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I.

INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Kozłowo położona jest w południowej części województwa warmińsko - mazurskiego
w powiecie nidzickim. Obszar gminy zajmuje powierzchnię 254 km². Przez gminę przepływają dwie
rzeki mające swe źródła na terenie gminy – Nida i Szkotówka, które się łączą, tworząc rzekę Wkrę –
dopływ Narwi. Zabytkami archeologicznymi w gminie są kurhany, położone w okolicach
Pielgrzymowa, Niedanowa, Sarnowa. Na uwagę zasługuje Dworek w Szkotowie, obiekty sakralne
(kościół w Dziurdziewie, Kozłowie, Sławce Wielkiej, Zaborowie, Turowie, Szkotowie, Sarnowie).
Krwawymi świadkami tutejszej historii są cmentarze z okresu I i II wojny światowej (m.in.: Szkotowo,
Michałki, Browina, Gołębiewo, Dziurdziewo, Lipowo, Sarnowo, Turowo, Zakrzewko). Krajobrazy
gminy można podziwiać poruszając się szlakami rowerowymi i kajakowymi. Pofałdowany teren oraz
jeziora (dziewięć jezior, większe z nich to: Kownatki, Kąty, Szkotowskie) sprawiają, że wolny czas
można poświęcić na kąpiel, plażowanie i wędkowanie. Czyste wody jezior zasobne są w ryby.
Organizowane są różnego rodzaju imprezy np. Dzień Ziemi Kozłowskiej, rajd pojazdów terenowych
4x4 w Szkotowie czy spływ kajakowy z okazji dnia Świętego Ekspedyta.
Gmina Kozłowo posiada własny portal internetowy www.kozlowo.pl, który ma charakter
lokalnej gazety. Inwestycje realizowane na terenie gminy z zakresu infrastruktury drogowej, ochrony
środowiska, oświaty, ochrony przeciwpożarowej realizowane są tak, aby widoczny był równomierny
rozwój całej gminy. Większość inwestycji możliwa jest do zrealizowania dzięki środkom, które
pozyskujemy z różnych programów pomocowych. Inwestycje realizowane na naszym terenie
przyczyniają się do poprawy życia mieszkańców oraz zwiększają zainteresowaniem inwestorów.
Wydajemy swoje własne publikacje takie jak: Biuletyn Informacyjny Gminy Kozłowo, mapy
turystyczne, foldery, itp.
Demografia
W okresie od początku do końca 2018r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 129 osób,
przez co na dzień 31 grudnia 2018r. wynosiła 6099 osób, w tym 3005 kobiet i 3094 mężczyzn.
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
- liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 18 lat) – 1337
- liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (18 -60 kobiet i 18-65 mężczyzn)– 3891
- liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (pow.60 kobiety i powyżej 65 mężczyźni) – 871
W 2018 r. urodziło się w Gminie Kozłowo 77 osób, w tym 35 dziewczynek i 42 chłopców,
a zmarło 58 osób, w tym 26 kobiet i 32 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny wyniósł 19 osób.
Najczęstsze przyczyny zgonów to niewydolność oddechowo-krążeniowa.
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II.

INFORMACJE FINANSOWE

Budżet Gminy na 2018 rok zakładał dochody w wysokości 26.648.214,00 zł oraz wydatki w
wysokości 27.583.939,00 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 935.725,00zł.
W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 26.384.214,00 zł., dochody
majątkowe w wysokości 264.000,00 zł.
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w
wysokości 9.408.614,00 zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w wysokości 45.000,00 zł.
Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 26.137.330,00 zł oraz wydatki
majątkowe w wysokości 1.446.609,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 1.352.408,00 zł i
pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 94.201,00 zł.
W kwocie wydatków bieżących planowano 9.408.614,00 zł na realizację zadań zleconych, a także
43.000,00 zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i 2.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian budżetu i budżet po zmianach wg stanu na dzień
31.12.2018 r. przedstawiał się następująco:
po stronie dochodów 29.327.551,24 zł. zwiększenie o 2.679.337,24 zł (w tym: dochody bieżące –
28.753.169,39 zł. dochody majątkowe – 574.381,85 zł.)
- po stronie wydatków 30.937.418,24 zł. zwiększenie o 3.353.479,24 zł.
(w tym: wydatki bieżące – 28.372.598,39 zł. wydatki majątkowe 2.564.819,85 zł,)
Deficyt budżetu w wysokości 1.609.867,00,- zł. zwiększenie o 674.142,00 zł.
Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody:
Poz. Wyszczególnienie

Plan
zmianach

po Wykonanie

%
4:3

1.

2.

3.

A.

Dochody ogółem w tym:

29.327.551,24 28.905.059,23

98,6

- dochody bieżące

28.753.169,39 28.363.442,02

98,6

- dochody majątkowe

574.381,85

94,3

Wydatki ogółem w tym:

30.937.418,24 29.507.646,94

95,4

- wydatki bieżące

28.372.598,39 26.951.605,23

95,0

- wydatki majątkowe

2.564.819,85

99,7

C.

Nadwyżka /deficyt (A-B)

-1.609.867,00 -602.587,71

-

D.

Finansowanie (D1-D2)

-1.609.867,00 1.127.420,13

-

B.

4.

541.617,21
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D1.

D2.

Przychody w tym:

2.510.867,00

- kredyty i pożyczki

1.000.000,00

- spłata udziel. pożyczek

-

14.085,98

-

-wolne środki

1.510.867,00

1.808.334,15

119,7

Rozchody w tym:

901.000,00

895.000,00

99,3

- spł. kredytów i pożyczek

690.000,00

690.000,00

100,0

- udzielone pożyczki

211.000,00

205.000,00

97,2

2.022.420,13

80,6

200.000,00 20,0

Dochody wykonano w kwocie – 28.905.059,23 zł tj. 98,6 % w stosunku do planowanych.
Dochody majątkowe wykonano w kwocie 541.617,21 zł tj. 94,3 % w stosunku do planu. Dochody
bieżące wykonano w kwocie 28.363.442,02 zł tj. 98,6 %.
Wydatki ogółem wykonano w kwocie 29.507.646,94 zł tj. 95,4 % w stosunku do planu.
Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.556.041,71 zł tj. 99,7 %. Wydatki bieżące wykonano na
kwotę 26.951.605,23 zł tj. 95,0 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi
umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za 2018 r. zamknął się
deficytem – 602.587,71 zł
Zobowiązania gminy na koniec czerwca 2018 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły
5.640.390,92 zł (w tym 370.390,92 zł. z tytułu umowy factoringowej na modernizację oświetlenia)
Dochody i wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca- liczba mieszkańców na dzień 31.12.2018r.
wynosiła 6 099 osób

Wykonanie
2018 rok

Kwota
w Uwagi
przeliczeniu
na
1
mieszkańca
(zł)

Dochody
ogółem

28 905 059,23 4 739,31

Dochody
bieżące

28 363 442,02 4 650,51

Dochody
majątkowe

541 617,21

Wydatki
ogółem

29 507 646,94 4 838,11

88,80
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Wydatki
bieżące

26 951 605,23 4 419,02

Wydatki
majątkowe

2 556 041,71

419,10

FUNDUSZ SOŁECKI
W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączna kwotę
477 303,35 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
Sołectwo Bartki:
⋅ Zakup tłucznia z dowozem
⋅ Zakup materiałów do remontu przystanku
⋅ Zakup znaków informacyjnych
⋅ Zakup na zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka
⋅ Zakup doposażenia placu zabaw z montażem
⋅ Wykaszanie – usługa
Sołectwo Browina:
⋅ Wykaszanie placów – zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa
⋅ Doposażenie placu zabaw – zakup 1 elementu
⋅ Naprawa drogi gminnej – usługa
Sołectwo Cebulki
⋅ Wykaszanie placów – usługa
⋅ Dni rodziny
⋅ Zakup wraz z montażem piaskownicy na plac zabaw
⋅ Wymiana podłoża na placu zabaw
⋅ Podest z zadaszeniem – zakup wraz z montażem i usługą
Sołectwo Dziurdziewo/Kamionki
⋅ Wykaszanie placów
⋅ Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw
w miejscowości Kamionki
⋅ Zakup artykułów do wykonania stoiska dożynkowego
⋅ Zakup materiałów ogólnobudowlanych do remontu świetlicy
w Dziurdziewie
Sołectwo Górowo:
⋅ Wykaszanie placów
⋅ Zakup materiałów na festyn sportowy
⋅ Budowa wiaty oraz modernizacja placu zabaw
⋅ Zakup sprzętu nagłośniającego
⋅ Zakup grilla i akcesoriów
Sołectwo Kownatki:
⋅ Zakup przedmiotów i paliwa do kontenera
⋅ Impregnat
⋅ Wykaszanie placów – usługa
⋅ Festyn rodzinny – zakup upominków, artykułów spożywczych,
jednorazowego użytku
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10 404,58
149,72
1 297,65
199,85
3 513,10
1 500,00
396,00
1 136,52
8 842,68
1 200,00
598,51
1 136,52
8 000,00
4 620,00
4 192,19
299,26
399,04
8 886,96
1 193,40
990,20
7 469,92
1 279,00
299,66
6068,03
190,00
734,07
799,98
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Usługowe kompleksowe podłączenie energii elektrycznej do
kontenera świetlicowego
Sołectwo Kozłowo:
⋅ Zakup wraz z montażem 3 sztuk wiat przystankowych wraz
z doposażeniem
⋅ Zakup namiotu sołeckiego z oznaczeniem sołectwa, baner
sołecki lub parasol z oznaczeniem sołectwa
⋅ Przygotowanie podłoża placu zabaw
⋅ Zakup, montaż doposażenia placu zabaw
⋅ Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego
⋅ Zakup i montaż stołu do tenisa stołowego na plac zabaw
⋅ Zakup kompletnego masztu z doposażeniem, flaga polski,
transport
Sołectwo Krokowo:
⋅ Oprawa muzyczna na dni rodziny
⋅ Zakup artykułów spożywczych i nagród na turniej sportowy
⋅ Remont świetlicy w Krokowie
Sołectwo Michałki/Januszkowo:
⋅ Wykaszanie placów
⋅ „Januszkowiada” – zakup artykułów do organizacji
⋅ Modernizacja świetlicy w Januszkowie
⋅ Remont pomieszczeń świetlicy wykorzystywanych na
potrzeby OSP Januszkowo – zakup materiałów
Sołectwo Niedanowo:
⋅ Wykaszanie wsi
⋅ Doposażenie placu – zakup i montaż siłowni zewnętrznej
⋅ Zakup produktów i materiałów na dożynki
⋅ Zakup wraz z montażem dwóch hydrantów zewnętrznych
Sołectwo Pielgrzymowo:
⋅ Remont drogi
⋅ Wykaszanie placów – usługa
⋅ Udział w dożynkach
⋅ Turniej sportowy
⋅ Festyn dla rodzin
⋅ Zakup kwiatów do nasadzeń
Sołectwo Rogóż/Lipowo:
⋅ Festyn dla dzieci na Dzień Dziecka
⋅ Mikołajki (konkurs wykonania ozdób świątecznych)
⋅ Wykaszanie placów – zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa
⋅ Zakup kruszywa wraz z transportem do remontu dróg
⋅ Montaż lampy i gniazda odbioru prądu na słupie (Rogóż)
⋅ Zakup wyposażenia do świetlicy w Lipowie
Sołectwo Sarnowo:
⋅ Wykaszanie placów – usługa
⋅ Doposażenie placu zabaw
⋅ Zakup grzybka wraz z montażem
⋅ Warsztaty kulinarne dla kobiet
⋅
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4 000,00

