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2. Wstęp                                                                                                                                                                        

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Wójt Gminy Radziłów przedstawia niniejszym raport  

o stanie Gminy Radziłów za 2021 r. 

 

3. Realizacja polityk, programów i strategii                                                       

W gminie w 2021 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

• Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Radziłów na lata 2017 – 2027 przyjęty Uchwałą  

Nr XXXII/194/17 Rady Gminy Radziłów z dnia 27 stycznia 2017 r.; 

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radziłów na lata 2016 - 2023 

przyjęta Uchwałą Nr XVII/112/16 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 stycznia 2016 r. 

• Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2016 – 2021 przyjęty przez Radę Gminy Radziłów Uchwałą  

Nr XXI/138/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.; 

• Program Ochrony Środowiska dla Gminy Radziłów na lata 2021 – 2024 z perspektywą  

do roku 2028; 

• Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Radziłów przyjęty Uchwałą nr XXIX/179/12 

Rady Gminy Radziłów z dnia 10 grudnia 2012 r.; 

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok przyjęty przez Radę Gminy Radziłów 

Uchwałą nr XXVI/194/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.; 

• Program Współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w 2021 r.” przyjęty przez Radę 

Gminy Uchwałą nr XXIV/184/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. 

• Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

domowych z terenu Gminy Radziłów w 2021 roku przyjęty przez Radę Gminy Radziłów 

Uchwałą Nr XXVI/195/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwałą nr XXIX/218/2021 z dnia 

13 maja 2021 r. wprowadzono zmiany w § 2 pkt 4, § 3 pkt 1, § 5 ust. 1 i ust. 2 oraz  

§ 10 programu.; 

• Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Radziłów na lata 

2021 – 2026 przyjęty Uchwałą nr XXXIII/247/2021 Rady Gminy Radziłów z dnia  

29 września 2021 r. 
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• Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Radziłów na lata 2019 – 2022 przyjęty 

przez Radę Gminy Radziłów Uchwałą Nr XI/94/2019 z dnia 26 września 2019 r. 

 

4. Finanse gminy 

 Uchwalony budżet gminy Radziłów na 2021 r.:  

• dochody budżetu – 30 326 220,74  zł  

• wydatki budżetu -  32 540 840,74 zł.  

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2 214 620,00 zł.  

 

Wykonanie budżetu gminy Radziłów za 2021 r: 

1. Dochody budżetu -  31 633 917,83 zł, 

Dochody ogółem za 2021 r. zostały zrealizowane w 104,31% planu.  

Dochody bieżące – 27 371 974,23 zł, tj. 103,59% planu, a dochody majątkowe 4 261 943,60 zł,  

tj. 109,24% planu.  

 

Pozyskano dochody: 

• dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  

w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 66 750,00 zł, (28,55% planu); 

• dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  

w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 338 325,33 zł, (100,00% planu); 

• dochody ze sprzedaży majątku –  215 889,00 zł, (143,93% planu); 

• dotacje i środki na inwestycje – 4 045 197,86 zł, (107,87% planu).     

 

2. Wydatki budżetu -  28 973 423,61 zł.   

    Wykonanie planu wydatków ogółem za 2021 r. wyniosło 89,04 %, w tym: wydatki bieżące  

- 24 059 250,57 zł, tj. planu 91,27 %; wydatki majątkowe -  4 914 173,04 zł, tj. planu  79,50 %.  

   
Zrealizowano wydatki na: 

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 796 821,93 zł, 

• obsługę długu – 54 188,65 zł, 

• wydatki majątkowe – 4 914 173,04 zł, 

• dotacje – 2 437 976,92 zł (w tym: dotacje na zadania bieżące – 1 924 990,92 zł; dotacje  

na zadania majątkowe – 512 986,00 zł), 

• świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 065 983,62 zł, 
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• wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  

w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 222 710,00 zł, 

• wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  

w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 306 119,54 zł, 

• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6 271 454,10 zł. 
 

Osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 2 660 494,22 zł. 

 

    Przychody zaplanowano w wysokości 2 674 864 zł: kredyty i pożyczki – 1 635 488 zł, nadwyżka 

budżetowa z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2  

pkt 8 ustawy o finansach publicznych) – 432 102,00 zł, wolne środki – 607 274,00 zł,  

a zrealizowano w wysokości 4 797 792,89 zł: pożyczki i kredyty - 0,00 zł, wolne środki  

– 4 304 650,31 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne,  

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) – 432 102,00 zł,  

(w tym: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 i 18)  

i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu – 24 164,00 zł, Ustawa o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 95 437,00 zł, rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji  

na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  

– 312 501,00 zł), nadwyżka z lat ubiegłych – 61 040,58 zł.   

 

     Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 460 244,00 zł, zgodnie 

z harmonogramem spłat, zrealizowano w kwocie 460 244,00 zł.   

 

      Na dzień 31. 12. 2021 r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 696 376,41 zł, z czego 

najwyższe zaległości na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego                      

493 736,38 zł, dostarczanie wody – 46 734,49 zł, odprowadzanie ścieków – 18 515,68 zł, opłaty  

za gospodarowanie odpadami  – 70 132,21 zł, podatki – 40 339,32 zł.   

 

    Łączne zobowiązania gminy  wyniosły  3 844 406,31 zł, w tym z tytułu:     

1)  zaciągniętych pożyczek i kredytów – 3 844 406,31 zł, 

• pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – 660 708,94 zł (w 2010 r.  

I transza- 139 462,54 zł, w 2011 r., II transza 521 246,40 zł) na realizację inwestycji  

p.n. „Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków w msc. Klimaszewnica” 

 – 40 096,07  zł; 
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• pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – w 2011 r. na realizację inwestycji  

p. n. „Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej  

w msc.  Łoje - Awissa” – 139 897,24 zł; 

• kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Jedwabne w 2019 r. na spłatę wcześniej 

zaciągniętych pożyczek i kredytów  – 1 540 000,00 zł; 

• kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Jedwabne w 2020 r. na spłatę wcześniej 

zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1 450 000,00 zł; 

• pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – 1 124 413,00 zł w 2018 r.  

na realizację inwestycji pn. ”Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów 

oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin – etap III” – 674 413,00  zł 

2) zobowiązań wymagalnych Gminy - 0,00 zł. 

     Gmina zaplanowała spłacić zaciągnięte pożyczki i kredyty do 2035 r. zgodnie  

z harmonogramami spłat. 

      

    Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4 238,19 zł, natomiast wydatki  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 3 881,76 zł. 

 

     W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie gminy w wysokości   

603 837,00  zł, zrealizowano wydatki na łączną kwotę  573 996,19  zł. Zrealizowano następujące 

przedsięwzięcia: 

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

Sołectwo Zadanie Kwota 

Czerwonki Wykonanie projektu świetlicy 19 913,92 zł 

Karwowo Przebudowa świetlicy wiejskiej 
26 802,00 zł 

 

Łoje – Awissa 
Wykonanie dokumentacji technicznej na 

przebudowę świetlicy i jej przebudowa 
20 519,70 zł 

Klimaszewnica Wykonanie przebudowy świetlicy 43 250,00 zł 

Janowo 
 Zakup i przewóz żwiru do wykonania  

remontu dróg 
13 724,83 zł 
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Słucz  

Doposażenie świetlicy 3 058,76 zł 

Zakup i wymiana drzwi w szkole podstawowej 4 243,50 zł 

Przebudowa świetlicy 3 999,51 zł 

Wytyczenie drogi gminnej 2 900,00 zł 

Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg 19 077,30 zł 

Okrasin 

Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg 18 476,57 zł 

Wynajem równiarki 1 476,00 zł 

Zakup materiałów do wykonania 

 przepustu drogowego 
1 998,00 zł 

Szyjki 

Wytyczenie drogi o nr 117 i 51 2 500,00 zł 

Wynajem równiarki 2 398,50 zł 

Wykonanie chodnika  3 940,67 zł 

Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg 1 647,95 zł 

Wiązownica  Przebudowa świetlicy w msc. Słucz 15 881,59 zł 

Rydzewo 

Szlacheckie 

Wykonanie dokumentacji technicznej dla drogi o nr 

184/1 
10 000,00 zł 

Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg 7 549,74 zł 

Kownatki  Wykonanie dokumentacji technicznej drogi o nr 208  20 175,00 zł 

Zakrzewo  Zagospodarowanie terenu placu zabaw 20 530,00 zł 
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Mścichy  

Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg 9 775,42 zł 

Przebudowa świetlicy 13 947,00 zł 

Wykonanie mapy do celów projektowych  

na wykonanie chodnika 
2 500,00 zł 

Konopki – 

Awissa 

Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg 4 870,80 zł 

Wykonanie mapy do celów projektowych 2 500,00 zł 

Wykonanie dokumentacji technicznej drogi 7 500,00 zł 

Kieljany  

Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg 8 245,18 zł 

Remont mostu 4 878,24 zł 

Rydzewo – 

Pieniążek 

Wykonanie dokumentacji technicznej drogi  

o nr 147 i 155 
16 400,00 zł 

Glinki  

Wytyczenie dróg gminnych o nr 320, 300, 306 2 300,00 zł 

Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg 15 529,73 zł 

Wynajem równiarki 5 166,00 zł 

Borawskie – 

Awissa 
Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg 18 855,41 zł 

Święcienin  

Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg 16 866,62 zł 

Zakup tablicy informacyjnej 2 173,00 zł 

Mikuty  Remont drogi w msc. Mikuty  14 377,00 zł 

Racibory  Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg 17 589,00 zł 
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Dusze  

Zakup lampy solarnej 5 817,80 zł 

Zakup i montaż lamp ledowych  

do oświetlenia ulicznego 
1 272,72 zł 

Kramarzewo  

Budowa parkingu przy boisku szkolnym 13 145,85 zł 

Zakup stojaków rowerowych 588,00 zł 

Czachy  

Wykonanie dokumentacji technicznej na 

przebudowę świetlicy w msc. Łoje – Awissa i jej 

przebudowa 

15 579,25 zł 

Wypychy  

Zakup lampy solarnej na plac zabaw 6 413,99 zł 

Zakup i montaż żarówek led do oświetlenia 

ulicznego 
3 818,17 zł 

Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg 4 329,60 zł 

Wykonanie mapy do celów projektowych 1 000,00 zł 

Radziłów  

rej. II 

Zakup i wykonanie oświetlenia parku 19 999,36 zł 

Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg 25 815,24 zł 

Dębówka  Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg 12 190,53 zł 

Ostrowik  

Wytyczenie drogi gminnej o nr 423 1 100,00 zł 

Zakup tablicy informacyjnej 2 173,00 zł 

Zakup i przewóz żwiru do wykonania remontu dróg 7 575,80 zł 

Zakup i montaż lamp ledowych do oświetlenia 

ulicznego 
1 909,08 zł 

Sośnia  

Zakup drewna do wykonania ogrodzenia 5 244,02 zł 

Utwardzenie terenu na parking 5 642,01 zł 

Zakup znaków kierunkowych 420,24 zł 
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Barwiki  

Zakup tablicy informacyjnej 2 173,00 zł 

Wytyczenie dróg gminnych o nr 35, 36 2 000,00 zł 

Zakup żwiru 10 423,59 zł 

  

     W budżecie na 2021 r. na promocję gminy zaplanowano środki w wysokości 21 950,00 zł, 

wydatki zaś wyniosły 17 026,66 zł. Przeznaczono je na zakup oświetlenia świątecznego, wydanie 

Biuletynu gminnego ,, Nasza Gmina'', wykonanie ulotek promujących gminę, koszulki reklamowe  

z logo gminy, organizację dni Radziłowa oraz na inne materiały związane z promocją gminy. 

 

5. Jednostki organizacyjne gminy 

    W Gminie Radziłów funkcjonują następujące jednostki budżetowe: Zakład Komunalny  

w Radziłowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie, Dom Pomocy Społecznej  

w Mścichach, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radziłowie, Szkoła Podstawowa w Słuczu  

i Biblioteka Samorządowa w Radziłowie. 

   

    W planach finansowych na 2021 r. tych jednostek przewidziano wydatki na poziomie  

17 787 418,45 zł. Zrealizowano wydatki 16 584 072,82 zł. Zaplanowano dochody w wysokości  

1 269 872,00 zł. Zrealizowano dochody 1 390 785,67 zł.  

 

6. Jednostki pomocnicze 

    Gmina Radziłów obejmuje 35 sołectw. W 2021 r. funkcję sołtysa sprawowało 10 kobiet  

i 18 mężczyzn. We wsi Dębówka, Ostrowik, Mikuty i Słucz trwa już 8 kadencja sołtysa.  

W miejscowościach Brodowo, Konopki i Szlasy nie wybrano sołtysa i rady sołeckiej.   

 

7. Mieszkańcy gminy 

    Liczba mieszkańców gminy corocznie maleje. Biorąc pod uwagę wyłącznie zameldowania  

na pobyt stały, w 2021 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 79 osób w stosunku do 2020 r.  
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Stan ludności gminy Radziłów na przestrzeni lat 2019-2021: 

 2019 2020 2021 

liczba osób zameldowanych na pobyt stały 4848 4792 4713 

liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy     52    47    51 

razem: 4900 4839 4764 

   

Wg stanu na dzień 31. 12. 2021 r. ruch meldunkowy gminy przedstawiał się następująco: 

          ● ilość zameldowań na pobyt stały - 104 

          ● ilość wymeldowań z pobytu stałego - 164 

          ● ilość zameldowań na pobyt czasowy - 39 

          ● ilość wymeldowań z pobytu czasowego - 6 

 

Ilość urodzeń i zgonów (wg stanu na dzień 31. 12. 2021 r.)   

PŁEĆ URODZENIA ZGONY 

PRZYROST NATURALNY Kobieta 21 30 

Mężczyzna 23 40 

RAZEM 44 70 -26 

 

 8. Przedsiębiorcy 

    W 2021 r. zarejestrowano w gminie 7 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem 

działalności tychże przedsiębiorców były usługi budowlane. 

9. Ochrona zdrowia 

   Na dzień 1 stycznia 2021 r. 9 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych, natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. 8 podmiotów. W 2021 r. nie odebrano 

zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych. 

     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radziłowie podjęła czynności 

zmierzające do objęcia leczeniem odwykowym 22 osoby zgłoszone w 2021 r. przez członków 

rodzin, Posterunek Policji i Sąd Rejonowy – 1 osoba podjęła leczenie w Wojewódzkim Ośrodku 



12 
  

Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1. Złożono wnioski 

do Sądu Rejonowego w Grajewie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 

wobec 5 osób. 

    W 2021 r. z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Gmina Radziłów uzyskała środki finansowe w wysokości 54 105, 86 zł, które zostały przeznaczone 

na: 

Lp. Nazwa realizowanego zadania Kwota (w zł) 

1. Wynagrodzenie członków GKRPA 2 100,00 

2. Opłata za badania psychiatryczne i psychologiczne oraz wydanie opinii 

przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  

i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. 

5 083,66 

3. Opłata sądowa w związku ze złożeniem wniosków o zastosowanie 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 
500,00 

4. Finansowanie wynajmu urządzeń pneumatycznych (dmuchańców, 

bungee, kule wodne) oraz animacji z okazji Dnia Dziecka i festynów: 

Dni Radziłowa oraz Pożegnanie lata. 

14 700,00 

5. Sfinansowano szkolenie dla członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu 

Interdyscyplinarnego – Funkcjonalność KRPA i ZI z naciskiem  

na przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, środków 

psychoaktywnych i przemocy w środowisku lokalnym i szkolnym. 

Problem uzależnień w dobie pandemii SARS – CoV-2.” Szkolenie  

w nawiązaniu do najnowszych zmian w ustawie o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (m. in.: ochrona ofiar przemocy). 

