Październik 2018

GMINA WINNICA
w latach 2014-2018

Szanowni Mieszkańcy i Przyjaciele Gminy Winnica
Cieszę się bardzo, że przekazuję Państwu kolejną gazetkę informacyjną.
W tym wydaniu zawarte są najważniejsze inwestycje, które wykonałem w okresie kadencji 2014-2018.
Udało nam się zrealizować niemal wszystkie zaplanowane zadania, pozyskując na nie również środki
zewnętrzne, szczególnie z funduszy unijnych. Wiadomo, że cieszylibyśmy się i ja i Państwo bardziej, gdyby
udało się zrobić jeszcze więcej. Jednak przy skromnym budżecie, jakim dysponuje Gmina, moje działania były
ograniczone.
Mimo to, poniesione nakłady na realizację inwestycji miały bardzo pozytywne efekty, które korzystnie
wpłynęły na budżet naszej gminy poprzez zminimalizowanie wydatków, chociażby w opłatach za energię czy
utrzymanie budynków użyteczności publicznej.
Nadchodzący czas postawi kolejne, ambitne zamierzenia i cele, na które oczekują mieszkańcy. Dołożę
wszelkich starań, jak w latach poprzednich, aby plany przekształciły się w realne inwestycje, służące nam
wszystkim i poprawiające standard życia w naszej małej ojczyźnie – Gminie Winnica.

Wójt Gminy Winnica
Mariusz Kowalewski

Urząd Gminy Winnica
ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92
faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl
http://gminawinnica.pl

Gmina Winnica w latach 2014-2018

W latach 2014-2018 wartość inwestycji zrealizowanych w Gminie
Winnica wyniosła ponad 10.500.000 zł, w tym środki pozyskane to
blisko 3.000.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poniaty-Cibory - Skoroszki

· długość przebudowanego odcinka: 1080 mb
· łączne koszty: 153.713,10 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Powielin

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżyce

· długość przebudowanego odcinka: 1815 mb
· łączne koszty: 240.209,70 zł
· środki pozyskane: 100.000,00 zł

· długość przebudowanego odcinka: 1400 mb
· łączne koszty: 136.940,65 zł
· środki pozyskane: 64.795,32 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże
· długość przebudowanego odcinka: 1252 mb
· łączne koszty: 105.242,94 zł
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golądkowo
· długość przebudowanego odcinka: 550 mb
· łączne koszty: 56.135,97 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto
· długość przebudowanego odcinka: 1057 mb
· łączne koszty: 193.025,11 zł
· środki pozyskane: 92.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gatka
· długość przebudowanego odcinka: 1250 mb
· łączne koszty: 366.368,72 zł

Opracowano dokumentację techniczno-projektową na przebudowę dróg na terenie gminy Winnica:
1. W miejscowościach: Mieszki-Leśniki, Błędostowo, Gatka i ulica Ogrodowa w Winnicy.
- koszt: 20.418,00 zł.
2. W miejscowości Gnaty-Wieśniany.
- koszt: 3.690,00 zł.
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty-Wieśniany
· długość przebudowanego odcinka: 850 mb · łączne koszty: 171.065,35 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo-Bąboły

· długość przebudowanego odcinka: 1026 mb · łączne koszty: 161.217,39 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędostowo - Białe Błoto
· długość przebudowanego odcinka: 1714 mb · łączne koszty: 320.303,87 zł

Przebudowa drogi w miejscowości Kamionna

· długość przebudowanego odcinka: 400 mb
· łączne koszty: 80.196,00 zł
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DROGI POWIATOWE NA TERENIE GMINY WINNICA
Przebudowa drogi powiatowej Tąsewy - Skórznice
oraz Stare Bulkowo
· długość przebudowanego odcinka: 1800 mb
· wkład Gminy Winnica: 250.000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej Budy-Zbroszki Stare Bulkowo
· długość przebudowanego odcinka: 1465 mb
· wkład Gminy Winnica: 250.000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku drogi Golądkowo - Pokrzywnica

· długość przebudowanego odcinka: 1820 mb
· wkład Gminy Winnica: 387.730,00 zł

Remont drogi powiatowej w Winnicy
W 2015 roku wykonano remont ulicy Warszawskiej,
stanowiącej drogę powiatową. Prace polegały na
wykonaniu nawierzchni bitumicznej i budowie
chodnika dla pieszych. Wykonano oznakowanie
poziome i pionowe drogi.

