie polegające na usunięciu i
unieszkodliwieniu płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Górzno. Koszt
wykonanego zadania wyniósł 9.780,00 zł a ilość odebranych odpadów azbestowych
do utylizacji wyniosła 32,6 Mg.
Został sporządzony Program Ochrony Środowiska dla Gminy Górzno na lata 20182022 zgodnie z art. 17 ust. 1 , który nakłada na organy wykonawcze - w tym
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przypadku gminę – obowiązek sporządzenia gminnego programu ochrony
środowiska.
Program ochrony środowiska wyznacza cele i kierunki działań w perspektywie
najbliższych lat aby poprawić stan środowiska przyrodniczego lub utrzymać go na
poziomie zgodnym z przepisami prawa.

7. OŚWIATA, WYDARZENIA KULTURALNE I PROMOCJA GMINY
7.1. Sieć szkolno-przedszkolna na koniec roku 2018 w gminie Górzno


Zespół Szkolno- Przedszkolny w Górznie z siedzibą przy ul. Długiej 6

W skład którego wchodzi:
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jóźwickiego w Górznie
- Publiczne Przedszkole w Górznie z siedzibą w Reducinie


Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Łąkach z siedzibą w
Łąkach 78



Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii
Kownackiej w Samorządkach z siedzibą w
Samorządkach 44a



Zespól Szkolno – Przedszkolny w Uninie z
siedzibą w Uninie 86B

W skład którego wchodzi:
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej
Jadwigi w Uninie
- Przedszkole w Uninie


Przedszkole w Górznie z siedzibą w
Górznie ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 8

7. 2. Baza oświatowa
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Wszystkie szkoły podstawowe posiadają pracownie komputerowe i dostęp do
Internetu. Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzane przez dyrektorów jednostek
oświatowych spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i
pracy. Dyrektorzy jednostek oświatowych zakupują pomoce dydaktyczne oraz sprzęt
sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Baza lokalowa jaką dysponują jednostki oświatowe obejmuje łącznie 9 obiektów
szkolnych i przedszkolnych: w Górznie – 3 (szkoła wraz z sala gimnastyczna oraz
halą sportową, w Samorządkach – 2 (szkoła wraz z salą gimnastyczną), w Łąkach - 1
(szkoła z oddziałem przedszkolnym), w Uninie – 2 (szkoła z salą gimnastyczną), w
Górznie – 1 (przedszkole).
Wszystkie szkoły podstawowe są bardzo dobrze wyposażone w pomoce
dydaktyczne, uczniowie i nauczyciele wykorzystują tablice multimedialne czy
monitory dotykowe zakupione w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.
W Górznie przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym istnieje pełnowymiarowa hala
sportowa, z której korzystają uczniowie tej szkoły, różne grupy sportowe oraz
mieszkańcy gminy, funkcjonuje również boisko sportowe ze sztucznej nawierzchni.
Inwestycja została dofinansowana z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystki.
7.3. Realizowane zadania oświatowe
Gmina Górzno realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy o systemie oświaty i
rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjum, a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów
niepełnosprawnych, finansując dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkól poza
terenem gminy.
Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymanych z budżetu
państwa – subwencji oświatowej oraz z budżetu gminy.
W roku 2018 wszystkie szkoły realizowały projekt „Postaw na nauki ścisłe” . Projekt
realizowany był przez dwa lata szkolne. Przedszkole w Górznie realizuje projekt
„Wzrost dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Górzno”.
We wszystkich jednostkach oświatowych realizowane były programy profilaktyczne w
ramach środków z programu zwalczania narkomani i alkoholizmu.
7.4. Poziom wydatków na oświatę
Rok budżetowy 2018
Wykonanie w dziale „Oświata i Wychowanie oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”
- 11 799 307,65 zł
Wykonanie budżetu gminy – 35 339 620,28 zł
11 799 307,65 zł : 35 339 620,28 zł = 33,39%
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7.5. Wydarzenia kulturalne i promocja gminy
Środki przeznaczone na promocję gminy w roku 2018 – 33 318,94 zł
Większe wydarzenia kulturalne
W dniu 7 lutego 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Wólce Ostrożeńskiej odbyła się
Gminna