2 450,00 

6. Sfinansowano przygotowanie i przeprowadzenie kampanii 

informacyjnej „Otwórz się na pomoc” (uzależnienie od alkoholu, 

komputerów), której uczestniczyło 110 uczniów Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Radziłowie. 

4 920,00 

7. Finansowano zakup nagród w konkursach plastycznych, literackich, 

muzycznych, zawodach sportowych w ramach organizowania czasu 

wolnego dla dzieci i młodzieży. 

2 027,21 

8. Zakupiono komentarz do ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
143,10 

Razem 31 923,97 
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      W gminie w 2021 r. funkcjonowały dwa punkty apteczne. 

 

10. Pomoc społeczna 

     Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2021 r. było 271 rodzin, co stanowi  

819 osób tj. 17,04% mieszkańców gminy Radziłów. Wszystkie osoby kwalifikowały się do pomocy 

z uwzględnieniem kryterium dochodowego. 

      Na dzień 01. 01. 2021 r. 257 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na 31 grudnia 

2021 r. 220 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny wyniosła  

na początek roku 599 dzieci, a na koniec roku 540 dzieci. Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych  

z dodatkami  wyniosły w 2021 r. 2 314 189,04 zł. 

     Na początek 2021 r. 420 rodzin pobierało świadczenia wychowawcze 500+, a na koniec 2021 r. 

408 rodzin.  

11. Dom Pomocy Społecznej 

    Dom Pomocy Społecznej w Mścichach jest jednostką organizacyjną Gminy Radziłów 

przeznaczoną do funkcjonowania dla 16 mieszkańców, w tym 14 osób w podeszłym wieku  

i 2 osoby niepełnosprawne fizycznie.  

     Mieszkańcy przyjmowani są na podstawie decyzji kierujących. W 2021 r. do Domu Pomocy 

Społecznej w Mścichach przyjęto 4 osoby (2 kobiety i 2 mężczyzn). Stan na 31. 12. 2021 r.  

to 6 osób w tym: 4 mężczyzn i 2 kobiety. 

 

     Liczba zatrudnionych pracowników w 2021 r. wyniosła ogółem 9 osób: pracownik socjalny 

zatrudniony w ramach robót publicznych, osoba przygotowująca posiłki na kuchni, 5 opiekunów  

w tym 1 opiekun zatrudniony w ramach prac interwencyjnych, pokojowa oraz Kierownik DPS. 

Ponadto zawarto umowę zlecenia z fizjoterapeutą, pielęgniarką i psychologiem oraz 1 osoba 

odbywała staż w ramach umowy z Urzędem Pracy w Grajewie. 

     W 2021 r. środki na realizację zadań własnych wyniosły 511 457,26 zł i zostały wykorzystane 

zgodnie z przeznaczeniem. 
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12. Działalność inwestycyjna 

12.1. Infrastruktura drogowa 

      Infrastruktura drogowa obejmowała na dzień 1 stycznia 2021 r. 110 km dróg. Na koniec 2021 r. 

długość dróg w gminie nie zmieniła się. Drogi asfaltowe stanowiły 51 % wszystkich dróg. 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg   

W ramach wprowadzonego w 2018 r. mechanizmu wsparcia inwestycji drogowych Gmina 

Radziłów corocznie aplikuje o środki.  

W 2021 r. zostały złożone dwa wnioski aplikacyjne: 

• Budowa ulicy Sadowej – wartość 590 503,00zł; 

• Przebudowa drogi gminnej 162514B w msc. Kramarzewo – wartość 252 500,00 zł 

W 2021 r. zrealizowano również: 

Przebudowa drogi gminnej nr 162760B ulica Łomżyńska w msc. Radziłów– ogółem wartość 

zadania – 146 790,80 zł, dofinasowanie – 69 570, 70 zł, wkład własny – 77 220,10 zł. 

 

Zdjęcie 1. Droga gminna nr 162760B ulica Łomżyńska w msc. Radziłów. 

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 104158B i 162714B oraz przebudowa 

drogi gminnej nr 162717B w msc. Klimaszewnica 

     Wykonano prace związane z rozbudową i przebudową dróg gminnych nr 104158B i 162714B 

oraz przebudową drogi gminnej nr 162717B w msc. Klimaszewnica Całkowity koszt zadania 
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wyniósł 1 785 055,88 zł, z czego otrzymano dofinansowanie w kwocie 879 116,23 zł z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg oraz 546 180,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.   

Planowany termin zakończenia inwestycji 14 czerwca 2022 r.  

Zdjęcie 2. Drogi gminne nr 104158B, 162714B i 162717B w msc. Klimaszewnica 

 

Budowa przejścia dla pieszych w msc. Zakrzewo 

    W ramach poprawy infrastruktury drogowej z wykorzystaniem Funduszu Rozwoju Dróg  

w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w systemie 

zaprojektuj - wybuduj zrealizowane zostanie zadanie pn. „Budowa przejścia dla pieszych  

w msc. Zakrzewo”, w ramach, którego wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej  

o długości 46 m, chodniki, pobocza, przejście dla pieszych wraz z odpowiednim oświetleniem. 

Całkowita wartość zadania 130 861,63 zł. Wsparcie finansowe 84 560,00 zł. Planowany termin 

zakończenia prac to sierpień 2022 r.  
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Zdjęcie 3. Projekt przejścia dla pieszych w Zakrzewie 

 

12.2. Przestrzeń publiczna 

Instalacje fotowoltaiczne 

Gmina Radziłów zrealizowała projekt pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby 

własne obiektów gminnych w Gminie Radziłów współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.  

Zdjęcie 4. Instalacja fotowoltaiczna – Dom Pomocy Społecznej w Mścichach 
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    Zamontowano 5 nowych instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach 

użyteczności publicznej w Radziłowie (stacja uzdatniania wody), Łojach - Awissa (stacja 

uzdatniania wody oraz oczyszczalnia ścieków), Klimaszewnicy (oczyszczalnia ścieków), 

Mścichach (Dom Pomocy Społecznej). Łączna wartości 349 320,00 zł brutto.  

 

 Zdjęcie 5. Instalacja fotowoltaiczna – Stacja uzdatniania wody w msc. Radziłów  
 

 

  Zdjęcie 6. Instalacja fotowoltaiczna – oczyszczalnia ścieków w msc. Klimaszewnica 



18 
  

Wykonanie oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej w Radziłowie 

Zakończony został pierwszy etap prac zadania pn. Wykonanie oświetlenia terenu Szkoły 

Podstawowej w Radziłowie, w ramach, którego wykonano okablowanie frontu szkoły oraz 

okablowanie oświetlenia dojścia do sali gimnastycznej, zamontowano również 6 szt. lamp. Wartość 

wykonanych robót wyniosła 102 692,54 zł. Rozpoczęte działania stanowią początek prac służących 

poprawie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szkoły Podstawowej w Radziłowie.

Zdjęcie 7. Oświetlenie terenu Szkoły Podstawowej w Radziłowie 

 

Wykonanie oświetlenia parku w Radziłowie  

   W ramach zadania pn. Modernizacja parku w Radziłowie wykonano prace związane  

z oświetleniem parku. Zamontowano 11 szt. lamp oraz 2 kpl projektorów oświetleniowych. Prace 

zrealizowano ze środków własnych. Wartość wykonanych prac 39 184,36 zł, w całości finansowana 

ze środków Gminy Radziłów.  

Zdjęcie 8. Oświetlenie parku w Radziłowie 
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Zagospodarowanie terenu w msc. Klimaszewnica  

   W ramach zdania pn. Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego  

w msc. Klimaszewnica wykonano prace budowalne polegające na ustawieniu krawężników 

15x30x100 cm o długości 50 m oraz ułożeniu kostki betonowej na powierzchni 360 m2.Wartość 

inwestycji 16 420,50 zł w całości finansowana ze środków Gminy Radziłów. 

 

Zdjęcie 9. Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w Klimaszewnicy 
 

Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Kramarzewie 

    Wykonano prace związane z utwardzeniem terenu przy Szkole Podstawowej w Kramarzewie  

o łącznej 268,80 m2. Wartość 14 754,47 zł w całości finansowana ze środków Gminy Radziłów. 