Przebudowa drogi powiatowej Winnica - Domosław
wraz z częściowym ułożeniem chodnika
· długość przebudowanego odcinka: 2010 mb
· wkład Gminy Winnica: 188.890,00 zł

Łącznie doﬁnansowanie Gminy do dróg powiatowych wyniosło 1.076.620,00 zł
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Zatoka postojowa przed Urzędem Gminy
W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i parkujących samochodów, w 2015 roku przebudowano
zatokę postojową przed budynkiem Urzędu Gminy
Winnica. Inwestycję wykonano wspólnie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Prace wykonywane były przez pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i pracowników
Urzędu Gminy.

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 571
Sukcesem zakończyły się wielokrotne prośby i rozmowy dotyczące problematycznego odcinka drogi wojewódzkiej
nr 571. W rezultacie wykonano ponad 9 km głównego ciągu drogowego gminy Winnica na odcinku Winnica Nasielsk.

Remont mostu na rzece Niestępówce
w miejscowości Golądkowo
To kolejna ważna inwestycja Mazowieckiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie gminy
Winnica. Zadanie polegało na rozbiórce starego
mostu na rzece Niestępówce w miejscowości Golądkowo oraz wybudowaniu nowego bezpiecznego
mostu.

Przepięcie sieci kanalizacji sanitarnej od kanału burzowego w Winnicy
Przepięcie kanału deszczowego i odłączenie od kanalizacji sanitarnej przy ul. Pułtuskiej w Winnicy to ważne zadanie
w zakresie gospodarki ściekowej. Inwestycją rozliczono kary ﬁnansowe nałożone na Zakład Budżetowy w Winnicy
Sp. z o.o. za okres 01.0.1.2008 r. do 31.12.2008 r.
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Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy
Rozbudowa budynku podyktowana była brakiem pomieszczeń w funkcjonującym przedszkolu. Budowa wraz
z projektowaniem przebiegała w latach 2014-2016. Dobudowano 671 m2 powierzchni przedszkola. Budynek po
rozbudowie posiada powierzchnię 1150 m2. Powstały nowe sale dydaktyczne wraz z zapleczem sanitarnym. Obiekt
powstał przy zaangażowaniu społeczności gminnej, która przeznaczyła na ten cel kwotę w wysokości 256.466,00 zł
ze środków funduszy sołeckich. Łączny koszt rozbudowy to 1.028.479,67 zł.

Na terenie Samorządowego Przedszkola w Winnicy
przeprowadzono szereg inwestycji również w 2017
roku. Przebudowano kotłownię gazową w budynku
przedszkola w celu przystosowania do zwiększonej
powierzchni grzewczej, a także do aktualnych norm
budowlanych. Koszt robót wyniósł 20.000,00 zł.
Został wykonany system odwodnienia wraz ze studniami chłonnymi dla budynku przedszkola za kwotę
w wysokości 20.000,00 zł.
Rozpoczęto remont sal w starej części przedszkola.
Na ten cel przeznaczono w 2018 roku kwotę w wysokości 23.650,98 zł ze środków funduszy sołeckich.
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Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

· łączne koszty: 3.029.233,50 zł
· środki pozyskane: 2.070.990,20 zł
W ramach projektu dokonano głębokiej modernizacji energetycznej budynków Zespołu Placówek Oświatowych
i Urzędu Gminy w Winnicy. Prace wykonywano w oparciu o audyty energetyczne wykonane na potrzeby projektu.
W skład zadania wchodziły m.in. instalacje fotowoltaiczne, budowy kotłowni gazowych wraz z przyłączami
i wyposażeniem, modernizację centralnego ogrzewania, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
docieplanie ścian zewnętrznych, docieplenia stropodachu, wykonanie elewacji zewnętrznych.