Olimpiada

Wiedzy

o

Wiejskim

Gospodarstwie

Domowym

i

Przedsiębiorczości zorganizowana przez MODR w Warszawie O/Siedlce.
W olimpiadzie udział wzięło ok. 50 pań – członków Kół Gospodyń Wiejskich z terenu
gminy Górzno. Uczestniczki olimpiady rozwiązywały test zawierający 40 pytań, gdzie
musiały wykazać się wiedzą z zakresu min., przedsiębiorczości na wsi, funduszy
unijnych, turystyki wiejskiej, unowocześnienia gospodarstwa domowego.
24 lutego 2018 r. w hali sportowej w Górznie odbyły się osiemnaste zawody
samorządów powiatu garwolińskiego w piłce siatkowej. W zawodach uczestniczyły
samorządy z Górzna, Pilawy, Łaskarzewa, Parysowa, Gminy Garwolin, Miasta
Żelechów, Miasta i Gminy Pilawa, oraz Radni Powiatu Garwolińskiego.
Po zaciętej rywalizacji samorządowcy Gminy Górzno zajęli pierwsze miejsce.
3

marca

2018

r.

hala

sportowa

w

Górznie

gościła

uczestników

Samorządowego Turnieju Piłkarskiego o Puchar Starosty Powiatu Garwolińskiego.
W turnieju udział wzięło 9 reprezentacji miast i gmin z powiatu garwolińskiego.
W grupie A znalazła się: Gmina Górzno, Starostwo Powiatowe i Gmina Łaskarzew.
W grupie B: Miasto i Gmina Pilawa, Miasto i Gmina Żelechów i Gmina Garwolin.
W grupie C zagrali: Gmina Parysów, Gmina Miastków Kościelny i Gmina Sobolew.
11 czerwca 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami
Gimnazjalnymi w Górznie miało miejsce niecodzienne spotkanie społeczności
szkolnej z ułanami – przedstawicielami Stowarzyszenia Kawaleryjskiego 1. Pułku
Strzelców Konnych z Garwolina noszącego imię Cesarza Napoleona. St. chor. szt.
Janusz Stanisław Bylinka-Nehrebecki oraz ułan Tomasz Metera przybliżyli uczniom
dzieje Pułku, który był elitarną formacją polskiej kawalerii, a w okresie
międzywojennym stacjonował w Garwolinie. Młodzież i dzieci z uwagą wysłuchali
niezwykłej lekcji dziejów Polski, z zapartym tchem śledzili prezentowane elementy
musztry wojskowej, a kiedy z głośników popłynęły dźwięki „Pierwszej Brygady”
i „Żurawiejki”, z entuzjazmem włączyli się w śpiew. Na zakończenie mogli z bliska
obejrzeć kolekcję broni.
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W dniu 28 sierpnia 2018 r. bardzo dzielnie i w atmosferze radości dzieci wraz z
opiekunami spędzili czas na całodniowym wyjeździe do „Farmy Iluzji”.
Uroczystości patriotyczno-religijne w lesie unińskim, odbywające się tradycyjnie w
pierwszą niedzielę września, jak co roku licznie zgromadziły mieszkańców Gminy
Górzno i powiatu garwolińskiego. Organizatorami uroczystości są proboszcz parafii w
Uninie oraz Wójt Gminy Górzno.
W dniu 3 listopada 2018 r. o godz. 18.00 na hali sportowej w Górznie odbył się
koncert pieśni patriotycznych. Wystąpił znany muzyk Maciej Miecznikowski z zespołu
Leszcze, z którym mieszkańcy gminy wspólnie świętowali rocznicę Odzyskania
Niepodległości.
Artysta oprócz najbardziej znanych utworów o charakterze patriotycznym zaśpiewał
stare hymny i pieśni religijne oraz kilka przebojów filmowych. Koncert zorganizował
Samorząd Gminy Górzno.
Obchodzone 11 listopada 2018 r. Narodowe Święto Niepodległości miało
szczególnie uroczysty charakter. Władze oraz mieszkańcy Gminy Górzno wspólnie
świętowali

100 – tną

Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Przed kościołem

harcerze ze szkoły podstawowej rozdawali biało-czerwone kotyliony. Obchody
zapoczątkowała uroczysta Msza Święta sprawowana w intencji ojczyzny w kościele
parafialnym, której przewodniczył proboszcz parafii ks. prałat Jerzy Kalinka. Homilię
wygłosił dziekan dekanatu garwolińskiego ks. prałat Ryszard Andruszczak, w której
nawiązał do historii, jak wiele dróg musieli przebyć Polacy, by odzyskać
niepodległość i do wartości, którymi kierowali się wówczas.
Po zakończeniu mszy św. uczestnicy uroczystości w asyście pocztów sztandarowych
przeszli pod pomnik ufundowany przez mieszkańców gminy z okazji jubileuszu 100lecia Odzyskania Niepodległości. W tym miejscu nastąpiło uroczyste odsłonięcie i
poświęcenie pomnika, złożenie kwiatów i odśpiewanie hymnu państwowego. Z okazji
rocznicy zostały posadzone dwa pamiątkowe dęby ku czci największych Polaków –
Ojców Niepodległości. Jeden poświęcony Józefowi Piłsudskiemu o nazwie
„Komendant”, drugi poświęcony św. Janowi Pawłowi II o nazwie „ JP 2”.
Następnie