12 999,99
4 606,35
8 100,00
4 999,95
5 000,00
4 366,50
2 009,80
1 000,00
498,77
10 398,95
2 685,15
1 950,92
17 967,66
3 000,00
2 857,07
7 237,81
799,83
4 999,95
5 999,82
3 499,33
690,54
526,99
1 487,58
3 990,70
827,20
999,44
299,63
7 999,37
900,00
13 422,45
2 250,00
4 865,88
4 000,00
700,00
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⋅ Zakup artykułów do organizacji Festynu dla dzieci
⋅ Wykonanie łazienki w świetlicy – usługa
Sołectwo Sątop:
⋅ Doposażenie placu zabaw – zakup zabawki
⋅ Wykaszanie placów
⋅ Udział w dożynkach
⋅ Wyjazd na basen
⋅ Zakup materiałów do konserwacji i napraw
⋅ Remont dróg na terenie wsi
Sołectwo Siemianowo:
⋅ Remont dachu świetlicy
⋅ Wykaszanie placów – usługa
⋅ Zakup i wymiana okna w świetlicy
⋅ Zakup artykułów i nagród na festyn rodzinny dla dzieci
⋅ Zakup artykułów spożywczych na spotkanie kobiet
Sołectwo Sławka Mała:
⋅ Spotkanie kobiet
⋅ Festyn rodzinny
⋅ Zakup materiałów do remontu przystanku
⋅ Wykonanie nasadzeń – zakup kwiatów i narzędzi
⋅ Wykaszanie placów, zakup kosiarki z napędem)
⋅ Remont i modernizacja grzybka
⋅ Spotkanie dożynkowe
⋅ Wykonanie oświetlenia ulicznego
Sołectwo Sławka Wielka:
⋅ Doposażenie placu zabaw
⋅ Zakup artykułów na spotkanie kobiet
⋅ Zakup artykułów do organizacji festynu dla dzieci
⋅ Udział w dożynkach
⋅ Wykaszanie placów
⋅ Zakup artykułów do konserwacji świetlicy
Sołectwo Szkotowo:
⋅ Wykaszanie placów
⋅ Zakup artykułów spożywczych i nagród na festyn sportowy
⋅ Spotkanie kobiet – konkurs kulinarny
⋅ Zakup zamiatarki
⋅ Mecz piłki nożnej
⋅ Zakup lamp oświetlenia ulicznego
⋅ Doposażenie placu zabaw – zakup elementów siłowni
⋅ Zakup hydrantów wraz z montażem
⋅ Zakup opału do Domu Seniora
Sołectwo Szkudaj:
⋅ Zakup lamp wraz z montażem
⋅ Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw
⋅ Renowacja grzybka i ławek na placu zabaw
⋅ Wykaszanie placów
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500,00
11 500,00
5 000,00
495,97
497,23
680,40
1 193,24
7 000,00
8 374,00
2 500,00
1 400,00
349,92
199,95
200,00
698,60
299,92
1 000,00
3 493,00
499,91
500,00
5 300,00
24 711,27
199,99
400,00
249,99
198,33
280,00
1 077,24
499,65
916,11
2 899,00
417,34
8 659,20
8 216,40
2 500,00
2 034,62
1 197,10
1 493,26
500,00
1 999,34
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⋅ Doposażenie placu zabaw
Sołectwo Szymany:
⋅ Wykaszanie placów
⋅ Zakup artykułów do organizacji „Dni Rodziny”
⋅ Zakup kosiarki samojezdnej Traktor ogrodowy
Sołectwo Turowo:
⋅ Wykonanie dodatkowego oświetlenia
⋅ Doposażenie placu zabaw
⋅ Zakup kostki brukowej i krawężnika
⋅ Zakup grilla ogrodowego z wyposażeniem + transport
Sołectwo Turówko:
⋅ Zakup i montaż garażu do opału
⋅ Wykaszanie terenów gminnych, konserwacja kosiarki
⋅ Udział w dożynkach
⋅ Zakup artykułów i nagród do organizacji turnieju rodzinnego
⋅ Promowanie zdrowego trybu życia wśród kobiet
⋅ Zakup rusztu do grilla
⋅ Zakup artykułów papierniczych, sportowych, gier oraz dekoracji
do świetlicy
⋅ Kosz na śmieci oraz opał do świetlicy
⋅ Doposażenie placu zabaw obok świetlicy
Sołectwo Ważyny:
⋅ Doposażenie placu zabaw
Wierzbowo/Gołębiewo:
⋅ Zakup lampy do miejscowości Wierzbowo
⋅ Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa
⋅ Zakup roślinności
⋅ Zakup tłucznia do modernizacji dróg
⋅ Zakup materiałów na spotkanie kobiet
⋅ Spotkanie Bożonarodzeniowe – zakup materiałów do
przygotowanie ozdób bożonarodzeniowych
⋅ Wyposażenie placu zabaw w Gołębiewie
⋅ Zakup materiałów do świetlicy
⋅ Zakup materiałów budowlanych, pokrycia dachowego do
naprawy grzybka
Sołectwo Wola:
⋅ Wykaszanie placów – usługa
⋅ Konserwacja małej architektury, grzybka – zakup materiałów
⋅ Utrzymanie czystości – zakup rękawiczek, worków na śmieci
⋅ Zakup artykułów do pielęgnacji zieleni
⋅ Wymiana lamp - zakup lamp i potrzebnych artykułów
⋅ Doposażenie placu zabaw
⋅ Remont grzybka – usługa
⋅ Zakup sprzętu nagłaśniającego z akcesoriami
Sołectwo Zabłocie Kozłowskie:
⋅ Zakup do świetlicy drzwi zewnętrznych z montażem
⋅ Zakup stołów (Szt.6) oraz krzeseł (Szt.24)
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4 892,94
496,33
499,98
9 999,00
4 100,00
2 182,15
1 193,64
1 420,00
1 827,50
989,35
389,06
525,10
193,93
146,19
1 181,56
860,30
9 146,77
9 985,14
6 700,00
1 641,99
197,70
1 621,41
299,77
599,96
8 545,21
499,85
369,70
1 333,34
399,11
194,63
700,00
3 900,00
500,00
1 800,00
1 199,99
4 139,20
2 302,56
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⋅ Wykaszanie placów – usługa
⋅ Wykaszanie – zakup kosiarki, paliwa, olej żyłka
⋅ Zakup artykułów dekoracyjnych i roślin
Sołectwo Zaborowo:
⋅ Wykaszanie planów – usługa
⋅ Zakup kosiarki żyłkowej oraz paliwa
⋅ Zakup roślinności
⋅ Zakup wyposażenia placu zabaw
⋅ Festyn rodzinny – poczęstunek, nagrody
⋅ Olimpiada sportowa dla dzieci
Sołectwo Zakrzewo:
⋅ Zakup kruszywa z transportem do remontu drogi
⋅ Wykaszanie placów
⋅ Zakup sadzonek
⋅ Zakup desek do ogrodzenia placu gminnego
⋅ Doposażenie placu zabaw
⋅ Konserwacja elementów małej architektury
Sołectwo Zakrzewko/Kadyki:
⋅ Zakup artykułów do organizacji Dni Rodziny
⋅ Wykaszanie placów – zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa
⋅ Doposażenie placu zabaw
⋅ Zakup kosiarki żyłkowej
⋅ Zakup grilla i pawilonu
Sołectwo Zalesie:
⋅ Doposażenie świetlicy
⋅ Wykaszanie placów
⋅ Turniej sportowy dla dzieci
⋅ Wykonanie nasadzeń – zakup roślin
⋅ Wykonanie projektu studni głębinowej na świetlicę
⋅ Remont świetlicy – najem TOI TOI, zakup materiałów
ogólnobudowlanych i wyposażenia

1 250,00
1 742,81
562,28
3 488,67
1 688,55
499,70
7 079,42
798,68
498,98
1 499,52
3 492,00
635,10
600,00
4 959,36
1 492,70
499,93
366,09
2 549,07
2 050,00
2 908,00
1 988,97
1 998,00
499,98
500,00
6 000,00
2 116,73