Koszty ogrzewania Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy
Okres porównawczy

2016/2017

2017/2018

Oszczędności

październik - sierpień

222.458,70 zł

82.122,27 zł

140.336,43 zł

Koszty ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Winnicy
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Okres porównawczy

2015/2016

2017/2018

Oszczędności

październik - lipiec

43.462,77 zł

11.110,25 zł

32.352,52 zł
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Budowa placu przy Samorządowym Przedszkolu w Winnicy
W 2016 roku zagospodarowano teren przy przedszkolu poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz
z obrzeżami oraz pasem zieleni. Wykonano również chodnik dookoła placu. Koszt robót wyniósł 40.000,00 zł.

Budowa placu zabaw KUBUŚ w Winnicy

· realizacja: 2014 rok
· łączne koszty: 69.000,13 zł
· środki pozyskane: 45.027,00 zł

Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni
plenerowej w Skórznicach
· realizacja: 2018 rok
· łączne koszty: 93.563,34 zł
· środki pozyskane: 68.381,00 zł

Budowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w Winnicy

· realizacja: 2017 rok
· łączne koszty: 151.638,09 zł
· środki pozyskane: 86.026,04 zł
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Budowa przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty-Szczerbaki
· realizacja: 2016 rok
· łączne koszty: 220.057,97 zł
· środki pożyczki: 157.122,77 zł

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
· realizacja: 2017 rok
· łączne koszty: 528.900,00 zł
· środki pozyskane: 388.900,00 zł
· wkład własny mieszkańców: 140.000,00 zł

Remont studni głębinowej na hydroforni
w Zbroszkach
· realizacja: 2017 rok
· łączne koszty: 16.610,00 zł
· środki Zakładu Budżetowego: 8.000 zł

Utylizacja azbestu na terenie gminy Winnica
· ilość wyrobów azbestowych: 317,23 t
· łączne koszty: 150.990,17 zł
· środki pozyskane: 112.056,57 zł

Modernizacja kotłowni
· realizacja: 2017 rok
· dotacja: 59.637,62 zł
· wymieniono 13 kotłów grzewczych
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Remont świetlicy w miejscowości Skórznice
· realizacja: 2014 rok
· łączne koszty: 67.777,77 zł
· środki pozyskane: 34.422,00 zł

FUNDUSZ SOŁECKI

W latach 2014-2018 środki Funduszu Sołeckiego wyniosły 1.825.020,59 zł.
Przebudowa chodnika przy szkole podstawowej
w Błędostowie
· realizacja: 2014 rok
· fundusz sołecki wsi Błędostowo: 10.000,00 zł

Udrożnienie kolektora wodnego we wsi Zbroszki
· realizacja: 2014 rok
· fundusz sołecki wsi Zbroszki: 10.000,00 zł

Budowa chodnika i remont drogi gminnej w
miejscowości Zbroszki
· realizacja: 2015 i 2017 rok
· fundusz sołecki wsi Zbroszki: 25.000,00 zł
· inwestycja współﬁnansowana ze środków
wspólnoty mieszkaniowej w Zbroszkach

Budowa chodnika w miejscowości Łachoń
· realizacja: 2014-2018 rok
· fundusz sołecki wsi Łachoń: 30.735,57 zł
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Remont świetlicy wiejskiej w Smogorzewie Włościańskim

· realizacja w latach: 2014-2018
· łączne koszty: 30.567,10 zł

Zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych
· realizacja: 2017 rok
· sﬁnansowano z funduszy sołeckich: 68.388,00 zł
Zakupiono wysięgnik wielofunkcyjny WWT480 wraz
z głowicą koszącą GK 120L. Zestaw służy do koszenia
trawy, wszelkiego rodzaju zarośli oraz rozdrabniania
obciętych gałęzi. Zastosowana głowica do wysięgnika
pozwala na koszenie traw i zarośli z trudno dostępnych miejsc takich jak przydrożne rowy, skarpy, pobocza dróg, przycina gałęzie krzewów.