 

Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w msc. Zakrzewo  

    Zagospodarowano działkę gminną w miejscowości Zakrzewo. Realizacja zadania pozwoliła  

na stworzenie bezpiecznego, estetycznego i funkcjonalnego miejsca do spędzania wolego czasu  

i spotkań międzypokoleniowych. Działka została uporządkowana. Mieszkańcy miejscowości 

Zakrzewo zyskali teren z nawierzchnią bezpieczną z piasku oraz plac zabaw wyposażony  

w urządzenia zabawkowe: huśtawkę bocianie gniazdo, huśtawkę wahadłową, zastaw zabawowy, 
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huśtawkę ważkę, bujak sprężynowy. Zamontowano elementy małej architektury altankę, ławkę oraz 

kosz do segregacji odpadów stanowiący proekologiczne rozwiązanie przyczyniające się do wzrostu 

wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców. W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano lampę 

led. Wartość wykonanych prac 31 701,39 zł, z czego 14 911,01 zł stanowi dofinansowanie. Zadanie 

pn. Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo 

współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach 

,Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś’’. 

Zdjęcie 10. Teren przy budynku świetlicy wiejskiej w msc. Zakrzewo 

 

12.3. Budynki użyteczności publicznej 

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Karwowo  

   W 2021 r. rozpoczęto prace w ramach zdania pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej  

w msc. Karwowo. Wykonane zostaną prace budowlane (powstanie pomieszczenie socjalne oraz 

aneks kuchenny), elektryczne, wodno - kanalizacyjne. Całkowita wartość zadania 208 227,34 zł, w 

całości finansowane ze środków budżetu gminy.  
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Zdjęcie 11. Świetlica w Karwowie 

 

Poprawa infrastruktury turystycznej msc. Mścichy. 

    Podpisano umowę na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury turystycznej  

w miejscowości Mścichy w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” mające na celu 

utworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej  

dla mieszkańców wsi Mścichy oraz turystów. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.  

    Szacowany koszt inwestycji wynosi 110 900,00 zł, z czego dofinansowanie z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w wysokości 70 565,00 zł, tj. 63,63% poniesionych 

kosztów kwalifikowanych operacji. Planowany termin zakończenia prac maj 2022 r.   
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Zdjęcie 12. Projekt zagospodarowania terenu w Mścichach 

 

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Słuczu 

      W 2021 r. kontynuowano prace remontowo - budowlane w ramach zadania pn. Przebudowa 

budynku świetlicy wiejskiej w msc. Słucz. Otrzymane wsparcia finansowane pozwoliło  

na zrealizowanie prac związanych z montażem paneli fotowoltaicznych o mocy 6 kW. Wartość 

wykonanych prac 35 670,00 zł.  

Zdjęcie 13. Świetlica w Słuczu 
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12.4. Inwestycje wodno - kanalizacyjne 

Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz  

     Rozpoczęto realizację zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz”. Zakres 

robót obejmuje przebudowę budynku stacji uzdatniania wody, budowę zbiorników 

wyrównawczych, wymianę obudów studni głębinowych, przebudowę osadnika popłuczyn, 

przebudowę istniejącej infrastruktury technologicznej oraz wykonanie utwardzonych dojść  

i dojazdów do obiektów. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 2 253 464,39 zł. Środki w kwocie 

finansowe na realizację zadania pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Zdjęcie 14. Stacja uzdatniania wody w msc. Słucz 

 

Budowa pompowni wody wraz ze zbiornikami wyrównawczymi w msc. Święcienin 

     Rozpoczęto realizację zadania pn. ,,Budowa pompowni wody wraz ze zbiornikami 

wyrównawczymi w miejscowości Święcienin”. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną dwa 

zbiorniki każdy o pojemności 100 m3 średnicy zewnętrznej 4,8 m, kontener pompowni wody 

sieciowej o wymiarach 3,5 m x 8,25 m, remont studni głębinowych, niezbędnej infrastruktury 

podziemnej oraz zagospodarowanie terenu - ogrodzenie, dojazdy i dojścia z kostki betonowej. 

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 1 338 743,10 zł. Wsparcie finansowe, w wysokości 

1 089 156,00 zł, pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  
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Zdjęcie 15. Pompownia wody wraz ze zbiornikami wyrównawczymi w msc. Święcienin 

 

Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych w Radziłowie  

     Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do działek nr 1493/6, 1503, 1666 w msc. Radziłów. 

Wykonano 3 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 22 m oraz przyłącze 

wodociągowe o długości 14 m wraz z zasuwą do przyłączy domowych. Wartość prac 18 664, 95 zł 

w całości finansowana ze środków Gminy Radziłów.   

 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej w msc. Klimaszewnica 

      Wykonano 10 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek w miejscowości Klimaszewnica. 

Wartość robót 15 531,36 zł. 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej w Sośni wraz z przyłączami oraz budowa przyłączy 

kanalizacyjnych w Klimaszewnicy  

     Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w Sośni wraz z przyłączami obejmującą wykonanie 

sieci wodociągowej o długości 68 m oraz budowę dwóch przyłączy wodociągowych o długości  

3 m i długości 8 m oraz budowę dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej o długości  

9 m w Klimaszewnicy. Wartość prac 34 956,37 zł w całości finansowana ze środków Gminy 

Radziłów.   
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13. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna  

13.1.Mieszkania komunalne 

W 2021 r. zasób mieszkaniowy Gminy Radziłów obejmował następujące mieszkania: 

• w Radziłowie w budynku przy ul. Karwowskiej 28 znajdują się 3 mieszkania 48,72 m2, 

47,05 m2, 59,70 m2 - łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 155,47 m2; 

• w Radziłowie w budynku szkoły na ulicy Szkolnej znajduje się 5 mieszkań 54,80 m2,  

80,12 m 2, 56,48 m 2, 39,53m2 i 62,80 m2 o łącznej powierzchni 293,73 m2; 

• w Radziłowie w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Radziłowie przy ul. Gumiennej 14, znajduje 

się 3 mieszkania 63,97 m2, 74 m2 i 59 m2 o łącznej powierzchni 196,97 m2; 

• w budynku w miejscowości Słucz 82 znajdują się dwa mieszkania 38,98 m2 i 90,67 m2 – 

łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 129,60 m2; 

• w budynku w miejscowości Kramarzewo 1 znajdują się dwa mieszkania 59,44 m2 i 40,21 m2 

- łączna powierzchnia 99,65 m2. 

    

     Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień 1 stycznia 2021 r. 16 mieszkań i ich liczba  

nie zmieniła się na dzień 31 grudnia 2021 r.  

     W 2021 r. nie oddano do użytkowania nowych mieszkań. Niewykorzystane było dwa 

mieszkania w miejscowości Łoje – Awissa 1 i w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Radziłowie  

przy ul. Gumiennej 14. Nie dokonano sprzedaży mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy.  

Nie wszczęto postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia gminnych lokali mieszkalnych. 

Nie remontowano mieszkań, znajdujących w zasobie gminy.     

       W 2021 r. nie było zaległości w opłatach związanych z wynajmem.  

 

    W 2021 r. nie wypłacono dodatków mieszkaniowych. 

 

13.2. Mienie komunalne 

    Gmina Radziłów jest właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej 428,8338 ha. W zasobie 

Gminy Radziłów znajdują się nieruchomości o ogólnej powierzchni 427,4016 ha wraz  

ze znajdującymi się na nich zabudowaniami, urządzeniami i budowlami.  