W 2018 r. odbyło się 55 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego. Na poszczególnych
zebraniach wiejskich frekwencja kształtowała się następująco:
- na zebraniu w sołectwie Bartki, które odbyło się 19.05.2018 r., frekwencja wynosiła 6,49%
- na zebraniu w sołectwie Bartki, które odbyło się 27.10.2018 r., frekwencja wynosiła 10,38%
- na zebraniu w sołectwie Bartki, które odbyło się 11.09.2018 r., frekwencja wynosiła 5,84%
- na zebraniu w sołectwie Browina, które odbyło się 23.09.2018 r., frekwencja wynosiła 31,25%
- na zebraniu w sołectwie Cebulki, które odbyło się 11.08.2018 r., frekwencja wynosiła 7,74%
- na zebraniu w sołectwie Górowo, które odbyło się 21.04.2018 r., frekwencja wynosiła 37%
- na zebraniu w sołectwie Górowo, które odbyło się 06.08.2018 r., frekwencja wynosiła 28,88%
- na zebraniu w sołectwie Górowo, które odbyło się 26.09.2018 r., frekwencja wynosiła 28,88%
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- na zebraniu w sołectwie Kamionki-Dziurdziewo, które odbyło się 18.09.2018 r., frekwencja wynosiła
8,73%
- na zebraniu w sołectwie Kownatki, które odbyło się 04.07.2018 r., frekwencja wynosiła 12,87%
- na zebraniu w sołectwie Kownatki, które odbyło się 18.09.2018 r., frekwencja wynosił 14,85%
- na zebraniu w sołectwie Kozłowo, które odbyło się 27.09.2018 r., frekwencja wynosiła 1,4%
- na zebraniu w sołectwie Krokowo, które odbyło się 25.09.2018 r., frekwencja wynosiła 8,82%
- na zebraniu w sołectwie Krokowo, które odbyło się 24.02.2018 r., frekwencja wynosiła 11,76%
- na zebraniu w sołectwie Michałki-Januszkowo, które odbyło się 20.09.2018 r., frekwencja wynosiła
6,78%
- na zebraniu w sołectwie Niedanowo, które odbyło się 20.05.2018 r., frekwencja wynosiła 14,18%
- na zebraniu w sołectwie Niedanowo, które odbyło się 23.09.2018 r., frekwencja wynosiła 6,75%
- na zebraniu w sołectwie Pielgrzymowo, które odbyło się 02.05.2018 r., frekwencja wynosiła 8,94%
- na zebraniu w sołectwie Pielgrzymowo, które odbyło się 28.08.2018 r., frekwencja wynosiła 13%
- na zebraniu w sołectwie Rogóż-Lipowo, które odbyło się 05.08.2018 r., frekwencja wynosiła 8,27%
- na zebraniu w sołectwie Sarnowo, które odbyło się 15.03.2018 r., frekwencja wynosiła 4,09%
- na zebraniu w sołectwie Sarnowo, które odbyło się 12.09.2018 r., frekwencja wynosiła 4,77%
- na zebraniu w sołectwie Sątop, które odbyło się 02.08.2018 r., frekwencja wynosiła 18,26%
- na zebraniu w sołectwie Sątop, które odbyło się 04.10.2018 r., frekwencja wynosiła 8,65%
- na zebraniu w sołectwie Siemianowo, które odbyło się 28.09.2018 r., frekwencja wynosiła 5,26%
- na zebraniu w sołectwie Siemianowo, które odbyło się 17.09.2018 r., frekwencja wynosiła 5,26%
- na zebraniu w sołectwie Sławka Mała, które odbyło się 23.07.2018 r., frekwencja wynosiła 29,03%
- na zebraniu w sołectwie Sławka Mała, które odbyło się 25.09.2018 r., frekwencja wynosiła 14,51%
- na zebraniu w sołectwie Sławka Wielka, które odbyło się 06.08.2018 r., frekwencja wynosiła 3,15%
- na zebraniu w sołectwie Sławka Wielka, które odbyło się 17.09.2018 r., frekwencja wynosiła 3,85%
- na zebraniu w sołectwie Szkudaj, które odbyło się 10.09.2018 r., frekwencja wynosiła 18,42%
- na zebraniu w sołectwie Szkudaj, które odbyło się 17.05.2018 r., frekwencja wynosiła 21,05%
- na zebraniu w sołectwie Szkotowo, które odbyło się 27.09.2018 r., frekwencja wynosiła 11,81%
- na zebraniu w sołectwie Szymany, które odbyło się 24.09.2018 r., frekwencja wynosiła 35,08%
- na zebraniu w sołectwie Turowo, które odbyło się 02.06.2018 r., frekwencja wynosiła 7,9%
- na zebraniu w sołectwie Turowo, które odbyło się 26.09.2018 r., frekwencja wynosiła 9,52%
- na zebraniu w sołectwie Turówko, które odbyło się 23.07.2018 r., frekwencja wynosiła 11,19%
- na zebraniu w sołectwie Turówko, które odbyło się 10.09.2018 r., frekwencja wynosiła 8,95%
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- na zebraniu w sołectwie Ważyny, które odbyło się 27.06.2018 r., frekwencja wynosiła 22,58%
- na zebraniu w sołectwie Ważyny, które odbyło się 20.09.2018 r., frekwencja wynosiła 19,35%
- na zebraniu w sołectwie Wierzbowo-Gołębiewo, które odbyło się 03.08.2018 r., frekwencja wynosiła
6,93%
- na zebraniu w sołectwie Wierzbowo-Gołębiewo, które odbyło się 03.08.2018 r., frekwencja wynosiła
7,42%
- na zebraniu w sołectwie Wola, które odbyło się 31.07.2018 r., frekwencja wynosiła 9,52%
- na zebraniu w sołectwie Wola, które odbyło się 15.09.2018 r., frekwencja wynosiła 16,66%
- na zebraniu w sołectwie Wola, które odbyło się 14.03.2018 r., frekwencja wynosiła 14,28%
- na zebraniu w sołectwie Zaborowo, które odbyło się 02.03.2018 r., frekwencja wynosiła 16,16%
- na zebraniu w sołectwie Zaborowo, które odbyło się 28.08.2018 r., frekwencja wynosiła 10,10%
- na zebraniu w sołectwie Zaborowo, które odbyło się 18.06.2018 r., frekwencja wynosiła 17,17%
- na zebraniu w sołectwie Zabłocie Kozłowskie, które odbyło się 14.09.2018 r., frekwencja wynosiła
20%
- na zebraniu w sołectwie Zabłocie Kozłowskie, które odbyło się 26.09.2018 r., frekwencja wynosiła
20%
- na zebraniu w sołectwie Zakrzewko-Kadyki, które odbyło się 27.09.2018 r., frekwencja wynosiła
31,42%
- na zebraniu w sołectwie Zakrzewo, które odbyło się 19.09.2018 r., frekwencja wynosiła 14,28%
- na zebraniu w sołectwie Zakrzewo, które odbyło się 22.10.2018 r., frekwencja wynosiła 10%
- na zebraniu w sołectwie Zalesie, które odbyło się 04.03.2018 r., frekwencja wynosiła 16,66%
- na zebraniu w sołectwie Zalesie, które odbyło się 25.09.2018 r., frekwencja wynosiła 11,11%

INWESTYCJE
W gminie w 2018 roku zrealizowano następujące inwestycje:
⋅
⋅

Przebudowa drogi gminnej Szkotowo-Michałki - kwota zewnętrznego finansowania 50 000,00
zł, wkład własny wynosił 203 774,00 zł
Budowa strażnicy w miejscowości Januszkowo – kwota zewnętrznego finansowania
10 000,00zł, wkład własny wynosił 10 000,00 zł
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⋅

Realizacja projektu „Akademia Przedszkolaka – zabawa i draka” kwota zewnętrznego
finansowania 124 731,40, wkład własny wynosił 28 597,14 zł

⋅

Utworzenie Klubu Seniora w Szkotowie – kwota zewnętrznego finansowania 141 605,67,
wkład własny wynosił 41 578,18 zł
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⋅

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szkotowo- kwota zewnętrznego finansowania
8 000,00 zł, wkładu własnego gmina nie wniosła.

⋅

zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej- kwota zewnętrznego finansowania 39 650,00 zł, wkład
własny wynosił 401,00 zł.

⋅

Budowa świetlicy w Lipowie, koszt 460 644,01 zł
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⋅

Budowa łącznika między szkołą a salą gimnastyczną przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w
Kozłowie, koszt 428 951,28

⋅
⋅
⋅
⋅

Remont świetlicy w Krokowie 10 398,95 zł
Przebudowa drogi gminnej Kownatki – Januszkowo, koszt 168 854,40 zł
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krokowo, koszt 61 131,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławka Mała, koszt 199 788,90 zł
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Na promocję Gminy w 2018 roku wydatkowano kwotę 16 662,87 zł które przeznaczono na:
kalendarze z logo gminy, koszulki z nadrukiem logo gminy, gadżety reklamowe typu długopisy,
smycze breloczki, ogłoszenia w prasie wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Kozłowo.
Ogłoszenia w prasie oraz innych środkach masowego przekazu zlecane przez gminę, wiązały się z
kosztami w kwocie 2 774,80 zł natomiast publikacja Biuletynu informacyjnego wyniosła 5 067,60 zł.
III.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Grunty należące do Gminy Kozłowo zajmują powierzchnię

604 ha

Użytki rolne

152 ha

grunty orne

79 ha

łąki trwałe

17 ha

pastwiska trwałe

27 ha

grunty rolne zabudowane

27 ha

grunty pod rowami

2 ha

Grunty leśne oraz zadrzew. i zakrzew.

12 ha

lasy

4 ha

grunty zadrzew. i zakrzew.

8 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane

424 ha

tereny mieszkaniowe

2 ha

tereny przemysłowe

1 ha

inne tereny zabudowane

6 ha

zurbanizowane tereny niezabudowane

4 ha

tereny rekreacyjno – wypoczynkowe

23 ha

drogi

376 ha

użytki kopalne

12 ha

Grunty po wodami

1 ha

grunty pod wodami powierzchniowo – stojącymi

17

1 ha
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Nieużytki

12 ha

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne w Gminie Kozłowo:
Rolne ha

Lasy ha

Pozostałe ha

Grunty z wyłączeniem 601
gruntów przekazanych
w użytkowanie

152

12

437

Grunty przekazane w 3
użytkowanie

0

0

3

Ogółem

152

12

440

L.p.

Wyszczególnienie

1.

2.

Ogółem ha

604

W roku 2018 dokonano sprzedaży następujących działek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Działka nr 370/2 o pow. 0,0103 ha obręb Rogóż – sprzedaż w drodze bezprzetargowej
Działka nr 240/24 o pow. 0,0042 ha obręb Kozłowo – przetarg nieograniczony
Działka nr 166/3 o pow. 0,1876 ha obręb Kozłowo – przetarg nieograniczony
Działka nr 27/1 o pow. 0,2953 ha obręb Kamionki – przetarg nieograniczony
Działka nr 4 o pow. 0,4000 ha obręb Sławka Mała – przetarg nieograniczony
Działka nr 100/2 o pow. 0,0155 ha obręb Santop - sprzedaż w drodze bezprzetargowej
Działka nr 711 o pow. 0,1524 ha obręb Kozłowo - sprzedaż w drodze bezprzetargowej
Działka nr 770/1 o pow. 0,1007 ha obręb Kozłowo – przetarg ograniczony

W 2018 roku dokonano sprzedaży jednego mieszkania komunalnego, znajdującego się wówczas w
zasobie gminy na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 39/9 znajdującego się w obrębie
miejscowości Górowo, za kwotę 14 140,00 zł.
W 2018 roku nie odnotowano na całym terenie Gminy Kozłowo dni, w których został przekroczony
24-godzinny poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 oraz nie odnotowano przekroczeń związanych z
hałasem drogowym zgodnie z ministerialnymi przedziałami przekroczeń hałasu.
Na terenie Gminy Kozłowo nie istnieją legalne działające wysypiska odpadów komunalnych.
Infrastruktura drogowa
Sieć dróg publicznych - 96,7 km, w tym o nawierzchni twardej (bitumicznej) 83,84 km, gruntowej
12,86 km. Z tytułu remontów i naprawy bieżących dróg gminnych w 2018r. poniesiono koszty
wysokości 120 425,27 zł.
Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Zasób mieszkaniowy Gminy Kozłowo obejmuje ogółem – 42 lokale (położone w miejscowościach:
Kozłowo, Rogóż, Wola, Pielgrzymowo, Januszkowo, Dziurdziewo, Szkudaj, Górowo, Szkotowo,
Szymany, Sławka Wielka, Wierzbowo, Bartki).
Zaległości za czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych wynoszą: 27 016,94 zł (dotyczy to 15 lokali)
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W 2018 r. wpłynęły 4 wnioski o najem lokalu mieszkalnego.
W zasobie gminy w 2018r. znajdowało się 8 lokali użytkowych przeznaczonych na działalność
nieuciążliwą (apteka, usługi krawieckie, gabinet stomatologiczny, gabinet rehabilitacyjny, ośrodek
zdrowia, pomieszczenia biurowe).
Planowanie przestrzenne
W 2018 roku zostały uchwalone i weszły w życie 3 plany zagospodarowania przestrzennego o łącznej
powierzchni 7200 ha dla obszarów Gołębiewo-Wierzbowo, Kozłowo-Pielgrzymowo-Zaborowo,
Sarnowo-Zakrzewo-Zalesie. Koszty sporządzenia mpzp wyniosły 138 990zł.
Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr LV/409/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku uchwalono zmianę
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo. Koszt zmiany
studium wynosi 44 895zł.
W 2018r. przyznana została Gminie Kozłowo dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 7 000 zł.
W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina podjęła
następujące działania:
- uchwalono regulamin udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kozłowo na dofinansowanie
inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki terenowej na realizację inwestycji
polegających na:
1) budowie źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne:
a) systemy fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy do 40 kWp, przy zachowaniu zasady
opustów;
b) małe elektrownie wiatrowe o zainstalowanej mocy do 40 kWe, przy zachowaniu zasady
opustów;
2) zakupie pojazdów o napędzie elektrycznym;
3) budowie przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d;
4) budowie systemów retencji wody;
5) budowie studni i ujęć wody na potrzeby bytowe;
6) budowie, przebudowie, modernizacji źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł
energii do produkcji ciepła lub/i chłodu:
a) pompy ciepła o zainstalowanej mocy do 100 kW;
b) źródła ciepła o zainstalowanej mocy do 50 kW;
c) kotły gazowe o sprawności minimum 102%;
d) przyłączenie do sieci ciepłowniczej zasilanej kotłownią systemową;
7) termomodernizacji budynków mieszkalnych (wymiana okien, ocieplenie ścian
zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na
gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą/garażem).
Z dofinansowania w wysokości 1 000,00 zł skorzystało 6-ciu mieszkańców gminy Kozłowo, którzy
zrealizowali inwestycję polegającą na wymianie starego źródła ciepła opalanego węglem na nowe
źródło ciepła spełniające wymagania dotyczące ochrony środowiska dla 5 klasy.
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Zrealizowano projekt pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z ternu Gminy Kozłowo”. Łączna
kwota zadania wynosiła 43 590,96 zł., kwota dofinansowania 10 143,86 zł., wkład własny 33 447,10
zł. Ilość unieszkodliwionego azbestu wyniosła 69,64 Mg.
Podjęto uchwałę Rady Gminy w Kozłowie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłowo w roku 2019.
IV.

GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA

W Gminie Kozłowo funkcjonuje jedna spółka komunalna - Zakład Usług Komunalnych i
Ciepłowniczych "Eko- Kozłowo" sp. z o.o. 26 września 2018 roku Gmina Kozłowo odkupiła od
Zakładu Innowacyjnych Technik Energetycznych ”PROMAT” Sp. z o.o., - 315 udziałów o wartości
315000 złotych, stając się jedynym właścicielem 369 udziałów spółki, o wartości łącznej 369000 zł.
Przedmiotem działalności spółki jest wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej oraz zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na ternie Gminy Kozłowo. Działalność
prowadzona jest głównie na mieniu dzierżawionym odpłatnie od Gminy Kozłowo. W miejscowościach
Turowo i Turówko spółka dzierżawi sieć wodociągową wraz z urządzeniami wodociągowymi oraz
ujęciami wody od firmy Agrint Sp. z o.o. W miejscowości Kownatki dzierżawi sieć wodociągową od
osoby prywatnej.
Woda dostarczana jest z 14 ujęć wody pitnej - 11 gminnych, 2 prywatnych oraz z jednego
stanowiącego własność Gminy Janowiec Kościelny. Długość gminnej sieci wodociągowej wynosi 58,8
km. Długość sieci kanalizacyjnej to 48,4 km, na której zainstalowanych jest 13 przepompowni
sieciowych.
W 2018 roku Spółka odebrała i zutylizowała 8128,5m3 ścieków ze zbiorników bezodpływowych.
Ścieki oczyszczane są w dwóch oczyszczalniach ścieków -w Kozłowie i w Szkotowie. Produkcja
ciepła odbywa się w kotłowni osiedlowej w Kozłowie, działka nr 233. W ciepło zaopatrywani są
mieszkańcy budynków mieszkalnych wielolokalowych oraz budynki użyteczności publicznej.
Spółka w roku obrotowym 2018 osiągnęła przychody netto ze sprzedaży usług w wysokości
2.246.298,27zł (13% wzrost w stosunku do roku 2017), uzyskując wynik finansowy netto w
wysokości 102.081,67zł. W Spółce zatrudnionych było 13 osób, z których żadna nie zasiada w Radzie
Gminy Kozłowo.
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V.

POMOC SPOŁECZNA

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kozłowo na lata 2015-2020 została
przyjęta Uchwałą nr II/3/2014 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 8 grudnia 2014 roku. Dokument ten
stanowi wyraz lokalnej polityki społecznej zmierzającej do poprawiania standardów życia wszystkich
mieszkańców wspólnoty samorządowej, a nie tylko grup marginalizowanych z uwagi na doświadczane
problemy i bariery. Strategia obejmuje zatem zagadnienia z dziedziny zatrudnienia (w tym
przeciwdziałania dyskryminacji i nierównościom na rynku pracy), integracji społecznej, edukacji,
kultury, sportu i rekreacji, ochrony zdrowia oraz zabezpieczenia potrzeb materialnych i
mieszkaniowych. Monitoring strategii za lata 2017 i 2018 został przeprowadzony w okresie III-IV
2019 roku.
Pomoc społeczna
Tabela nr 1 Wskaźniki opisujące sytuację społeczno-gospodarczą gminy:
Wskaźniki opisujące sytuację społeczno-gospodarczą gminy:

Wartość w 2018 roku

1) Liczba ludności Gminy Kozłowo wg faktycznego miejsca 6 099
zamieszkania ogółem, w tym:
3 005
- liczba kobiet
3 094
- liczba mężczyzn
2) Odsetek w ogóle ludności gminy osób w wieku:
- przedprodukcyjnym (0-17 lat)

21,92%

- produkcyjnym (K 18-59, M 18-64)

63,79%

- poprodukcyjnym (K 60+, M 65+)

14,28%

3) Przyrost naturalny:
- liczba urodzeń

77

- liczba zgonów

58

4) Migracje ludności:
- liczba zameldowań na pobyt stały

83

- liczba wymeldowań

32*

5) Liczba bezrobotnych zarejestrowanych z terenu gminy ogółem, 236
w tym:
154
- liczba kobiet
82
- liczba mężczyzn
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6) Liczba bezrobotnych według czasu pozostawania w rejestrze:
- do 1 miesiąca

26

- od 1 do 3 miesięcy

50

- od 3 do 6 miesięcy

40

- od 6 do 12 miesięcy

34

- od 12 do 24 miesięcy

35

- powyżej 24 miesięcy

51

7) Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności gminy
w wieku produkcyjnym ogółem, w tym:
- odsetek kobiet

6,1%
8,8%

- odsetek mężczyzn

3,8%

8) Liczba osób korzystających z pomocy społecznej:

349

- liczba osób, którym przyznano świadczenie, w tym:
- liczba rodzin

277

- liczba osób w rodzinach

720

9) Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej w ogóle 11,80%
mieszkańców
10) Wartość świadczeń pieniężnych i innych rodzajów pomocy
udzielanych mieszkańcom gminy w ramach różnych systemów
11 164 398,00**
wsparcia (w zł) 1
*Wymeldowania dokonane w urzędzie w Kozłowie; brak danych dotyczących wymeldowań dokonanych przy
jednoczesnym zameldowaniu na terenie innego urzędu.
** Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie JST

W ramach realizacji zadań na podstawie ustawy o pomocy społecznej objęto wsparciem 277 rodzin, w
których przebywało 720 osób.
Tabela nr 2. Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną
Wyszczególnienie

Pomoc ogółem

Liczba rodzin

Liczba osób w
rodzinach

277

720

W obliczeniu wskaźnika nr 10 brano pod uwagę wartość świadczeń pieniężnych i niepieniężnych udzielanych
mieszkańcom Gminy Kozłowo z różnych systemów wsparcia (w szczególności pomoc społeczna, świadczenia rodzinne,
koszty organizacji usług opiekuńczych oraz utrzymania podopiecznych w DPS-ach, składki na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne ponoszone za klientów GOPS, dożywianie dzieci), natomiast pominięto koszty obsługi administracyjnej tych
zadań, takie jak wynagrodzenia pracowników, zakup wyposażenia, materiałów i usług zewnętrznych.

1
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Wyszczególnienie

Liczba osób w
rodzinach

Liczba rodzin
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych 0
bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę

0

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez 277
względu na ich rodzaj, formę i liczbę
268
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej

720
914

154

525

Dane ze sprawozdania GOPS w Kozłowie za rok 2018
W roku 2018 głównymi powodami przyznawania świadczeń z pomocy społecznej były: ubóstwo,
bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba.
Tabela nr 3. Powody przyznawania świadczeń z pomocy społecznej
Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba
ogółem

Ubóstwo

212

625

Sieroctwo

0

0

Bezdomność

7

7

Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym:

23

132

wielodzietność

17

110

Bezrobocie

136

469

Niepełnosprawność

113

275

Długotrwała lub ciężka choroba

137

240

Bezradność
w
wychowawczych i
domowego ogółem

sprawach
prowadzenia

opiekuńczo- 75
gospodarstwa

rodzin Liczba
osób
rodzinach

358

w tym:
rodziny niepełne

23

62

rodziny wielodzietne

52

296

Przemoc w rodzinie

24

99

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

0

0

Alkoholizm

0

0

Narkomania

0

0
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Liczba
ogółem

Powód trudnej sytuacji życiowej
Trudności w przystosowaniu
zwolnieniu z zakładu karnego

do

życia

po

rodzin Liczba
osób
rodzinach

0

0

Trudności w integracji osób, które otrzymały status
uchodźcy ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na 0
pobyt czasowy

0

Zdarzenie losowe

0

0

Sytuacja kryzysowa

0

0

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0

w

Dane ze sprawozdania GOPS w Kozłowie za rok 2018
Realizowano następujące formy pomocy:
Zasiłki stałe - środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na zadania własne przeznaczono
na wypłatę zasiłków stałych dla 62 osób w kwocie 297 770,51 zł.
Domy Pomocy Społecznej - sfinansowano zakup usług – pokrycie kosztów utrzymania 4
podopiecznych w DPS skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadanie własne
gminy.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zakup usług opiekuńczych realizowanych
przez PCK w Olsztynie dla 11 podopiecznych. Liczba godzin zrealizowanych usług opiekuńczych za
2018 rok wynosi 3100. Zadanie własne gminy.
Zasiłki okresowe – wydatkowano kwotę 114 840,72 zł z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie na wypłatę zasiłków okresowych dla 97 osób.
Realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - objęto dożywianiem 186 dzieci
w gimnazjach i szkołach podstawowych. Udzielano również pomocy w formie zasiłków celowych na
zakup żywności. Wydatkowano łącznie kwotę 108 000,00 zł. Środki przeznaczono na dożywianie
dzieci i młodzieży, zasiłek na zakup posiłku, dowóz posiłków.
Zasiłki celowe i celowe specjalne - pomoc finansowa w formie zasiłków celowych oraz celowych
specjalnych w roku 2018 udzielana była osobom i rodzinom, w których wystąpiły następujące
przesłanki: długotrwała i przewlekła choroba, niepełnosprawność, wielodzietność. Udzielano wsparcia
dla osób samotnych w podeszłym wieku z przeznaczeniem na częściowe zabezpieczenie opału na
zimę, jak również dla osób/rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, powstałej w wyniku
zaistniałych zdarzeń losowych. Wydatkowano na zasiłki celowe dla 98 osób kwotę 63 000,00zł (w tym
pokrycie kosztów schronienia 6 osób bezdomnych w wysokości 35 367,00).
Sfinansowano zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego w wysokości 89 374,97zł dla 19-ciorga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
Prace społecznie-użyteczne - zadanie dotyczy aktywizacji osób bezrobotnych korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej. Koszty prac społecznie-użytecznych zgodnie z zawartym