Wymiana przepustu na drodze gminnej we wsi
Skoroszki
· realizacja: 2017 rok
· fundusz sołecki wsi Skoroszki: 6.796,67 zł

Zakup zamiatarki ulicznej zawieszanej ZM-1600
Zamiatarka drogowa o szerokości roboczej min. 1,60
m wyposażona w szczotkę boczną oraz zbiornik na
zanieczyszczenia.

Dotacje na doposażenie straży oraz przekazanie
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rębkowo
· realizacja: 2014-2018 rok
· kwota dotacji: ponad 35.000 zł
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Remont remizy OSP w Starym Bulkowie i zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
· realizacja: 2015-2018 rok
· koszt całkowity 61.986,67 zł
· fundusz sołecki wsi Stare Bulkowo: 29.186,67 zł
· dotacja celowa gminy: 45.000,00 zł
· środki pozyskane: 29.520,00 zł

Remont świetlicy i remizy OSP w Błędostowie
· realizacja: 2016-2017 rok
· fundusz sołecki wsi Błędostowo: 20.820,99 zł
· dotacja celowa gminy: 10.000,00 zł

Budowa chodnika w miejscowości Winnica
· realizacja: 2018 rok
· fundusz sołecki wsi Winnica: 10.000,00 zł

Ponadto środki Funduszu Sołeckiego przeznaczane
były na:
- remonty dróg gminnych;
- remonty świetlic i remiz wiejskich;
- wykonanie projektów budowlanych;
- odmulenie i pogłębienie stawu wiejskiego
w Glinicach Wielkich;
- utworzenie boisk wiejskich;
- wyposażenie do placówek szkolnych;
- spotkania i szkolenia.
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Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
Winnica
· realizacja: 2016 rok
· łączne koszty: 122.000,00 zł
· środki własne: 42.000,00 zł
· dopłata ZG ZOSP RP: 50.000,00 zł
· dotacja celowa gminy: 30.000,00 zł

Remont budynku ośrodka zdrowia w Winnicy

· realizacja: 2018 rok
· łączny koszt: 106.641,00 zł

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

Remont pomieszczeń teatru WIKT,
montaż kotła gazowego i wymiana instalacji C.O.