    Dzierżawcy użytkują 18,99 ha gruntów komunalnych. W 2021 r. zawarto umowy dzierżawy, 

które stanowią kontynuację dotychczasowych dzierżaw, tj.: 

1) grunt o pow. 719 m ² oznaczony numerem działki 226, położony w obrębie ewidencyjnym 

0020 Mścichy. Stan prawny działki uregulowany jest w KW LM1G /00019910/3. 
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2) grunt o pow. 130 m ² oznaczony numerem działki 237, położony w obrębie ewidencyjnym 

0020 Mścichy. Stan prawny uregulowany jest w KWLM1G/00019910/3. 

3) grunt o pow. 344 m² oznaczony numerem działki 1425, położony w obrębie ewidencyjnym 

0024 Radziłów.  Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/00021270/1. 

4) grunt o pow. 274 m ² oznaczony numerem działki 290, położony w obrębie ewidencyjnym 

0011 Karwowo. Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/00019931/6. 

5) grunt o pow. 5 830 m stanowiący część działki oznaczonej numerem 176 o całkowitej pow. 

10 088 m² położonej w obrębie ewidencyjnym 0009 Glinki. Stan prawny uregulowany jest 

w KW LM1G/00024829/6. 

6) grunt o pow. 423 m² stanowiący część działki oznaczonej numerem 1330/2 o całkowitej 

pow. 584 m² położonej w obrębie ewidencyjnym 0024 Radziłów. Stan prawny uregulowany 

jest w KW LM1G/00019825/0. 

7) grunt o pow. 2 121 m² oznaczony numerem działki 99 położony w obrębie ewidencyjnym 

0031 Święcienin. Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/19938/5. 

8)  grunt o pow. 1457 m² oznaczonym numerem działki 14/3 położony w obrębie 

ewidencyjnym 0027 Słucz. Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/00021694/9. 

9) grunt o pow. 48 352 m² oznaczony numerem działki 182 położony w obrębie ewidencyjnym 

0028 Sośnia. Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/00019943/3. 

10)  grunt o pow. 15 337 m oznaczony numerem działki 20/22 położony w obrębie 

ewidencyjnym 0020 Mścichy. Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/00019910/3. 

11)  grunt o pow. 5 313 m² oznaczony numerem działki 452 położony w obrębie ewidencyjnym 

0011 Karwowo. Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/00019931/6.  

 

     Trwa kontynuacja regulowania praw do nieruchomości stanowiących własność Gminy Radziłów 

zajętych na potrzeby sieci przesyłowych – polegająca na przeprowadzeniu postępowania o nabycie 

tytułu prawnego do nieruchomości stanowiących własność Gminy zajętych pod urządzenia 

infrastruktury technicznej w formie ustanowienia służebności przesyłu. 

W 2021 r. ustanowiono następujące służebności: 

1. Aktem Notarialnym Repertorium A 4642/2021 z dnia 30. 06. 2021 r. ustanowiono 

służebność· przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego na następujących 

nieruchomościach:  

• położonej w obrębie 0011 Karwowo gm. Radziłów oznaczonej w ewidencji gruntów  

i budynków numerem działki 183/1 o pow. 12,80 m2, 
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• położonej w obrębie 0020 Mścichy gm. Radziłów oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków numerami działek 99/15 o pow. 6 m2 i 100 o powierzchni 4 m2, 

• położonej w obrębie 0018 Łoje - Awissa gm. Radziłów oznaczonej w ewidencji gruntów  

i budynków numerem działki 1576/2 o pow. 18,50 m2,  

• położonej w obrębie 0013 Klimaszewnica gm. Radziłów oznaczonej w ewidencji gruntów  

i budynków numerem działki 73/16 o pow. 500 m2, 

• położonej w obrębie 0011 Karwowo gm. Radziłów oznaczonej w ewidencji gruntów  

i budynków numerem działki 62/1 o pow. 1,70 m2. 

2. Aktem Notarialnym Repertorium A. 6065/2021 z dnia 16. 08. 2021 r. ustanowiono 

służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego na nieruchomości 

położonej w obrębie 0013 Klimaszewnica gm. Radziłów oznaczonej w ewidencji gruntów  

i budynków, jako działka nr 273/4 o pow. 60,88 m2 o uregulowanym stanie prawnym  

W KW Nr LM1G/00019 912/7,  

       Kontynuowana jest procedura w zakresie regulowania stanu prawnego gruntów komunalnych, 

w których ułożone są urządzenia infrastruktury technicznej stanowiącej własność przedsiębiorstwa 

telekomunikacyjnego i energetycznego. 

     Aktem Notarialnym Repertorium A 5380/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. ustanowiono służebność 

gruntową przechodu na działkach 1120/4, 1220/2, 1220/1 położonych w obrębie 0024 Radziłów. 

Obrót nieruchomościami  

       Na podstawie Aktu Notarialnego Repetytorium A nr 5142/2021 z dnia 16. 07. 2021 r., 

dokonano sprzedaży działki oznaczonej numerem 97/5 o pow. 1 301 m2 położonej w obrębie Sośni. 

      Aktem Notarialnym Repetytorium A nr 6295/2021 z dnia 24. 08. 2021 r., dokonano sprzedaży 

działki oznaczonej numerem 97/4 o pow. 1 656 m2 położonej w obrębie Sośni. 

       Aktem Notarialnym Repetytorium A nr 9081/2021 z dnia 07. 12. 2021 r. dokonano sprzedaży 

działki oznaczonej numerem 294/8 o pow. 1 245 m² położonej w obrębie Zakrzewo. 

     Aktem Notarialnym Repetytorium A nr 8083/2021 z dnia 26. 10. 2021 r. dokonano sprzedaży 

działki oznaczonej numerem 81 o pow. 350 m² położonej w obrębie Szyjki.  

     Aktem Notarialnym Repetytorium A nr 5135/2021 z dnia 16. 07. 2021 r. dokonano nabycia na 

rzecz Gminy Radziłów nieruchomości oznaczonej numerem działki 163 o pow. 5 937 m² położonej 

w obrębie Słucz.  
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WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINNEGO  

1. Urząd Gminy Radziłów  

2. Szkoły Podstawowe  

3. Dom Pomocy Społecznej w Mścichach  

4. Zakład Komunalny w Radziłowie 

5. Biblioteka Samorządowa w Radziłowie  

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie 

 

Grupa Wyszczególnienie 

Wartość 

księgowa 

brutto (w zł) 

Uwagi 

0 (grunty) 8 331 315,80  

I (budynki i budowle) 28 374 191,51  

budynki oświatowe 10 778 063,00 

Szkoły Podstawowe (w Radziłowie  

i Słuczu, Klimaszewnicy, Kramarzewie), 

budynki 

budynki 

administracyjne 
1 023 019,07  

budynki 

przeciwpożarowe 
214 370,43  

budynki  

kulturalno – sportowe 
4 609 274,64 Świetlice wiejskie, Centrum Kultury 

budynki  

mieszkalno – 

użytkowe 

746 977,33 Słucz, Radziłów ZOZP 

budynki pozostałe 596 749,67  

Dom Pomocy 

Społecznej 
2 894 365,85  

Hydrofornie 4 081 226,68 
(w Radziłowie, Słuczu, Święcieninie  

i Łojach - Awissa) 

oczyszczalnie 

ścieków 
3 430 144,84 

(w Radziłowie, Klimaszewnicy  

i Łojach - Awissa) 
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II 

 

 

 

Budowle 42 387 631,26  

         Oświatowe (SP 

Radziłów, SP Słucz) 

UG Radziłów 

835 748,85 
ogrodzenia, boiska, stadion, targowica, park 

Radziłów, park Słucz 

   

kulturalno – sportowe 1 512 248,48  

sieć wodociągowa z 

przyłączami 
5 118 961,94 

sieć wodociągowa o długości 103,6 km 

wraz z przyłączami 1292 szt. 

sieć kanalizacji 

sanitarnej z 

oczyszczalniami 

ścieków 

7 089 369,31 
sieć kanalizacji sanitarnej o długości 26 km 

wraz z przyłączami 471 

 

przydomowe 

oczyszczalnie  

ścieków wraz z 

drenażami  

rozsączającymi 

2 548 469,50 218 szt. 

drogi - poniesione 

nakłady 
22 382 416,45  

Pozostałe 2 900 416,73  

III - VI 

(maszyny  

i urządzenia) 
2 590 056,11 

zestawy komputerowe, pracownie 

multimedialne, drukarki, sprzęty 

ratownictwa drogowego, motopompy, 

kolektory 

VII (środki transportu) 2 881 065,05 19 szt., w tym OSP, autobus, koparka 

 

VIII 

(narzędzia, 

przyrządy, 

ruchomości  

i wyposażenie) 

343 340,58 

kserokopiarki, sprzęt nagłaśniający  

i multimedialny, telewizor, tablice 

interaktywne, pojemniki na śmieci 

Razem: 84 907 600,31  
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Dochody z mienia komunalnego w 2021 r.: 

• ze sprzedaży gruntów - 215 129,00 zł; 

• z tytułu dzierżawy gruntów i wynajmu lokali komunalnych – 157 911,86 zł; 

• z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd i służebności – 27 399,46 zł; 

• z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 856,74 zł; 

• za wykonywanie usług: zaopatrzenia w wodę – 661 949,38 zł; 

• odprowadzania ścieków – 309 652,25 zł; 

• za gospodarowanie odpadami - 649 292,02 zł. 