24

GMINA KOZŁOWO
porozumieniem podlegały w 60% refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy. Zrealizowano
prace społecznie-użyteczne dla 8 osób, które przepracowały 960 godzin, wydatkowano 3 164,80 zł.
Zespół interdyscyplinarny - w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na
rzecz dziecka i rodziny. Do każdej sprawy powoływana jest Grupa Robocza. W roku 2018 do Zespołu
Interdyscyplinarnego wpłynęło 10 Niebieskich Kart wszczynających prowadzenie procedury, w 14
przypadkach prowadzono postępowania z 2017 roku, łącznie prowadzono 24 karty. Każda karta
została przekazana do monitorowana i bieżącego nadzoru grupie roboczej.
W zakresie Niebieskich Kart prowadzonych w 2018 roku.:
- zakończono działania – w 16 przypadkach;
- prowadzone są dalsze działania i prace – w 8 przypadkach.
W roku 2018 odbyło się 5 posiedzeń członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 29 posiedzeń grup
roboczych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie zapewnia obsługę organizacyjnoadministracyjną zespołu.
Asystent rodziny - w 2018 roku z pomocy i wsparcia asystenta skorzystało 14 rodzin mających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pozyskano 13 099,00 zł na
dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny ze środków MRPiPS.
Program „Dobry Start” - wydatkowano środki z dotacji zleconej na wypłatę świadczeń 300+ w
wysokości 233 400,00 zł realizując 778 świadczeń.
Karta Dużej Rodziny - w 2018 roku 11 rodzinom wydano 49 Kart Dużej Rodziny.
Świadczenie wychowawcze - zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci wypłacono kwotę 4 834 871,11 zł na 917 - ro dzieci uprawnionych. Z pomocy
w ramach programu skorzystało 489 rodzin. Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie
wpłynęły 503 wnioski, z których do Urzędu Wojewódzkiego przekazano w związku z koordynacją
systemów zabezpieczenia społecznego 16, natomiast 2 wnioski pozostały bez rozpatrzenia.
Szczegółowe kwestie związane z tym zadaniem przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 4. Świadczenie wychowawcze finansowane z dotacji celowej

L.p. Wyszczególnienie

1.

Liczba
w tym:
w tym:
Wydatki
świadczeń
poniesione w w ramach
ramach
wypłaconyc w
2018r w zł koordynacji
koordynacji
h w 2018r

Świadczenie
wychowawcze
4 834 871,11 50 333,00
przekazane w formie pieniężnej

9709

116

Dane ze sprawozdania GOPS w Kozłowie za rok 2018
Wydano także 7 decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach wychowawczych na kwotę 7000,00zł
+ 150,73zł odsetki, z czego spłacone zostało w 2018 roku 6 170,44zł.
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, jak i
funduszu alimentacyjnego są zadaniami zleconymi. W ramach realizacji świadczeń z funduszu
alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów wypłacono kwotę 330 243zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało w 2018
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roku 40 rodzin, wydano 57 decyzji administracyjnych w tym zakresie (przyznające, uchylające,
zmieniające wstrzymujące, wznawiająca). Wypłacono 855 świadczeń. Na realizację świadczeń z
funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 287 879 zł.
W ramach prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych wystosowano wnioski do
Komorników Sądowych o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego oraz do Prokuratury o
ściganie dłużników alimentacyjnych za przestępstwo z art. 209 § 1 Kodeksu Karnego.
Przeprowadzono także wywiady alimentacyjne z dłużnikami alimentacyjnymi i odebrano od nich
oświadczenia majątkowe. Skierowano wnioski do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy
i zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego
do Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.
Natomiast prawo do świadczeń rodzinnych ustalane jest w oparciu o ustawę o świadczeniach
rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. W roku 2018 wypłacono kwotę
2 705 252,74 zł realizując 15 418 świadczeń.
Szczegółowe kwestie związane z realizacją tego zadania przedstawiają tabela nr 6.
Tabela nr 6. Świadczenia rodzinne
L
p.

Rodzaj świadczenia

Wydatki

Liczba
świadczeń

1

Zasiłki rodzinne

922 392,42

7 986

2

Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z 451 150,38
tytułu:

4 307

2.
1

urodzenia dziecka

34

2.
2

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 37 774,30
z urlopu wychowawczego

99

2.
3

samotnego wychowywania dziecka

53 808,70

278

2.
4

kształcenia
i
rehabilitacji
niepełnosprawnego

dziecka 41 932,38

395

2.
5

rozpoczęcia roku szkolnego

47 287,48

734

2.
6

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 62 048,50
miejscem zamieszkania, w tym :

904

2.
6.
1

na pokrycie wydatków związanych z 4 549,68
zamieszkaniem w miejscowości, w której
znajduje się siedziba szkoły

42

2.
6.
2

na pokrycie wydatków związanych z 57 498,82
dojazdem do miejscowości, w której
znajduje się siedziba szkoły

862

34 000
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2.
7

wychowywania
wielodzietnej

dziecka

w

rodzinie 174 299,02

1863

3

Za życiem

4 000,00

1

4

Zasiłki pielęgnacyjne

288 921,48

1 828

5

Świadczenia pielęgnacyjne

457 870,00

310

6

Specjalny zasiłek opiekuńczy

61 503,40

117

7

Składki na ubezpieczenie społeczne

93 147,06

358

8

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 52 000,00
się dziecka

52

9

Świadczenie rodzicielskie

302 331,70

323

10

Razem

2 633 316,44

15 282

Dane ze sprawozdania GOPS w Kozłowie za rok 2018
Zasiłki dla opiekunów - w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014
roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w roku 2018 wypłacono 136 świadczeń na kwotę
71 936,30 zł.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
centrum integracji społecznej - wydatkowano kwotę 11 442,72 zł ze świadczeń rodzinnych na
opłacenie składki zdrowotnej– 89 świadczeń.
Opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały na mocy ustawy o pomocy społecznej
za 49 osób na kwotę 24 625,97 zł.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym udzielano pomocy w postaci żywności dla osób i rodzin w oparciu o
przepisy ustawy o pomocy społecznej na podstawie stosownych skierowań. Pozyskano ponad 13 ton
625kg żywności, którą przekazano dla 144 rodzin tj. 421 osób w rodzinach.
Pozyskiwanie środków – „Pokolenia i tradycje”– projekt realizowany przez Olsztyńską Fundację
Inicjatyw Prospołecznych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie. Projekt otrzymał
dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wkład własny finansowy ośrodka wynosił 500,00zł. Wartość
ogólna projektu 52 308,80 zł, w tym dotacja 46 500 zł. W projekcie brało udział 36 osób, tj. seniorzy i
młodzież. W ramach projektu zrealizowano działania integrujące seniorów i młodzież, zajęcia
rozwijające pasje i zainteresowania, warsztaty, przeprowadzono także badania społeczne na temat
starzenia się i starości oraz jej postrzegania.
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Sarnowie – ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi przeznaczony dla uczestników typu A, B, C prowadzony przez Fundację ITAJ. Liczba
miejsc zgodnie ze Statutem 45. Z usług ośrodka skorzystało w roku 2018 50 osób.
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. przewidziano, że planuje
się przeznaczyć na realizację Programu środki finansowe w wysokości 60.000 zł. Wskaźnikami
osiągnięcia celu było ogłoszenie naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu
na terenie Gminy Kozłowo. Wpłynęła 1 oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem
otwartego konkursu ofert.
Wskaźniki zostały osiągnięte, gdyż:
1) w wyniku przeprowadzonego naboru została przyznana dotacja dla Klubu Sportowego Gmina
Kozłowo w wysokości: 50 000,00zł.
2) przyznana została dotacja w kwocie 500 zł w ramach zadania pn. „Turówko – wioska tętniąca
życiem” przekazana z budżetu Gminy Kozłowo.
VI.

OCHRONA ZDROWIA

Na dzień 1 stycznia 2018 r. 21 przedsiębiorców posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 r. również 21 przedsiębiorców.
Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na
sprzedaż alkoholu), w 2018 r. sfinansowane zostały wydatki:
Zadanie 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
1. Doposażono Przychodnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień w Nidzicy
w telewizor i artykuły biurowe – 1342,79,zł
2. Zwrócono koszty dojazdu na terapię dla 1 osobie – 55,80zł
Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1. Zapłacono za opinie biegłych lekarzy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 13 osób
skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na leczenie –
4810,00 zł
2. Sfinansowano usługi psychologa dla osób dotkniętych alkoholizmem i ich rodzin oraz ofiar
przemocy – 2550,00 zł
Zadanie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
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1. Promowani zdrowego stylu życia poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych –
opłacenie instruktora – 6000,00zł
2 Zakupiono pakiety materiałów do kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”, „Reaguj na przemoc”
i „Postaw na rodzinę” dla uczniów szkół Gminy Kozłowo - 7380,00zł,
3. Zakupiono programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne i teatralno-edukacyjne dla uczniów
szkół Gminy Kozłowo- 3199,00zł,
4. Zakupiono nagrody i artykuły niezbędne do realizacji projektu pod hasłem „Rodzina-DomOjczyzna „ dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zaborowie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Kozłowie – 1994,93zł
5. Opracowanie dokumentu „Diagnoza problemu uzależnień od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych w Gminie Kozłowo” - 2000,00zł
6. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół Gminy Kozłowo pod hasłem „Odpoczywam aktywniejestem wolny od uzależnień” - 884,64zł
Zadanie 4. Obsługa działalności GKRPA
w tym wynagrodzenie członków – 7938,04zł
Zadanie 5. Wspieranie działalności Klubu Integracji Społecznej – 1225,68zł
Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wydatkowano 39.380,88zł
Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 16 zgłoszeń przypadków
nadużywania alkoholu. W 10 przypadkach Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Nidzicy o zastosowanie wobec osoby
uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia.
Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 1988,45zł (w tym materiały do
kampanii „Dopalacze-powiedz stop” - 1217,70zł, działania na rzecz zdrowego stylu życia w ramach
dofinansowania projektu „Rodzina-Dom-Ojczyzna” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zaborowie –
390,75 zł), program dla uczniów ZSP w Kozłowie – 380,00zł.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

VII.