Remont dróg za pomocą samojezdnego
remontera drogowego

Przebudowa drogi gminnej w m. Górka Powielińska

Montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła
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Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy
1. Zwiększenie subwencji z przeznaczeniem na
doﬁnansowanie wyposażenia stołówki szkolnej –
sierpień 2015; otrzymano 7.000,00 zł na zakup
potrzebnego sprzętu wykorzystanego na potrzeby
stołówki szkolnej. Dokonano zakupów na kwotę
7.370,54 zł, co poprawiło jakość codziennej pracy
w stołówce.
2. Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację programu rządowego
„Książki naszych marzeń” – październik 2015.
Wysokość dotacji 2.170,00 zł i wkład własny 543,00 zł
pozwoliły na zakup książek do biblioteki szkolnej, które
urozmaiciły i unowocześniły księgozbiór.
3. Zwiększenie subwencji z przeznaczeniem na doﬁnansowanie edukacji włączającej. Dokonano zakupów
na kwotę 7683,00 zł w październiku 2015 r. Zdobyte
w ten sposób pomoce naukowe ułatwiły pracę uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4. Zwiększenie subwencji z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu pomocy psychologicznopedagogicznej na kwotę 2.700,00 zł. Zakupiono materiały
służące do codziennej pracy specjalistom pracującym
w szkole – terapeucie pedagogicznemu oraz
psychologowi (październik 2016).
5. Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zakup nowości wydawniczych
do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 16.000,00 zł
i 4.000,00 zł wkłady własnego. Otrzymana dotacja
posłużyła do powiększenia i uatrakcyjnienia księgozbioru biblioteki szkolnej.
6. Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na sﬁnansowanie wyposażenia
gabinetów proﬁlaktyki zdrowotnej. W listopadzie
2017 r. otrzymaliśmy 6.622,00 zł. Dzięki tej dotacji
mogliśmy zakupić potrzebny sprzęt do gabinetu
służącemu uczniom.
7. W ramach realizacji programu „Okno na Europe”
ERASMUS+ od 01.06.2018 do 31.01.2020 otrzymamy
doﬁnansowania w kwocie 22.976,00 EUR. Podczas
tworzenia założeń projektu starano się, aby beneﬁcjentami byli nie tylko nauczyciele i uczniowie ale cała
szkoła i środowisko szkolne gminy Winnica i powiatu
pułtuskiego.
W projekcie jest osiem mobilności zagranicznych dla
wybranych w procesie rekrutacyjnym nauczycieli
o zróżnicowanych proﬁlach. Mobilności przewidują
udział 8 nauczycieli w dwutygodniowych szkoleniach
metodyczno-językowych i językowych w Irlandii,
Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Malcie.
W ramach szkoleń uczestnicy zdobędą nową wiedzę
z zakresu metodyki nauczania, podniosą własne
umiejętności językowe oraz rozszerzą swoją wiedzę

kulturową o wybranych krajach europejskich.
Zadaniem nauczycieli będzie także wymiana
doświadczeń i wiedzy z innymi uczestnikami
mobilności z krajów europejskich, w zakresie metodyki
nauczania korzystania z narzędzi TIK i platformy Etwinning, wdrażania elementów CLIL oraz udziału
w projektach międzynarodowych.
Dzięki wewnętrznym działaniom upowszechniającym
nauczyciele w szkole będą mogli skorzystać z nowo
nabytej wiedzy i doświadczeń uczestników mobilności.
Realizacja projektu wywrze wpływ na uczniów w wielu
wymiarach: zmiana metod nauczania na bardziej
efektywne i dostosowane do współczesnych realiów
sprawi, że uczniowie będą osiągać lepsze wyniki
w nauce; umożliwienie uczniom, w wyniku realizacji
projektu, udziału w różnych projektach o charakterze
międzynarodowym (projektach E-twinnig, wymianach
zagranicznych). Uczniowie będą mieli szanse
sprawdzić swoje umiejętności w praktyce, zdobyć
umiejętności interkulturalne i wzmocnić swoje
postawy otwartości, tolerancji i poczucia obywatelstwa
europejskiego.
W dalszej perspektywie mobilności przyczynią się do
wymiany uczniów z zagranicznymi szkołami. Dzięki
lepszej umiejętności posługiwania się językiem
angielskim nasi absolwenci będą lepiej przygotowani
do dalszej nauki i konkurencyjni na współczesnym
rynku pracy. Realizacja projektu bezpośrednio
przyczyni się do wzmocnienia prestiżu, konkurencyjności i rozwoju szkoły - wyższe kompetencje kadry,
podniesienie poziomu kształcenia językowego oraz
kontynuowanie działalności międzynarodowej.
Ponadto, dzięki realizacji projektów międzynarodowych, społeczność lokalna będzie miała okazję do
poszerzenia swojej wiedzy i świadomości kulturowej.
8. Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy otrzymał
grant z Unii Europejskiej w ramach ERASMUS+ Akcja 2 –
Partnerstwo Strategiczne na projekt o tematyce
turystycznej pt. "Digital Tourist Guide - Cyfrowy
Przewodnik Turystyczny". Projekt rozpoczął się we
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wrześniu 2018 r. i będzie realizowany przez dwa lata
wspólnie z partnerami z Litwy, Niemiec, Portugalii,
Włoch i Turcji. Otrzymamy doﬁnansowanie w kwocie
29.272,00 EUR.
Celem projektu jest promocja turystyki, nauka
tworzenia cyfrowych produktów i wdrażanie
darmowych narzędzi Web 2.0. Uczniowie wzbogacą
Internet poprzez stworzone przez siebie treści
internetowe i dodanie ich m.in. na mapie Google.
W ten sposób przyczynią się do skutecznej promocji
swojego kraju i krajów partnerskich. Udział w pro-