wszyscy

zgromadzeni

przemaszerowali

zwartym

szykiem,

przy

akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej, na dalszą część uroczystości na halę
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sportową. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Górznie oraz chętni
mieszkańcy nieśli stu metrową biało-czerwoną flagę.

8. POLITYKA SPOŁECZNA
Gmina Górzno,

poprzez tworzenie warunków harmonijnego rozwoju,

zapewnia swoim mieszkańcom jak najlepsze warunki w poczuciu bezpieczeństwa
oraz umożliwia im realizację planów osobistych, zawodowych i społecznych.
Obszarem priorytetowym w rozwoju polityki społecznej gminy w roku 2018 była
opieka nad rodziną i dzieckiem- zarówno w zakresie realizacji zadań wynikających z
przyjętej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, jak i Gminnego
Programu Wspierania Rodziny.
Gmina stawia na szeroko pojętą profilaktykę oraz budowanie lokalnego partnerstwa
przy rozwiązywaniu problemów społecznych i lokalnych. Nadrzędnym celem
podejmowanych działań jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, podnoszenie
standardu i jakości życia oraz kreowanie i popieranie pożądanych zmian
społecznych.
Systematycznie tworzone są kolejne elementy infrastruktury socjalnej – w 2018r.
otwarto przedszkole w Górznie, przedszkole w Uninie, plac wypoczynkowo
rekreacyjny w Górznie, plac zabaw w Kobylej Woli. Rozpoczęto realizację projektu z
wykorzystaniem środków unijnych pt. „Wzrost dostępności i jakości edukacji
przedszkolnej w Gminie Górzno”.
promowania prawidłowej funkcji

Organizowano

liczne zajęcia szkolne

dot.

opiekuńczej rodziny, pedagogizacji rodziców ,

zapobiegania demoralizacji dzieci i młodzieży, wspierania i rozwiązywania sytuacji
kryzysowych i problemu przemocy.
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W działalności roku 2018 mocno akcentowane było kształtowanie tożsamości
regionalnej i wzmacnianie identyfikacji mieszkańców gminy – organizowane liczne
spotkania o charakterze patriotycznym. (Dzień Żołnierzy Wyklętych, Dzień Pamięci
Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz rocznica tragedii smoleńskiej Dzień Walki i
Męczeństwa Wsi Polskiej, msza w lesie unińskim, Narodowy Dzień Niepodległości)
Na uwagę zasługuje też zwiększanie potencjału organizacji pozarządowych

i

zrzeszeń nieformalnych oraz wsparcie ich współpracy z innymi instytucjami – chór
kościelny, koła gospodyń, ochotnicze straże pożarne , stowarzyszenia.
Dzięki współorganizacji przez gminę
konkursów,

występów

licznych koncertów, pokazów plenerowych,

zespołów artystycznych

nastąpił

wzrost

uczestnictwa

społeczeństwa w szeroko pojętym życiu kulturalnym.