W gminie Kozłowo funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
1.
2.
3.
4.
5.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kozłowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Krokowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Januszkowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Sarnowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Szkotowie

OSP na terenie gminy liczą w sumie 139 strażaków, w tym:
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- 116 członków zwyczajnych (4 kobiety 112 mężczyzn)
- 5 członków honorowych
- 118 członków wspierających
W akcjach ratowniczo – gaśniczych bierze udział 41 strażaków, w tym 4 kobiety i 37 mężczyzn.
Jednostki dysponują następującymi pojazdami:
OSP Kozłowo:
- Samochód specjalny STAR 266
- samochód specjalny Transit/Tourneo
OSP Krokowo
- samochód specjalny ŻUK A15
OSP Januszkowo
- samochód specjalny STAR 266
- przyczepa specjalna HL 900.40/VT
OSP Sarnowo
- samochód specjalny STAR 008
- przyczepa specjalna HL 900.40/VT
OSP Szkotowo
- samochód specjalny STAR 008
- przyczepa specjalna HL 900.40/VT
- samochód specjalny STAR 244
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VIII.

DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

Gmina Kozłowo jest organem prowadzącym dla czterech placówek oświatowych:
1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kozłowie
2. Szkoła Podstawowa w Rogożu
3. Szkoła Podstawowa w Szkotowie
4. Szkoła Podstawowa w Zaborowie
Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w 2018 roku
Wyszczególnienie
1

2

3

4

Liczba
oddziałów

Szkoła Podstawowa
w Kozłowie

Gimnazjum
Kozłowie

17

175

4

81

w tym:
0

I

II

III

IV

V

VI VII

67

14

9

37

39

16 25 35

27

54

14

9

15

13 16 8

w

Ogółem

21

Szkoła Podstawowa
w Rogożu

8

95

17

8

9

10

Gimnazjum
Rogożu

2

25

-

-

11

14

20

13

21

19

323

w

Ogółem
5

Liczba
uczniów

Szkoła Podstawowa
w Szkotowie

10

8

15 13

120

125
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1

6

7

Gimnazjum
w Szkotowie

- język polski

Gimnazjum w
Szkotowie

2

Ogółem

10

Szkoła Podstawowa
w Zaborowie

8

Ogółem

65%

5

21

- matematyka

48%

-

-

9

12

19

10

9

14

5

120

116

8

17

12 20 15

116

Tabela Nr 2. Wyniki egzaminów gimnazjalnych

Lp
.
1

2

Szkoła
Gimnazjum
w Kozłowie

Gimnazjum
w Rogożu

Część humanistyczna

Część matematycznoprzyrodnicza
przedmiot
%
stanin

przedmiot

%

stanin

- język polski

53%

2

- matematyka

37%

2

- historia i wiedza
o społeczeństwie

48%

3

- przedmioty
przyrodnicze

44%

2

-język
angielski

57%

4

-język
niemiecki
-matematyka

32%

1

46

4

- przedmioty
przyrodnicze

51

4

63

7

73

-

- język polski

67%

5

- historia i
wiedza
o społeczeństwie

63%

7

- język
niemiecki
- język
angielski
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- historia i wiedza
o społeczeństwie

57%

5

- przedmioty
przyrodnicze

51%

4

-język
angielski

58%

4

32%

1

-język
niemiecki

Tabela nr 3. Stan bazy oświatowej
Pomieszczenia (ilość)
Wyszczególnienie

Pracownie
Sale
lekcyjne

Komputerowe

Język
owe

Sale
stołówk Świetlic
gimnai
e
styczne

Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Kozłowie

1

15

Zespół Szkół w Rogożu

2

1

1

1

1

1

8

1

0

1

1

1

3

Zespół Szkół w Szkotowie

9

1

0

1

1

1

4

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

8

1

0

0

1

1

40

4

1

3

4

4

Ogółem

33

Inne

Gabinet logopedy
Gabinet pedagoga
Gabinet pielęgniarki
Biblioteka
Salka do gimnastyki
korekcyjnej

Sala do zajęć
wychowawczoterapeutycznych
Gabinet logopedy,
profilaktyki
zdrowotnej
Wydawalnia posiłków

Gabinet logopedyczny
Biblioteka
Salka gimnastyczna
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IX.

KULTURA

W Gminie Kozłowo w 2018 r. funkcjonowało Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz świetlice
wiejskie w miejscowościach: Sławka Wielka, Sarnowo, Zaborowo, Krokowo, Lipowo, Gołębiewo,
Turówko.
Świetlica
w
Lipowie
została
otwarta
w
2018
roku.
Świetlice
w miejscowościach: Sławka Wielka, Zaborowo, Lipowo, Gołębiewo, Turówko i Lipowo dostosowane
są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Wszystkie świetlice wiejskie podlegające pod Gminne Centrum Kultury i Sportu prężnie działają,
osoby zatrudnione w świetlicach wiejskich organizują zajęcia tematyczne, imprezy kulturalnorozrywkowe dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Możemy jednak wyróżnić świetlice, gdzie tych
wydarzeń dla mieszkańców jest zdecydowanie więcej. Takie świetlice cieszą się dużą frekwencją.
Odbiorcy to mieszkańcy danej miejscowości, chętnie korzystają z warsztatów i zajęć.
Świetlice w Sławce Wielkiej oraz Turówku to właśnie świetlice prężnie działające. Opiekunowie
świetlic wychodzą naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, organizując wydarzenia, na które
chętnie przychodzi społeczność lokalna. Dla dzieci organizowane są wycieczki oraz różne atrakcje, co
za tym idzie dzieci chętnie biorą udział w imprezach przygotowywanych przez świetlice wiejskie.
Możemy tu wymienić imprezy t.j. WOŚP, Dzień Matki, Dzień Kobiet, różne rozgrywki sportowe,
spotkania tematyczne, warsztaty rękodzielnicze itp.
W 2018 r. GCKiS zorganizowało 32 wydarzenia w tym przeglądy artystyczne, koncerty, spotkania,
wycieczki, imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne, konkursy, pokazy teatralne, warsztaty.
Odbywały się również imprezy kulturalne w świetlicach wiejskich, t.j. : Dzień Kobiet, Dzień Matki,
Dzień Dziecka, Wigilie. W wydarzeniach wzięło udział około 9000 osób. Wydarzenia te wiązały się z
poniesieniem kosztów w wysokości 156000,00 zł.
14 stycznia - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. GCKiS już po raz dziewiąty wspierało akcje
WOŚP. Razem zebraliśmy 14.460,40 zł, w akcji wzięły udział: szkoły z całej gminy, świetlice
wiejskie, radni, sołtysi oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie. Nad jeziorem szkotowskim
wspólnie kwestowali morsy z Nidzicy i Działdowa. W Domu Kultury odbyła się wielka kwesta, były
występy dzieci i młodzieży, loteria fantowa, zostały przeprowadzone licytacje podarowanych
przedmiotów.
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19 stycznia - Bal Sen oi a.r W GCKiS już p o raz jed neasty seniorzy mogli spotkać się
i wspólnie pobawić przy muzyce, obejrzeć występy dzieci oraz występy seniorów ze Środowiskowego
Domu Samopomocy z Sarnowa.

29 stycznia – 2 luty - Ferie Zimowe: w zajęciach uczestniczyło 40 dzieci. Przeprowadzono
konkurencje sprawnościowe, zajęcia tematyczne, konkursy, warsztaty plastyczne, muzyczne. Dzieci
wyjechały również do kina.
2 lutego - Gala Wyborów Miss Nastolatek Ziemi Kozłowskiej, w której wzięło udział 14 kandydatek.
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9 marca - Dzień Kobiet - około 100 pań wzięło udział w obchodach Dnia Kobiet. Na scenie
Gminnego Centrum wystąpił kabaret „Kaczki z Nowej Paczki” z programem „Babski wieczór”.

6 kwietnia - uczestniczki wyborów Miss Nastolatek Ziemi Kozłowskiej wyjechały na seans filmowy
do Multikina.
8 kwietnia - w Gminnym Centrum Kultury gościnnie wystąpiła amatorska grupa teatralna
„Kresowiacy z Dobrego Miasta” w komedii „Wercia, Jasia i Hela w sanatorium”
10 kwietnia w sali widowiskowej GCKiS odbyły się gminne eliminacje do konkursu wokalnego
„Kocham Śpiewać Polskie Piosenki”. Eliminacje zostały przeprowadzone w dwóch kategoriach.
Zwycięzcy wzięli udział w etapie międzygminnym.
28 kwietnia grupy taneczne działające przy GCKiS wzięły udział w DANCE SHOW PŁOŚNICA.
Dzieci otrzymały wyróżnienie.
17 maja wokalistki z GCKiS reprezentowały Gminę Kozłowo na Powiatowym Konkursie Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej w Lidzbarku.
29 maja w GCKiS odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. Dzieci przygotowane przez
instruktorów zaprezentowały wiersze oraz układy taneczne dla swoich mam. Wystąpiło koło teatralne
"Gwiazda". Odbyły się również konkurencje dla mam i dzieci.
1 czerwca - Dzień Dziecka – na boisku osiedlowym odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka.
18 czerwca odbyła się 1 edycja akcji KOZŁOWO BIEGA. Zawodnicy zostali podzieleni na
4 grupy wiekowe
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I kategoria od 7 lat do 9 (0,2 km)
II kategoria: do 10 lat do 12 (0,5 km)
III kategoria: od 13 do 16 lat (3 km)

IV kategoria 17 lat i dorośli (3,2 km)

19 – 21 czerwca - koło teatralne GWIAZDA wzięło udział w ogólnopolskim przeglądzie teatrów
amatorskich „PŁOŚNICKIE LATO TEATRALNE”
23 czerwca - Letnia Biesiada w Szkotowie – na plaży w Szkotowie i Kownatkach odbyła się impreza
zorganizowana z okazji POWITANIE LATA. Impreza rozpoczęła się o godz. 8.00 od Rajdu 4x4Nidzickie Manewry- Misja Kozłowo. Na plaży w Szkotowie dla najmłodszych wystąpiły Kaczki z
Nowej Paczki. Wieczorem w Kownatkach
zaprezentowali się uczestnicy konkursu
Polskiej Piosenki Rozrywkowej.
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2 lipca w Gminnym Centrum Kultury i Sportu odbyło się muzyczne podsumowanie roku
kulturalnego.
4-6 lipca Biwak w Szkotowie, uczestniczyły dzieci i młodzież w wieku 8-15 lat.
21 lipca XI Dzień Ziemi Kozłowskiej. Na scenie wystąpiły zespoły: Top Girls, Formacja
Nieżywych Schabuff oraz Peja.