jekcie umożliwi poznanie wielu narzędzi internetowych za pośrednictwem platformy, nawiązanie
międzynarodowych znajomości poprzez wizyty
w krajach partnerskich, doskonalenie języka angielskiego, poznanie krajów i ich kultury, a przez to
poszerzenie horyzontów i postaw tolerancji i akceptacji inności.
Szkoła w Winnicy będzie prowadzić warsztaty
w czerwcu 2019 r. dla krajów partnerskich na temat
tworzenia cyfrowych muzeów. Pozostałe warsztaty
będą organizowane w krajach partnerskich.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie
1. Utworzenie oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4
letnich .
2. Pozyskanie funduszy na wyposażenie gabinetu
proﬁlaktyki zdrowotnej o wartości 6.700,00 zł.
3. Pozyskanie funduszy z rezerwy oświatowej na zakup
pomocy do edukacji włączającej o wartości 3.530,00
zł.
4. Zakup książek do biblioteki w ramach programu
„Książki naszych marzeń” - 1.250,00 zł.
5. Wyposażenie z funduszy zewnętrznych świetlicy
10.000,00 zł.
6. Pozyskanie z rezerwy części oświatowej subwencji
ogólnej na rok 2018 funduszy na pomoce dydaktyczne do biologii, chemii, ﬁzyki, geograﬁi - 64.252,00 zł.
7. Realizacja projektu: Misja programowanie - objęcie
uczniów kl. I-III zajęciami z programowania. W ramach
projektu pozyskano do szkoły sprzęt komputerowy
i robotyczny wspierający naukę programowania

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

w kwocie 1.885,05 zł.
Wsparcie ﬁnansowe festynów rodzinnych.
Doﬁnansowywanie wyjazdu uczniów w czasie ferii
zimowych.
Realizacja projektu „Moja przyszłość” - II miejsce
w województwie.
Realizacja projektu „Musimy siać…” - Program
proﬁlaktyki i promocji zdrowia psychicznego
w powiecie pułtuskim - kolonie dla uczniów w górach
i nad morzem.
Realizacja projektu „Mały Mistrz” - pozyskanie sprzętu
sportowego o wartości 1.500,00 zł.
Realizacja projektu „Mega Misja” - cel bezpieczeństwo
dziecka w Internecie.
Realizacja projektu Szkolny Klub Sportowy - w ramach
projektu prowadzone są zajęcia sportowe dla
uczniów.
Poszerzenie parkingu przy szkole.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
1. Realizacja projektu „Nasze wsparcie – Twój sukces!”
Gmina Winnica od 01.07.2017 r. do 30.09.2018 r. jest
partnerem w projekcie:
„Nasze wsparcie – Twój sukces!”, który jest współﬁnansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020.
Celem projektu jest zwiększenie w okresie od 01.07.2017
r. do 30.09.2018 r. aktywności społecznej i zawodowej
w tym szans na zatrudnienie 148 osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób
z niepełnosprawnościami, zamieszkujących powiat
pułtuski, korzystających ze wsparcia OPS. Z gminy
Winnica w projekcie uczestniczyło 20 osób.
Wartość ogółem projektu - 1.596.656,84 zł. Kwota
doﬁnansowania (80 %) ze środków UE - 1.277.325,47 zł.
Wkład własny gminy Winnica - 43.152.89,00 zł.
2. Działania na rzecz dziecka i rodziny
W minionych latach Gmina Winnica wraz z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Winnicy podejmowała
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działania na rzecz dziecka i rodziny.
Organizowano m.in.: wypoczynek letni dla dzieci, czas
wolny w okresie wakacji dla dzieci.