 

13.3. Sieć wodociągowa 

     Na koniec 2021 r. łączna długość sieci wodociągowej na terenie gminy Radziłów wyniosła  

103 km. Ilość czynnych przyłączy wodociągowych wynosiła 1238 szt. Do mieszkańców 

dostarczono 240 000 m3. 

 W ramach prac konserwacyjno - remontowych na sieci wodociągowej: 

• usunięto 10 awarii wodociągowych; 

• usprawniono 8 hydrantów ppoż.; 

• wymieniono 91 szt. wodomierzy. 

    W 2021 r. pracownicy działający z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Grajewie pobrali z w/w wodociągu 7 próbek do badań mikrobiologicznych  

i 7 próbek do badań fizykochemicznych i organoleptycznych wody. W jednej próbce stwierdzono 

przekroczenie fizykochemiczne. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych i ponownym 

pobraniu próbek wody do badań nie stwierdzono przekroczeń. Natomiast w ramach ustalonego 

harmonogramu pobierania prób wody z w/w wodociągów Zakład Komunalny w Radziłowie pobrał 

20 próbek do badań mikrobiologicznych i 20 próbek do badań fizykochemicznych  

i organoleptycznych wody. W żadnej z próbek nie wystąpiły przekroczenia mikrobiologiczne, 

fizykochemiczne i organoleptyczne. 

 

13.4. Sieć kanalizacyjna  

      Na koniec 2021 r. łączna długość sieci sanitarnej na terenie gminy Radziłów wyniosła  

26,5 km. Ilość ścieków bytowych odprowadzonych siecią kanalizacyjną wyniosła 61 000 m3.  

Ilość czynnych przyłączy kanalizacyjnych wynosiła 489 szt. 

W ramach prac konserwacyjno - remontowych na sieci kanalizacyjnej usunięto 9 awarii. 
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    Na koniec 2021 r. w Gminie Radziłów było 749 zbiorników bezodpływowych w tym: 218 

oczyszczalni przydomowych oraz 531 szamb. 

 Odebrano 2195 m3 nieczystości ciekłych (ścieki bytowe) w ciągu roku od mieszkańców 

posiadających zbiorniki bezodpływowe. 

 W 2021 r. do sieci kanalizacyjnej podłączyło się 18 gospodarstw domowych. 

 

14. Sprawy obywatelskie 

     W 2021 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, które dotyczyły poznania opinii  

i ewentualnych uwag do projektu uchwały Rady Gminy Radziłów w sprawie przyjęcia "Programu 

Współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w 2022 r." 

      Do w/w konsultacji społecznych zostały zaproszone wszystkie zainteresowane organizacje 

pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie działające na terenie lub na rzecz mieszkańców Gminy Radziłów.  

Nie zostały zgłoszone żadne uwagi do przedłożonych projektów uchwał. 

    W 2021 r. Gmina Radziłów podjęła współpracę z jedną organizacją pozarządową.  

15 lipca 2021 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radziłowskiej złożyło ofertę realizacji zadania 

publicznego pod tytułem: „Otuleni tradycją i kulturą”, na którą została przekazana w ramach 

programu dotacja w wysokości 2 000,00 zł. 

     W dniu 4 stycznia 2021 r. wpłynęła skarga na działalność Wójta Gminy. Rada Gminy Radziłów 

2 lutego 2021 r. Uchwałą XXVII/201/2021 uznała skargę za bezzasadną.   

 

  W 2021 r. do Urzędu Gminy Radziłów wpłynęły 4 petycje: 

• 5 stycznia 2021 r. wpłynęła petycja uzupełniona pismem z dnia 16 stycznia 2021 r. 

dotycząca organizacji szczepień, informowania o potencjalnych zagrożeniach związanych 

ze stosowaniem szczepionek na COVID-19, odwołania wszystkich ograniczeń narzuconych 

w 2020 r. w związku z ogłoszoną pandemią. Rada Gminy Radziłów 2 lutego 2021 r. 

Uchwałą XXVII/200/2021 przekazała petycję według właściwości Prezesowi Rady 

Ministrów. 
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• 8 lutego 2021 r. wpłynęła petycja w sprawie KOMUNIKATU/UCHWAŁY, której treść 

pokaże się w gminnych mediach społecznościowych, w tym na profilach radnych,  

na portalach gminnych i w lokalnej gazecie oraz PAKIETU PROFILAKTYCZNEGO,  

dla wszystkich starszych osób, która pismem z dnia 17 lutego 2021 r. została wycofana 

przez wnioskodawcę. 

• 19 lutego 2021 r. wpłynęła petycja o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia 

referendum ludowego. Rada Gminy Radziłów 13 maja 2021 r. Uchwałą XXIX/210/2021 

podjęła decyzję o nieuwzględnieniu petycji. 

• 1 marca 2021 r. wpłynęła petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu 

Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. W dniu 15 marca 2021 r. wezwano 

wnioskodawcę do uzupełnienia petycji. Z uwagi na brak uzupełnienia petycji w terminie  

14 dni od dnia doręczenia wezwania petycja nie została rozpatrzona. 

 

    W 2021 r. odbyło się 37 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego.  

 

     Do Urzędu Gminy Radziłów wpłynęło w 2021 r. 56 wniosków o udostępnienie informacji 

publicznej, które dotyczyły: 

• danych kontaktowych IOD; 

• adresów punktów dokonujących szczepień na COVID -19; 

• współpracy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach; 

• wyłapywania bezdomnych zwierząt; 

• inwestycji fotowoltaicznych; 

• kanalizacji deszczowej; 

• wynagrodzenia nauczyciela religii; 

• rezerwy subwencji oświatowej; 

• kar grzywny za nieselektywną zbiórkę odpadów; 

• aktualnego wzoru ankiety inwentaryzacyjnej oraz informacji o aktualnych programach 

dotacyjnych związanych z wymianą starych źródeł ciepła; 

• pomiaru stężenia glifosatu w wodzie i glebie; 

• planów na budowę, montażu lub dostawy toalet publicznych; 

• organizacji struktury zakupowej i projektowej; 

• funkcjonowania młodzieżowej rady; 

• liczby uczniów uczęszczających na lekcje etyki w roku szkolnym 2020/2021; 

• kontaktów do sołtysów z terenu gminy Radziłów; 
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• odszkodowań po szczepieniach przeciwko COVID - 19; 

• stanu zatrudnienia w Urzędzie Gminy i ilości osób przystępujących do PPK; 

• środków na program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.; 

• działki nr 1578/1 w obrębie Łoje – Awissa; 

• wybranych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raportów o oddziaływaniu 

przedsięwzięć; 

• funkcjonowania jednostki w sferze zamówień publicznych; 

• pozyskania przez przedszkola od IX/2017 r. sprzętu elektronicznego; 

• współpracy ze Schroniskiem Green House w Krzeczkowie; 

• umowy najmu ze swoją instytucją kultury; 

• umowy najmu lub dzierżawy basenu, pływalni; 