18-20 sierpnia w podziękowaniu za całoroczną prace dzieci spędziły czas w Ostoja Sport Resort
27-31 sierpnia odbyły się półkolonie dla dzieci. Instruktorzy przygotowali zajęcia sportoworekreacyjne, ceramiczne, plastyczne, kulinarne oraz wycieczki.
20 września Aktywne Kozłowo – piesza wycieczka pod hasłem „Ruch, przygoda, zabawa”. Dzieci
oraz seniorzy wyruszyli na wycieczkę do Zakrzewa, tam czekało na nich ognisko oraz zabawa.
21 września Spotkanie podożynkowe, podczas którego podsumowano tegoroczne gminnoparafialne dożynki. Dla publiczności wystąpił kabaret Kałasznikof.
12 października - Bal Seniora. Na scenie zaprezentowały się dzieci z GCKiS wokalnie, tanecznie
i artystycznie. Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa przy zespole RELAX.
18 października - Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej – przegląd przeprowadzony został
w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa kl. I- IV oraz kl. V-VII i gimnazjum.
18 listopada - III Niepodległościowy Bieg i Marsz Nordic Walking, w którym wzięli udział
uczniowie z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłowie oraz mieszkańcy naszej miejscowości.
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16 listopada Andrzejkowa Noc w domu kultury. Uczestniczyło w niej 50 dzieci, odbyły się
wróżby i zabawy andrzejkowe.
28 listopada - Gminne Dyktando o Tytuł Mistrza Ortografii. Po raz XI 15 osób walczyło o tytuł
Mistrza Ortografii.
6 grudnia Zabawa Mikołajkowa oraz obchody Światowego Dnia Misia – grupa artystyczna
Okaryna przeprowadziła zabawy i konkursy dla dzieci. Tego dnia każde dziecko otrzymało
słodkości od Mikołaja.

21 grudnia w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie odbył się Wieczór Wigilijny. W
świąteczny nastrój wprowadził spektakl przygotowany przez ks. Józefa Strońskiego. Wystąpiły
dzieci z Gminnego Centrum przedstawiając jasełka oraz wiersze i świąteczne tańce. Na koniec
mieszkańcy dzielili się opłatkiem i kosztowali wigilijne potrawy.

31 grudnia Sylwester pod Gwiazdami . Mieszkańcy przy muzyce i fajerwerkach witali nadchodzący
Nowy Rok .
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Przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu działają:
•
•
•
•
•

sekcje taneczne (Małe Aniołki, Cheerleaderki, TWOBE )
koło teatralne ( Grupa Gwiazda)
sekcja wokalne
koło plastyczne
Klub Seniora

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do
Rejestru Instytucji Kultury Nr 2 z dnia 18 marca 2008 r. prowadzonego przez organizatora.
Wszystkie swoje zadania realizuje w siedzibie głównej w Kozłowie ul. Nidzicka 31, w której
znajdują się: Czytelnia, Wypożyczalnia dla dorosłych i Oddział dla dzieci. Poza siedzibą
główną na terenie gminy funkcjonują 2 filie biblioteczne : Filia biblioteczna w Sarnowie i Filia
biblioteczna w Szkotowie.
Kierunki rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie wyznaczają następujące cele
strategiczne ;
1. Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników.
a ) prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców.
2. Poprawa jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności.
a) dostosowanie struktury zakupów zbiorów do oczekiwań użytkowników,
b) selekcja książek zniszczonych, zaczytanych i zdezaktualizowanych,
c) zwiększenie nakładów na zakup nowości bibliotecznych.
3. Informatyzacja procesów bibliotecznych.
a) wdrażanie zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK +,
b) tworzenie katalogu komputerowego dla posiadanych zbiorów bibliotecznych.
4. Działalność informacyjna i edukacyjna.
a) zaspakajanie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej,
b) zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowej,
c) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów własnych i innych,
d) gromadzenie materiałów regionalnych dotyczących gminy Kozłowo.
5. Działalność kulturalna.
a) popularyzacja książki i czytelnictwa, organizacja : spotkań autorskich, konkursów,
lekcji bibliotecznych, wystaw, prelekcji, akcji czytelniczych.
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6. Promocja biblioteki i czytelnictwa
a) promocja biblioteki i jej działalności w środowisku lokalnym, w mediach, w Internecie.
Sieć placówek bibliotecznych na terenie gminy Kozłowo tworzą:
1.

Biblioteka Główna, ul. Nidzicka 31;
• Oddział dla Dzieci.
• Wypożyczalnia dla dorosłych.
• Czytelnia.

2.
3.

Filia Biblioteczna w Sarnowie: lokal w budynku nr 57
Filia Biblioteczna w Szkotowie: lokal w budynku nr 51

1. Biblioteka Główna wraz z oddziałem dla dzieci, wypożyczalnią i czytelnią, mieszczą się w
budynku, w którym mają swoje siedziby: GCK i S, GOPS, Zakład Usług Komunalnych i
Ciepłowniczych „EKO-KOZŁOWO”. Zajmują aktualnie 3 pomieszczenia o łącznej powierzchni 112
m². Biblioteka ponosi koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń, są to: (ogrzewanie OC, woda,
wywóz nieczystości, dozór budynku przez firmę ochroniarską).
Ponadto biblioteka ponosi nakłady związane z naprawą i konserwacją pomieszczeń..
2. Filia Biblioteczna w Sarnowie zajmuje 1 pomieszczenie w budynku razem z remizą i świetlicą o
powierzchni 49 m².
3. Filia Biblioteczna w Szkotowie zajmuje 1 pomieszczenie w budynku szkoły podstawowej o
powierzchni 26 m².
II. Budżet Biblioteki wykonany na koniec 2018 roku
Kwoty dotacji dla GBP w Kozłowie wpływały zgodnie z zatwierdzonym planem budżetowym.
Wydatki były dokonywane zgodnie z planem, w myśl obowiązujących przepisów. W realizacji
budżetu zachowana została dyscyplina budżetowa.
Budżet ogółem

–

249 555,00

1. Dotacja organizatora
– 244 200,00
2. Dotacja z MK i DN
–
4 550,00
3. Dochody własne ( kserokopie i wydruki komputerowe)
1. Podstawowe dane liczbowe
Liczba odwiedzin ogółem

18 185

● w tym w wypożyczalniach

7 727

● w tym w czytelniach

10 458
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Liczba zarejestrowanych czytelników ogółem

565

● w tym osoby uczące się

346

● w tym osoby pracujące

135

● pozostali

84

Liczba osób korzystających z komputerów

2 744

Liczba udzielonych informacji

4 640

Liczba wypożyczonych i udostępnionych książek i 17 587
czasopism ogółem
● w tym na zewnątrz

12 355

● w tym na miejscu

5 232

Liczba zatrudnionych pracowników ogółem

7

● w tym pracowników merytorycznych

5

● w tym pozostali

2

Komputeryzacja bibliotek

19 komputerów

III. Zbiory biblioteczne
Na dzień 31 grudnia 2018 roku księgozbiór GBP w Kozłowie liczył ogółem 21 412 wol., o łącznej
wartości 245 494,30 zł.
W poszczególnych placówkach wygląda to następująco:
1. Biblioteka Główna – stan faktyczny księgozbioru – 13 980 wol., wartość – 151 067,29 zł.
2. Filia w Sarnowie – stan faktyczny księgozbioru – 4 295 wol., wartość – 44 298,83 zł
3. Filia w Szkotowie – stan faktyczny księgozbioru – 3 119 wol., wartość – 50 128,18 zł
1. Struktura zakupu
W 2018 roku zbiory GBP w Kozłowie powiększyły się o 507 wol., z tego z zakupu 503 wol. na
łączną kwotę 9 881,04 zł. Z budżetu biblioteki zakupiono 267 wol. na kwotę 5 331,04 zł. Z programu
operacyjnego MK i DN pozyskano kwotę w wysokości 4 550,00 zł, za którą zakupiono 236 wol. W
procesie uzupełniania księgozbioru preferowano nowości zarówno z zakresu literatury pięknej dla
dorosłych i dzieci oraz lektury szkolne.
W ciągu roku wycofano z zasobów w wyniku selekcji 1073 wol. Były to książki zniszczone,
zaczytane, niezwrócone przez czytelników oraz zdezaktualizowane. Selekcja książek jest zadaniem
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niezmiernie ważnym w procesie uaktualniania księgozbiorów i musi być prowadzona systematycznie.
Uzupełnienie zbiorów stanowią czasopisma i prasa bieżąca kupowane do bibliotek drogą prenumeraty.
Biblioteka prenumeruje ogółem 21 tytułów czasopism na ogólną sumę 3 742,58 zł

2. Liczba zakupionych zbiorów i darów w 2018 r.
Ogółem

Ze środków organizatora

Z MK i DN

267 wol.

236 wol.

503 wol.

Dary
4

3. Wydatkowane środki na zakup zbiorów w 2018 r.
Ogółem w zł

Ze śr. organizatora

Z MK i DN

Inne

Książki

9 881,04

5 331,04

4 550,00

-

Prenumerata

3 742,58

3 742,58

-

-

czasopism

IV. Użytkownicy biblioteki i odwiedziny w ciągu roku

1. Czytelnicy
W roku 2018 zarejestrowano ogółem –

565 czytelników

w tym:
• Biblioteka Główna –
• Filia Biblioteczna w Sarnowie –

394 czytelników
57 czytelników

• Filia Biblioteczna w Szkotowie – 114 czytelników

W porównaniu z wynikami na koniec roku 2017 liczba zarejestrowanych czytelników w 2018
roku spadła o 52 osoby szczególnie liczba osób uczących się (o 47 osób). Liczba czytelników na 100
mieszkańców wynosi 9,29 %.
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2.

Struktura czytelników wg wieku

Ogółem do 5 lat

565

19

6-12 lat

163

13-15

16-19

20-24

25-44

45-60

powyżej

lat

lat

lata

lata

lat

60 lat

91

49

30

106

69

38

3. Struktura czytelników wg zajęcia
Ogółem

Osoby uczące się

Osoby pracujące

565

346

135

Pozostali

84

V. Wykorzystanie usług bibliotecznych
1. W 2018 roku w placówkach bibliotecznych na terenie gminy Kozłowo wypożyczono ogółem
17 585 jednostek zbiorów,
w tym : 12 355 wol. książek i 5 232 czasopisma.
W drodze wypożyczenia na zewnątrz placówki udostępniły ogółem 9 910 jednostek zbiorów,
w tym : 7 705 wol. książek i 2 205 czasopism. Korzystający ze zbiorów na miejscu
wypożyczyli ogółem 7 677 jednostek zbiorów, w tym ; 4 650 wol. książek i
3 027 czasopism.
2. Formy promocji bibliotek i czytelnictwa
Rodzaje form pracy

Liczba

Liczba

Liczba

imprez/zajęć

uczestników

godzin

X

837

37

Imprezy organizowane przez biblioteki dla
użytkowników
o
charakterze
środowiskowym, okolicznościowym lub
literackim

41

1692

X

Inne szkolenia i zajęcia edukacyjne
organizowane przez biblioteki (kursy
komputerowe, odczyty, konkursy, warsztaty
itp.)