Cyklicznie organizowano warsztaty z zakresu wzmocnienia kompetencji w zakresie gospodarowania
budżetem domowym i prowadzenia gospodarstwa
domowego.

Gmina Winnica w latach 2014-2018
Ponadto zorganizowano spotkanie edukacyjne dla
rodziców nt. „ Jak spędzić wolny czas z dzieckiem w sposób
wyjątkowy”.
3. Organizacja spotkań wigilijnych dla osób
starszych, samotnych z terenu gminy Winnica.
4. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży szkolnej z terenu gminy Winnica
z uwzględnieniem rodzin zagrożonych zjawiskiem
dysfunkcji społecznej
Roczny koszt - 20.000,00 zł
5. Współpraca z pracodawcami
W ramach współpracy z pracodawcami organizowano
spotkania informacyjne dot. ofert pracy dla bezrobotnych
mieszkańców gminy Winnica. Ponadto we współpracy
z lokalnym przedsiębiorcą - Zarządem Zakładu Mleczarskiego w Winnicy Spółka z o.o. w okresie przedświątecznym od kilku lat przekazywane są paczki
żywnościowe z produktami Zakładu Mleczarskiego.
Gmina Winnica z lotu ptaka
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Drodzy Mieszkańcy

Wymienione działania, to tylko niektóre z ważniejszych zadań, jakie zostały wykonane
w latach 2014-2018, mimo skromnego budżetu gminy.
Uważam, że mieszkańcy oczekiwali na takie działania i nadal oczekują na rozważne
podejmowanie decyzji, które zmierzają do rozwoju naszej gminy. Mam tego świadomość, że za
każdym działaniem kryją się ludzie, którzy w służbie na rzecz wspólnoty lokalnej poświęcają
swój czas i doświadczenie.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, z którymi w latach 2014-2018 miałem
okazję i zaszczyt współpracować. Dziękuję tym, którzy zawsze byli otwarci na dialog i wspólne
działanie, czego efekty widoczne są dziś w całej naszej gminie. Dziękuję za bardzo dobrą
współpracę Radzie Gminy, Sołtysom, Pracownikom Urzędu Gminy i gminnych jednostek
organizacyjnych, a także wszystkim mieszkańcom gminy, za ich cenne uwagi i propozycje
konkretnych rozwiązań.
Dziękuję, że dzięki Waszym głosom poparcia miałem możliwość reprezentowania
naszej gminy w tej kadencji. Traktuję to jako wielkie wyróżnienie i zaszczyt.
Uważam, że razem możemy jeszcze zrobić wiele dla dobra tej gminy, liczę na dalszą
współpracę, abyśmy dalej mogli razem realizować założone cele.

Z wyrazami szacunku

Mariusz Kowalewski
Wójt Gminy Winnica
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Złożone i/lub opracowane wnioski na inwestycje gminne
ź Odwodnienie Winnicy wraz z utwardzeniem Placu Jana Pawła II
ź Opracowana została dokumentacja wraz z projektem na budowę ścieżki rowerowej
ź Złożony wniosek o gazyﬁkację miejscowości na terenie gminy
ź Opracowanie dokumentacji budowy zbiornika retencyjnego w Zbroszkach
ź Złożony wniosek o termomodernizację szkoły podstawowej w Błędostowie
ź Złożony wniosek o przebudowę drogi Skorosze - Glinice
ź Remont strażnicy w miejscowości Skórznice
ź Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Stare Bulkowo