• finansowania ochrony zabytków; 

• konkursu na dyrektora instytucji kultury; 

• stosowania przepisów RODO w Urzędzie Gminy Radziłów; 

• kadry i struktury organizacyjnej Urzędu Gminy; 

• wydatków gminy na ogłoszenia w prasie; 

• wydanych decyzji o warunkach zabudowy i o środowiskowych uwarunkowaniach  

dla instalacji fotowoltaicznych; 

• umów na dożywianie dzieci w szkołach; 

• wydanych decyzji środowiskowych i o warunkach zabudowy; 

• informacji o środowisku i jego ochronie; 

• loterii promocyjnej dotyczącej Promocji szczepień przeciwko COVID - 19; 

• finansowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; 

• loterii promocyjnej dotyczącej Składania PIT, zameldowania, zaszczepienia itp.; 

• realizacji umów po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

• inwentaryzacji źródeł ciepła; 

• kosztów utrzymania usługi głównej domeny Urzędu i hostingu strony internetowej; 

• wykazu sołtysów z gminy Radziłów; 

• gospodarki odpadami z terenu gminy Radziłów; 

• budżetu gminy i wydatkowania środków w latach 2015 – 2020; 

• finansów JST w latach 2019 – 2022. 

     Na wszystkie wnioski została udostępniona informacja publiczna.  
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15. Edukacja 

15.1. Szkoły podstawowe 

     W 2021 r. w gminie funkcjonowało 4 szkoły podstawowe w tym: Zespół  

Szkolno - Przedszkolny w Radziłowie i Szkoła Podstawowa w Słuczu, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Radziłów oraz Szkoła Podstawowa w Kramarzewie i Szkoła Podstawowa 

w Klimaszewnicy prowadzone przez stowarzyszenia, z czego Szkoła Podstawowa w Kramarzewie 

jest szkołą niepubliczną. Nie funkcjonowały szkoły zawodowe, średnie, policealne czy szkoły  

dla dorosłych. 

Wydatki bieżące na oświatę w 2021 r. kształtowały się następująco:  

1) Subwencja oświatowa z budżetu państwa – 4 236 590,00 zł; 

2) Środki własne gminy – 2 490 934,78 zł. 

 

Wydatki poniesione na szkoły prowadzone przez gminę:  

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie – 3 631 458,84 zł; 

2) Szkoła Podstawowa w Słuczu – 1 384 432,84 zł. 

 

Środki finansowe przekazane stowarzyszeniom na prowadzenie szkół: 

1) Szkoła Podstawowa w Kramarzewie – 401 084,99 zł; 

2) Szkoła Podstawowa w Klimaszewnicy – 1  265 178,52 zł w tym niepełnosprawność 

(5 uczniów/dzieci) – 201 463,60 zł. 

 

Wydatki inwestycyjne na infrastrukturę oświatową – 191 675,60 zł. 

We wrześniu 2021 r. naukę w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych rozpoczęło  

454 uczniów/dzieci odpowiednio: 

• 281 uczniów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radziłowie; 

• 61 uczniów w Szkole Podstawowej w Słuczu; 

• 32 uczniów w Szkole Podstawowej w Kramarzewie; 

• 80 uczniów Szkole Podstawowej w Klimaszewnicy. 

     Do jednej klasy (oddziału) w 2021 r. uczęszczało średnio 10 uczniów. Najwięcej w Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym w Radziłowie średnio 20 uczniów w klasie, najmniej w Szkole 

Podstawowej w Kramarzewie średnio 4 uczniów w klasie. 
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    Zatrudnienie w 2021 r. w poszczególnych szkołach na terenie Gminy Radziłów przedstawiało  

się następująco: 

Nazwa szkoły 
Nauczyciel (zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty) 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

SP Radziłów 0 0 4 22 

SP Słucz 1 2 2 11 

SP Klimaszewnica 2 10 6 1 

SP Kramarzewo 0 3 5 2 

 

    W szkołach odbywała się nauka języków obcych – angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. 

 

W 2021 r. szkoły ukończyło 42 uczniów, w tym w odniesieniu do poszczególnych szkół: 

• SP Słucz 8 uczniów; 

• SP Radziłów 18 uczniów; 

• SP Kramarzewo 6 uczniów; 

• SP Klimaszewnica 10 uczniów. 

  

  Wójt Gminy Radziłów przyznał stypendia szkolne/ socjalne dla uczniów: 

• w okresie styczeń - czerwiec 2021 r. dla 166 uczniów w tym 100 uczniów szkół 

podstawowych oraz 66 uczniów szkół średnich. Kwota wypłaconego stypendium 

125 240,00 zł.  

• w okresie wrzesień - grudzień 2021 r. przyznano stypendium dla 163 uczniów  

w tym – 99 uczniów szkół podstawowych oraz 64 uczniów szkół średnich. Kwota 

wypłaconego stypendium wyniosła 138 480,00 zł.  

 

Dowozy uczniów 

    W 2021 r. gmina poniosła wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w kwocie  

109 966,50 zł. Dowóz uczniów do szkół wykonywany był przez Podlaską Komunikację 

Samochodową NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku oddział w Łomży oraz Zakład 

Komunalny w Radziłowie.    
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15.2. Przedszkola 

     W 2021 r. funkcjonowały 2 przedszkola gminne. Do gminnych przedszkoli uczęszczało  

98 dzieci, w tym: 

a)  w Słuczu 16 dzieci – 7 dzieci w oddziale przedszkolnym i 9 dzieci w ZWP; 

b) w Radziłowie 82 dzieci w rocznikach: 

• rocznik 2015 - 39 dzieci, w tym 16 dziewcząt i 23 chłopców; 

• rocznik 2016 – 21 dzieci, w tym 8 dziewcząt i 13 chłopców; 

• rocznik 2017 – 22 dzieci, w tym 11 dziewcząt i 11 chłopców. 

 

16. Biblioteki 

     W Gminie Radziłów w 2021 r. funkcjonowała jedna biblioteka (Biblioteka Samorządowa  

w Radziłowie) dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Księgozbiór na 1 stycznia 2021 r. 

wynosił 18437 woluminów, zaś na koniec roku 18378 woluminów (w ciągu roku przeprowadzono 

ubytkowanie książek w ilości 740). W przeliczeniu na 1 mieszkańca łączna liczba woluminów 

wynosiła 4 woluminy. Zbiorów audiowizualnych biblioteka nie posiada. W 2021 r. zarejestrowano 

204 czytelników. W ciągu roku z usług biblioteki skorzystało 1182 mieszkańców, którzy skorzystali 

łącznie z 2686 woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory biblioteki o powieści  

dla dorosłych, literaturę dziecięcą oraz literaturę popularnonaukową. Biblioteka zatrudniała 4 osoby 

(dyrektor, młodszy bibliotekarz, instruktor dzieci i młodzieży, księgowy). W ciągu roku struktura 

zatrudnienia nie zmieniła się. W bibliotece użytkowano 13 komputerów, z dostępem  

do szerokopasmowego Internetu. Biblioteka zapewniła korzystanie z katalogów online oraz 

możliwości internetowego składania zamówień.  

    W 2021 r. Biblioteka Samorządowa zorganizowała wydarzenia, które miały na celu promocję 

czytelnictwa, edukacji czytelniczej oraz kultury:  

• działania online promujące czytelnictwo z okazji Tygodnia Bibliotek; 

• zajęcia plastyczno kreatywne - 15 uczestników;  

• imprezy plenerowe: Dzień Dziecka, Pożegnanie lata – ok. 100 uczestników; 

• realizacja projektu „Sieć na kulturę” - 7 uczestników; 

• wycieczki do: Jumper Park w Białymstoku, Park Linowy w Fastach, Teatr Lalki i Aktora  

w Łomży – ok. 120 uczestników; 

• zajęcia z quillingu – 10 uczestników; 

• zajęcia z kodowania tekstowego – 10 uczestników; 

• wykopki dla dzieci z Białegostoku oraz dzieci z Radziłowa – ok. 200 uczestników; 
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• akcja przeprowadzona w oddziałach przedszkolnych w Radziłowie promująca projekt Mała 

Książka Wielki Człowiek – ok. 80 uczestników; 

• Kiermasz Bożonarodzeniowy połączony z kiermaszem charytatywnym  

- ok. 50 uczestników. 