X

704

29

Szkolenia
biblioteczne
użytkowników
(lekcje biblioteczne, szkolenia biblioteczne i
informacyjne, zwiedzanie bibliotek, )
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VI. Komputeryzacja bibliotek i automatyzacja procesów bibliotecznych
Wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy Kozłowo są skomputeryzowane i mają dostęp do
Internetu. W GBP znajduje się 9 stanowisk komputerowych. Spośród ogólnej liczby sprzętu 6
komputerów było dostępnych dla użytkowników biblioteki. Pozostały sprzęt wykorzystywany jest w
pracy poszczególnych działów bibliotecznych . Biblioteka Główna i 2 filie biblioteczne wyposażone są
w sprzęt peryferyjny : drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki, projektory multimedialne,
ekrany oraz aparaty fotograficzne. Biblioteka Główna pracuje w systemie bibliotecznym MAK +.
Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie online z dowolnego komputera
podłączonego do sieci Internet. Na koniec 2018 r. do elektronicznego katalogu wprowadzono 95 %
zbiorów.
VII. Działalność informacyjna biblioteki
1). Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych,
w oparciu o materiały własne i innych bibliotek.
2). Udzielanie odpowiedzi na pytania czytelników w ramach usługi zapytaj bibliotekarza.
3). Udzielanie informacji i pomoc czytelnikom w korzystaniu z elektronicznych katalogów
bibliotek, elektronicznych baz danych, pomoc w korzystaniu z Internetu.
4). Bezpłatne korzystanie z Internetu w celach edukacyjno-informacyjnych.
5). Wyszukiwanie informacji o nowościach wydawniczych o tematyce regionalnej i pod
kątem przydatności do księgozbioru podręcznego.
6). Udostępnianie czasopism i prasy codziennej na miejscu oraz na zewnątrz.
7). Organizowanie lekcji bibliotecznych nt. zbiorów, możliwości korzystania z nich oraz
warsztatu informacyjnego.
8). Oprowadzanie po bibliotece wycieczek dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu
gminy Kozłowo. Do dyspozycji czytelników jest bogaty księgozbiór podręczny,
regionalny oraz literatura piękna.
9). Upowszechnianie książki, biblioteki oraz wydarzeń kulturalnych za pomocą wystawek.
Miały one za zadanie przede wszystkim prezentację nowości książkowych bądź posiadały
charakter tematyczny i były poświęcone konkretnemu tematowi.
- wystawka ścienna zachęcająca do odwiedzania naszej biblioteki,
- „Bajki znane i lubiane’’ wystawka zachęcająca do czytania bajek,
- „Biblioteka poleca”- wystawka ścienna nowości wydawniczych,
- „Bezpieczne wakacje bez narkotyków’’ wystawka książkowa,
- „Witaj szkoło - wierszyki o szkole” - wystawka ścienna zachęcająca do czytania,
- „Wiersze o jesieni” - wystawka ścienna zachęcająca do czytania,
- Wystawka ścienna ,,100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”,
- Wystawka ścienna „Dzień Pluszowego Misia” – wystawa prac konkursowych.
VIII. Działalność kulturalna
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W 2018 roku placówki biblioteczne na terenie gminy Kozłowo pracowały w oparciu o roczne plany
pracy oraz plany cząstkowe np. plan zajęć na okres ferii zimowych, wakacji letnich i Tygodnia
Bibliotek. Biblioteki włączały się poprzez swoją działalność do życia społecznego gminy, będąc
organizatorem wielu imprez o charakterze kulturalno-edukacyjnym skierowanych zarówno dla
dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży. Realizowane działania powstawały we współpracy ze szkołami
i jednostkami ościennymi. Jednym z priorytetowych zadań było krzewienie idei czytania oraz
organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę oraz czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży w
ramach ogólnopolskiej kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. W związku z tym wdrożone zostały
różne formy animacji pracy z dziećmi i młodzieżą. Obok stałych zajęć kameralnego czytania bajek,
zajęć plastycznych, prezentacji multimedialnych, rywalizacji konkursowych organizowano spotkania
autorskie z pisarzami i spotkania z ciekawymi ludźmi. Organizowano też lekcje z zakresu
przysposobienia bibliotecznego oraz lekcje o regionie.
a) Metody i formy pracy z czytelnikiem dziecięcym to: konkursy wiedzy, zajęcia plastyczne,
lekcje biblioteczne, ferie zimowe, wakacje w bibliotece, czytanie bajek i wiele zajęć o
charakterze gier i zabaw literackich, warsztatów plastycznych i literackich. Kontynuacja
Ogólnopolskich Akcji Czytelniczych „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Wychodzenie z ofertą
czytelniczą do szkól :
● spotkania odbywały się w 3 grupach przedszkolnych z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Kozłowie;
● wielkanocne czytanie ,, Wielkanocne pisanki” w trzech grupach przedszkolnych;
● wizyty bibliotekarza w oddziałach przedszkolnych, czytanie bajek z teatrzykiem
Kamishibai;
● uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej;
● spotkanie autorskie z Dariuszem Morsztynem ,,Biegnący wilk”;
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kozłowie
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej z Zaborowie;
● spotkanie autorskie z Markiem Samselskim ,,Rebusy i kalambury nie dla ponurych”;
W
spotkaniu uczestniczyły kl. 4-5 z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kozłowie, oraz
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rogożu.
● „Dzień Postaci z bajek” - zajęcia połączone z czytaniem w 3 grupach przedszkolnych
z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kozłowie;
● czytanie ,, Legendy o Czechu, Lechu i Rusie’’ w kl. I-III, akcja czytania związana z
obchodami 100 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości;
● „Mikołajkowe czytanie dzieciom” - w 3 grupach przedszkolnych w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Kozłowie;
● „Mój przyjaciel - Miś”- gminny konkurs plastyczny dla klas I-III polegający na
wykonaniu portretu misia. Konkurs zorganizowano w ramach obchodów
„Światowego Dnia Pluszowego Misia”;
● współudział z GCK i S w organizacji wieczorku mikołajkowego. Zabawę prowadziła
grupa artystyczna „Okaryna” z Olsztyna.
Przyjmowanie wycieczek szkolnych w ramach Dni Otwartych w Bibliotece oraz Tygodnia
Bibliotek. Na najmłodszych czytelników czekał „ Kącik Malucha i Małego Czytelnika” z
bogatym zbiorem książek – zabawek, malowankami i przyborami plastycznymi oraz grami
edukacyjnymi. Każdy mały czytelnik odwiedzający bibliotekę był obdarowany ozdobną
zakładką do książki i słodką niespodzianką.
b) Metody i formy pracy z czytelnikiem dorosłym ; organizacja imprez o charakterze
środowiskowym, okolicznościowym lub literackim :
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● teatr przy stoliku ,, Przyszedł mężczyzna do kobiety’’ sztuka teatralna w formie
czytanej;
● współudział w organizacji spotkania karnawałowego dla seniorów z terenu gminy
Kozłowo;
● „Walentynka 2018” – cykliczny poetycki konkurs walentynkowy;
● rozstrzygnięcie konkursu „Najlepszy czytelnik 2017 roku”;
● udział w 26 finale WOŚP organizowanym przez GCK i S w Kozłowie. Jak co roku
zorganizowaliśmy loterię fantową cieszącą się dużym zainteresowaniem. Łącznie
zebraliśmy 730 zł;
● wystawienie stoiska o działalności biblioteki na gminno-parafialnych dożynkach w
Kozłowie. Zaproszona przez bibliotekę dietetyk udzielała porad na temat zdrowego
odżywiania;
● współudział w organizacji „X Balu Seniora”;
● współudział z GCK i S w organizacji XI edycji gminnego dyktanda o tytuł „Mistrza
Ortografii”;
● „Kiermasz taniej książki”- zorganizowany przy współpracy Hurtowni Taniej Książki
w Tuliszkowie - biblioteka otrzymała rabat na zakup książek.
c) Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników bibliotek:
w 2018 roku bibliotekarze specjalną troską otaczali osoby starsze i niepełnosprawne
korzystające ze zbiorów bibliotecznych. Dla osób, które nie mogą same odwiedzać bibliotek
została uruchomiona usługa „Książka na telefon”. Wszyscy bibliotekarze indywidualnie
pomagali osobom starszym, które nie potrafiły korzystać z komputera, przeszukiwać katalog
biblioteczny oraz korzystać z poczty elektronicznej i Internetu.

IX. Realizowane programy i projekty w 2018 roku
1. Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych dla
bibliotek”. Dotacja w wysokości 4 550,00 zł. Liczba zakupionych nowości wydawniczych –
236 woluminów.
2. Program MAK+ elektroniczny, zintegrowany system biblioteczny, stworzony i rozwijany przez
Instytut Książki.

X. Godziny otwarcia placówek bibliotecznych
1. Biblioteka Główna, Kozłowo, ul. Nidzicka 31
Wypożyczalnia dla dorosłych, Czytelnia, Oddział dla dzieci
poniedziałek – czwartek

7.30 – 18.00

piątek – 7.30 – 15.30
2. Filia Biblioteczna w Sarnowie
poniedziałek - 11.00 – 16.00
środa
- 11.00 – 16.00
piątek
- 11.00 – 16.00
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3. Filia Biblioteczna w Szkotowie
poniedziałek - 11.00 – 16.00
środa
- 10.00 – 15.00
piątek
- 11.00 – 16.00
X.

SPORT

W Gminie Kozłowo działają dwa kluby sportowe: KS Gmina Kozłowo oraz UKS Zaborowo.
Od stycznia 2018 r. w KS Gmina Kozłowo klubie działają następujące drużyny: żak, orlik,
młodzik, junior młodszy chłopców w każdej sekcji oraz senior. Treningi odbywają się 2 razy w
tygodniu, a w sezonie rozgrywkowym dochodzą sobotnie lub niedzielne mecze. W sezonie jesienno –
zimowym treningi zorganizowano w salach gimnastycznych i orliku.
W Klubie trwa praca z dziećmi i młodzieżą, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności związane z
futbolem. Skutkiem czego jest utworzenie gr. SKRZAT , w której trenuje 20 chłopców
Działania Klubu poprzez zakup sprzętu [rękawic, dresów, piłek itp.] ma na celu poprawić komfort
trenowania. Klub zakupił da najmłodszej gr. SKRZAT specjalne bramki, które pozwalają na dalszy
rozwój chłopców i bezpieczne trenowanie. Gr ORLIK uczestnicząca w rozgrywkach zajęła czołowe
miejsce w swoich grupach. Nasza najstarsza gr. SENIOR wywalczyła awans do klasy Okręgowej.
Była to historyczna chwila jeżeli chodzi o nasza gminę i klub.
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Społeczno –Kulturalnym Ziemia Kozłowsko udało się
pozyskać dofinansowanie w wysokości 205 tys. zł na renowację murawy na kozłowskim stadionie.
Środki te w 100 % pokryły koszty związane z realizacją inwestycji. Dzięki temu zmodernizowano
główną płytę boiska, zamontowano nawadnianie i piłkochwyty, zakupiono nowe bramki oraz boksy
dla zawodników rezerwowych. Wykonano również boisko treningowe.
XI.

ZAKOŃCZENIE

Mam nadzieję, że raport, który trafił w Państwa ręce, w przystępny sposób zobrazować stan
Gminy Kozłowo, a informację w nim zawarte w zupełności wyczerpany poruszany temat.
Wszystkie działania, które realizujemy są zgodne ze Strategia Rozwoju Gminy Kozłowo, a ich
celem nadrzędnym jest poprawa jakości życia mieszkańców. Działając na różnych polach, robimy
wszystko, aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej.
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