i Smogorzewo Włościańskie

Przyszłe plany i inwestycje
ź Budowa oczyszczalni
ź Rozbudowa stacji uzdatniania wody
ź Rozbudowa wodociągu
ź Rozbudowa kanalizacji
ź Budowa i remonty dróg gminnych
ź Budowa ścieżki rowerowej
ź Odwodnienie Winnicy wraz z utwardzeniem Placu Jana Pawła II
ź Kontynuacja gazyﬁkacji na terenie gminy Winnica
ź Termomodernizacja szkoły podstawowej w Błędostowie
ź Budowa chodnika w miejscowości Rębkowo
ź Utworzenie klubu maluch „dzieci do 3 lat”
ź Wyprawka na 3 i kolejne dziecko
ź Remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy
ź Ustanowienie herbu Gminy Winnica
ź Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

LISTA KANDYDATÓW NA RADNYCH DO RADY GMINY WINNICA
Okręg wyborczy Nr 1
1. CIOSEK Dorota, lat 39, zam. Stare Bulkowo, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2
2. ZAWADZKI Mateusz, lat 35, zam. Łachoń, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
Okręg wyborczy Nr 2
1. KOŁACZEK Edyta Katarzyna, lat 36, zam. Golądkowo, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2
2. PAŹ Anna, lat 42, zam. Golądkowo, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
Okręg wyborczy Nr 3
1. CIENKOWSKI Radosław, lat 31, zam. Zbroszki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2
2. SOKOŁOWSKA Lucyna, lat 70, zam. Zbroszki, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
Okręg wyborczy Nr 4
1. DZICZEK Anna, lat 33, zam. Mieszki-Kuligi, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2
2. KOSEK Bogumiła Agnieszka, lat 40, zam. Mieszki-Leśniki, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
Okręg wyborczy Nr 5
1. PIELACH Mariusz, lat 33, zam. Górka Powielińska, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2
2. MOŚCICKI Krzysztof, lat 62, zam. Błędostowo, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
Okręg wyborczy Nr 6
1. CIEŚLAK Krzysztof Tadeusz, lat 35, zam. Smogorzewo Włościańskie, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2
2. DĄBROWSKI Szymon, lat 31, zam. Smogorzewo Włościańskie, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
Okręg wyborczy Nr 7
1. KOWALEWSKI Stanisław Łukasz, lat 27, zam. Kamionna, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2
2. KAMIŃSKI Jan, lat 61, zam. Kamionna, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
Okręg wyborczy Nr 8
1. MATWIEJCZYK Tadeusz Jan, lat 65, zam. Skoroszki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2
2. DRĄŻDŻEWSKI Dariusz Sławomir, lat 56, zam. Poniaty-Cibory, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
Okręg wyborczy Nr 9
1. ZADROŻNA Honorata Monika, lat 44, zam. Rębkowo, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2
2. PIEŃKOS Antoni, lat 60, zam. Rębkowo, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
Okręg wyborczy Nr 10
1. GUZEL Stanisław, lat 62, zam. Gnaty-Wieśniany, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2
2. MOSSAKOWSKI Robert, lat 45, zam. Gnaty-Lewiski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
Okręg wyborczy Nr 11
1. LASKOWSKI Jan Leon, lat 63, zam. Skórznice, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2
2. MOSSAKOWSKA Beata, lat 47, zam. Bielany, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
Okręg wyborczy Nr 12
1. WARDA Roman, lat 50, zam. Winnica, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2
2. KARŁOWICZ Jerzy, lat 55, zam. Winnica, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
Okręg wyborczy Nr 13
1. WALEŚKIEWICZ Adam, lat 51, zam. Winnica, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2
2. KOMENDARSKI Krzysztof, lat 46, zam. Winnica, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
Okręg wyborczy Nr 14
1. SZELIGA Tomasz, lat 42, zam. Winnica, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2
2. IWIŃSKI Janusz Roman, lat 57, zam. Winnica, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
Okręg wyborczy Nr 15
1. PIEŃKOSZ Paweł, lat 33, zam. Domosław, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2
2. CZARNECKI Jacek Stanisław, lat 45, zam. Domosław, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