W wydarzeniach wzięło udział 350 mieszkańców.  

W 2021 r. biblioteka kontynuowała realizację projektu „Mała Książka Wielki Człowiek”.  

W 2021 r. na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 224 33,24 zł. 

 

  17. Centra, domy i ośrodki kultury oraz świetlice 

       W 2021 r. w sali należącej do Biblioteki Samorządowej w Radziłowie znajdującej  

się przy budynku Urzędu Gminy Radziłów zorganizowano następujące wydarzenia:  

• Zajęcia historyczno - kulturowe z kiszenia kapusty przeprowadzone dla dzieci z Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Radziłowie i szkół z Białegostoku – ok. 200 uczestników. 

• W piątki i soboty listopada oraz grudnia były przeprowadzane zajęcia z dziećmi  

(ok. 20 uczestników), na których powstawały ozdoby przekazane do sprzedaży  

na kiermaszu bożonarodzeniowym. Zysk z ozdób przekazany został na ratowanie serduszka 

mieszkańca gminy Radziłów.  

• Bal Andrzejkowy zorganizowany dla oddziałów przedszkolnych oraz dzieci z klas I - III 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radziłowie oraz Andrzejki - ok. 140 uczestników. 

• Zajęcia kulinarne z pieczenia pierników przeprowadzone dla oddziałów przedszkolnych  

i dzieci z klas I - III z Radziłowa oraz Białegostoku – ok. 150 uczestników. 

• Warsztaty rękodzieła bożonarodzeniowego. 

• Przygotowania sali Świętego Mikołaja. 

• Spotkanie ze Świętym Mikołajem.  

• Zajęcia z tworzenia wieńców bożonarodzeniowych przeprowadzone przez pracownika 

Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury – 10 uczestników. 

• Kobiety Ratują Eryka – akcja charytatywna zorganizowana przez wolontariuszy z Komitetu 

Społecznego Serduszko Eryka - Ekipa Eryka oraz Klub Razem. 

• Spotkania promujące kulturę i sport. 
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18. Ochrona środowiska 

    Gmina Radziłów, zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ucpg”, 

zobowiązana jest do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy. Gmina odpowiada również za ich prawidłowe 

zagospodarowanie i unieszkodliwianie w dedykowanych do tego instalacjach. 

 

    Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy Radziłów w 2021 r. zajmowała się firma Zakład Gospodarowania 

Odpadami Sp. z o. o., ul. Akademicka 22, 18 - 400 Łomża, natomiast odpadami zmieszanymi  

i wielkogabarytowymi zajmowała się firma MPO Sp. z o. o., ul. 42 Pułku Piechoty 48,  

15 - 950 Białystok. Firmy te zgodnie z cytowaną wyżej ustawą, jako wykonawca usługi została 

wybrana w drodze przetargu publicznego. Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone  

z końcem 2020 r., ale usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wykonywano  

od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

     Na dzień 31. 12. 2021 r. roku na terenie Gminy Radziłów odpady komunalne były odbierane  

z 1035 nieruchomości. Liczba osób ujętych w deklaracjach dotyczących gospodarki odpadami 

komunalnymi na dzień 31. 12. 2021 r. to 3 155 osób objętych selektywną zbiórką odpadów. Odpady 

komunalne zmieszane w 2021 r. odbierane były od mieszkańców Gminy Radziłów raz w miesiącu 

w okresie zimowym tj. od listopada do marca oraz dwa razy w miesiącu w okresie letnim  

tj. od kwietnia do października. 

 

     W 2021 r. na terenie gminy nie istniało żadne legalnie działające wysypisko odpadów 

komunalnych. W 2021 r. w gminie nie zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów komunalnych.   

 

    Na dzień 1 stycznia 2021 r. na 1 mieszkańca/ mieszkankę gminy przypadało 14,45 kg 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 9,85 kg zmieszanych odpadów komunalnych, 

zaś pod koniec roku dane te przedstawiały się następująco: na 1 mieszkańca/ mieszkankę gminy 

przypadało 9,86 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 10,68 kg. zmieszanych 

odpadów komunalnych. 
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Odpady komunalne zebrane w 2021 r. z terenu gminy Radziłów 

Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Masa odebranych odpadów 

komunalnych w tonach 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 337,20 

20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny (popiół) 
156,34 

20 01 01 Opakowania z papieru i tektury 5,50 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 52,76 

15 01 07 Opakowania ze szkła 59,00 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 37,62 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 27,38 

16 01 03 Zużyte opony 1,28 

 

W zakresie gospodarowania odpadami w 2021 r. obowiązywały regulacje: 

• Uchwała Nr XXXI/186/16 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziłów (z późn. zm.); 

• Uchwała Nr XVI/143/2020 Rady Gminy Radziłów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radziłów; 

• Uchwała Nr XVI/145/2020 Rady Gminy Radziłów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości; 

• Uchwała Nr XVI/142/2020 Rady Gminy Radziłów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

opłaty na terenie Gminy Radziłów. 
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    Koszty związane z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odebranych 

odpadów komunalnych w 2021 r. pokrywane były z opłat wnoszonych przez właścicieli 

nieruchomości. Zgodnie z zapisem art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

• odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

• tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

• obsługi administracyjnej systemu; 

• edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

 

Stawki opłat za odpady komunalne w 2021 r. wynosiły: 

a) nieruchomości zamieszkałe - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny: 19,00 zł  

od osoby za miesiąc, 

b) zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 2,00 zł. 

 

      Na terenie gminy w obrębie gruntów wsi Radziłów istnieje zrekultywowane składowisko 

odpadów. W 2021 r. w ramach monitoringu składowiska odpadów we wsi Radziłów wydatkowano 

kwotę 3 762,46 zł, w tym: za wykonanie pomiaru opadu atmosferycznego oraz za opracowanie 

wyników badań wód podziemnych. 

 

  W 2021 r. Gmina Radziłów otrzymała dotację w kwocie 40 629,63 zł na odbiór azbestu oraz 

dotację w kwocie 88 796,10 zł na odbiór folii. 

   

19. Planowanie przestrzenne 

    Trwają prace planistyczne mające na celu zmianę studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów. 

     Jednocześnie toczą się trzy procedury planistyczne mające na celu zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz jedna procedura w sprawie opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  
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     W roku objętym raportem wydano 9 decyzji o warunkach zabudowy, 3 decyzje celu 

publicznego, 18 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 166 zaświadczeń o przeznaczeniu 

nieruchomości, 8 postanowień opiniujących projekt podziału działek, 8 decyzji zatwierdzających 

podział działek.  

    

20. Sprawy administracyjne 

    W Urzędzie Gminy Radziłów na dzień 01. 01. 2021 r. było zatrudnione 23 osoby, 22,5 etatu, 

natomiast na dzień 31. 12. 2021 r. zatrudnienie wynosiło 24 osoby – 23,5 etatu. Zmiany 

zatrudnienia wynikają z tego, że zatrudniani są pracownicy na czas określony w ramach prac 

inwencyjnych.          

     W 2021 r. odbyło się 11 sesji Rady Gminy Radziłów, na których podjęto 84 uchwały. Organ 

nadzoru, jakim jest Wojewoda Podlaski nie wszczynał w ubiegłym roku żadnego postępowania 

nadzorczego wobec podjętych uchwał i nie stwierdził nieważności żadnej uchwały.     

      W 2021 r. została złożona skarga na Uchwałę nr XLVIII/297/18 Rady Gminy Radziłów z dnia  

30 maja 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Radziłów.  

      W dniu 6 grudnia 2021 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży uchyliło w całości  

i przekazało do ponownego rozpatrzenia decyzję o ustaleniu warunków zabudowy wydaną dnia  

29 października 2021 r. 