9. STAN MIENIA KOMUNALNEGO
9.1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności ( stan na dzień
31.12.2018 r.)
1. Grunty ogółem- 78,8274 ha
• oddane w użytkowanie wieczyste- 2,678 ha
• oddane w trwały zarząd- 6,862 ha
• drogi- 49,0738 ha
2. Lokale mieszkalne:
• Górzno-2 lokale mieszkalne położone na piętrze budynku
zlokalizowanego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6,
• Górzno-1 lokal położony na piętrze budynku zlokalizowanego przy ul.
Długiej 6,
• Górzno-budynek mieszkalny, ul. Cicha 7.
3. Lokale użytkowe:
• Pawilon handlowo- usługowy, ul. Długa 4.
4. Obiekty oświatowe:
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górznie z siedzibą przy ul. Długiej 6
w skład którego wchodzi:
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jóźwickiego w
Górznie,
- Publiczne Przedszkole w Górznie z/s w Reducinie
• Przedszkole w Górznie
• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Samorządkach
• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łąkach
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Uninie z siedzibą w Uninie 86B
W skład którego wchodzi:
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- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Uninie
- Przedszkole w Uninie
Obiekty kulturalne:
• Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie,
• Kobyla Wola- świetlica wiejska,
• Mierżączka- świetlica wiejska,
• Chęciny- świetlica wiejska.
Obiekty OSP:
• OSP Wólka Ostrożeńska
• OSP Goździk
• OSP Unin
• OSP Samorządki
• OSP Górzno
Obiekty sportowe:
• Hala sportowa w Górznie
Place zabaw:
• Plac zabaw przy PSzP w Górznie w ramach rządowego programu
„Radosna Szkoła”
• Plac zabaw w Wólce Ostrożeńskiej w ramach rządowego programu
„Radosna Szkoła”
• Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza w Reducinie
• Plac zabaw przy PSzP w Łąkach w ramach rządowego programu
„Radosna Szkoła”
• Plac zabaw przy PSzP w Uninie w ramach rządowego programu
„Radosna Szkoła”
• Plac zabaw z drewna w Uninie
• Plac zabaw przy PSzP w Samorządkach w ramach rządowego
programu „Radosna Szkoła”
• Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza przy Przedszkolu w Górznie
Sieć wodociągowa z przyłączami
- Gąsów, Chotynia, Potaszniki,
- Wólka Ostrożeńska,
- Samorządki, Chęciny, Łąki, Piaski
- Górzno, Górzno Kolonia, Reducin, Mierżączka
- Józefów, Kobyla Wola
- Unin, Gożdzik

10. Automatyczna stacja uzdatniania wody Samorządki
11. Oczyszczalnia ścieków Górzno
12. Oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją Unin - Goździk
13. Kanalizacja Piaski
14. Środki transportu
- Star 200
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- Magirus 170P11
- Daimler Benz
- Magirus Deutz 2 szt.
- Mercedenz Benz 2 szt
- DAF
- Scania
- Renault Premium 260 GBA
9.2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego
Środki trwałe przyjęte na stan:
1. Nieodpłatne otrzymanie w ramach umowy darowizny 1/4 udziału we własności działki nr 62/2 o
pow. 0,079 ha położonej w miejscowości Górzno o wartości 790,00 zł
2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Górzno, ul. Głogowa o
wartości 263 268,21 zł
3. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Samorządki Kolonia o
wartości 231 466,05 zł
4. Zagospodarowanie centrum wsi Górzno o wartości 286 455,01 zł
5. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Piaski o wartości 244
384,65 zł
6. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Reducin o wartości 99
829,82 zł
7. Przebudowa drogi gminnej nr 130403W Łąki-granica gminy Miastków
Kościelny o wartości
1 280 219,47 zł
8. Zakup systemu do głosowania elektronicznego DSSS Vote PRO oraz systemu do transmisji
wideo i nagrywania obrad DSSS Video Stream o wartości 19 677,54 zł
9. Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Przedszkolu w
Górznie o wartości
224 244,99 zł
10. Zakup agregatu klimatyzacyjnego z rozdzielaczem systemowym dla OSP Kobyla Wola za
kwotę 15 126,54 zł (zwiększenie wartości ŚT - Budynek OSP Kobyla Wola)
11. Budowa Pomnika 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości o
wartości 69 915,77 zł
12. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Górzno wraz z przepompownią i przyłączami o
wartości 5 413 371,24 zł
13. Budowa Przedszkola ze żłobkiem w Górznie o wartości 4 132 075,12
zł
14. Zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej do Przedszkola w Górznie o
wartości 11 795,70 zł
15. Zakup kotła warzalnego do Przedszkola w Górznie o wartości 11
181,56 zł
16. Nabycie poprzez zasiedzenie na podstawie Postanowienia Sadu Rejonowego w Garwolinie z
dnia 30.04.2018 r. własności działki nr 320 o pow. 1,83 ha i wartości szacunkowej 549000,00 zł
oraz działki nr 566 o pow. 2,26 ha i wartości szacunkowej 678000,00 zł położonych w
miejscowości Łąki
Wartość środków trwałych zlikwidowanych w 2018 r. - 2 244 319,54 zł.
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Wartość środków trwałych (działek) przejętych przez Skarb Państwa na podstawie Decyzji
Wojewody Mazowieckiego nr 54/S/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa
drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - granica woj.
Mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec
obwodnicy) - Gończyce (koniec obwodnicy) od km 49+973,53 do km 62+200 długości ok. 12,227
km" - 27 573,90 zł.

Dochody Gminy Górzno za rok 2018 z tytułu wykonywania praw własności:
a) wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
wynosiły 9 233,52 zł
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynosiły
201 854,97 zł
c) wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu
publicznego wynosiły 294 631,51 zł

