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Krzysztof Groblewski, Wójt Gminy Płośnica

2011 rok

W 2011 roku na zadania inwestycyjne Gmina Płośnica prze-
znaczyła kwotę 1 861 846,95 zł, w ramach której zreali-
zowano następujące zadania:

WODOCIĄGI inwestycje na ogólną kwotę 523 655,96 zł
• wymiana sieci wodociągowej z rur A-C wraz z przepięciem przyłączy

domowych w ul. Dworcowej w miejscowości Płośnica
• budowa wodociągu do wsi Gródki z pompownią do zasilania z sieci

w Płośnicy oraz rozbudowa stacji wodociągowej „Jabłonowo” we wsi
Jabłonowo

DROGI PUBLICZNE GMINNE inwestycje na ogólną kwotę 71 020,68 zł
w tym:
• w ramach pomocy finansowej udzielono dotacji Powiatowi Dział-

dowskiemu na zadanie inwestycyjne pn.„Przebudowa dróg powiato-
wych Nr 1255N i 1288N oraz dróg gminnych w miejscowości Płoś-
nica – Etap II” w kwocie 210 763,21 zł. 

• przebudowa dróg gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych we wsi
Niechłonin, położonych na działce nr 943 i nr 968

• zakup wiaty przystankowej we wsi Turza Mała i Wielki Łęck
• zakup wiaty przystankowej we wsi Płośnica

ADMINISTRACJA PUBLICZNA inwestycje na ogólną kwotę 32 890,34 zł
• modernizacja schodów wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Płoś-

nicy
• modernizacja parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Płośnicy
• zakup oprogramowania dla administracji

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
inwestycje na ogólną kwotę 179 688,47 zł
• zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2
• zakup agregatu gaśniczego HDL 170 dla OSP Gródki
• zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP w Wielkim Łęcku
• zakup aparatu oddymiającego dla OSP w Płośnicy
• rozbudowa i remont remizy strażackiej OSP w Niechłoninie

OŚWIATA I WYCHOWANIE inwestycje na ogólną kwotę 76 506,00 zł
• budowa sali sportowej w miejscowości Niechłonin
• wykonanie termoizolacji stropu budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Gródkach

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA inwestycje na
ogólną kwotę 1 088 130,12 zł.
• budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowice, Mały Łęck, 

Turza Mała i Skurpie)
• zagospodarowanie skweru w miejscowości Płośnica
• urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Płośnica

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO inwestycje na 
ogólną kwotę 9 840,00 zł.
• budowa boiska sportowego w miejscowości Płośnica

2012 rok

W 2012 roku na zadania inwestycyjne Gmina Płośnica przeznaczyła 
kwotę 6 476 264,80 zł, w ramach której zrealizowano następujące za-
dania:
WODOCIĄGI inwestycje na ogólną kwotę 1 523 655,96 zł
• budowa wodociągu do wsi Gródki z przepompownią do zasilania z sie-

ci w Płośnicy oraz rozbudowa stacji wodociągowej „Jabłonowo” we
wsi Jabłonowo

• wymiana sieci wodociągowej z A-C na przewody PCV i PE HD w miejs-
cowości Niechłonin

• opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.„Budowa sie-
ci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami we wsi
Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płośnicy (etap I) oraz rozbudowa
sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Płośnicy”

DROGI PUBLICZNE GMINNE inwestycje na ogólna kwotę 70 582,32 zł
w tym :
• w ramach pomocy finansowej udzielono dotacji Powiatowi Dział-

dowskiemu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powia-
towej Nr 1304 N (dr. woj. 544) Jabłonowo – Niechłonin – Narzym-
Wola, w m. Niechłonin od km 7 + 990 do km 8 + 590 o dług. 0,6 km”
w kwocie 270 927,45 zł.

• remont chodnika we wsi Rutkowice
• przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w Gródkach

ADMINISTRACJA PUBLICZNA inwestycje na ogólną kwotę 4 551,00 zł
• zakup centrali telefonicznej dla administracji

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
inwestycje na ogólną kwotę 43 833,62 zł
• zakup sprzętu strażackiego dla OSP w Gralewie
• zakup pompy szlamowej dla OSP w Gralewie
• zakup motopompy szlamowej dla OSP w Niechłoninie
• zakup sprzętu do łączności selektywnej dla OSP w Gródkach
• rozbudowa i remont remizy OSP w Niechłoninie

OŚWIATA I WYCHOWANIE inwestycje na ogólną kwotę 1 342 892,88 zł
• budowa sali sportowej w miejscowości Niechłonin
• budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej

w Niechłoninie
• modernizacja ciągów komunikacyjnych Gimnazjum w Gródkach

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA inwestycje 
na ogólną kwotę 2 782 272,25 zł
• budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowice, Mały Łęck, 

Turza Mała i Skurpie
• aktywizacja lokalnej społeczności poprzez poprawę estetyki w miejs-

cowości Turza Mała
• aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie lokalnego 

dziedzictwa oraz budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości 
Gródki

• aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wzmocnienie infrastruktu-
ry turystycznej w miejscowości Rutkowice

• aktywizacja lokalnej społeczności poprzez poprawę estetyki w miejs-
cowości Skurpie

• aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw
w Gminie Płośnica

• zagospodarowanie skweru w miejscowości Płośnica
• urządzenie placu zabaw w Priomie

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO inwestycje na 
ogólną kwotę 55 065,37 zł
• aktywizacja mieszkańców wsi poprzez zakup wyposażenia świetlicy

wiejskiej w Małym Łęcku
• aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wyposażenie świetlicy 

w miejscowości Wielki Łęck
• aktywizacja lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatów 

rękodzieła ludowego w Jabłonowie
• aktywizacja mieszkańców wsi poprzez remont i modernizację

świetlicy wiejskiej w Zalesiu
• modernizacja świetlicy wiejskiej w Turzy Małej

KULTURA FIZYCZNA inwestycje na ogólną kwotę 382 483,95 zł
• budowa boiska sportowego w miejscowości Płośnica 

2013 rok

W 2013 roku na zadania inwestycyjne Gmina Płośnica przeznaczyła kwo-
tę 844 021,32 zł, w ramach której zrealizowano następujące zadania:
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA i SANITACYJNA WSI – inwestycje
na ogólną kwotę 332 264,36 zł
• budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Płośnica 
• przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródki
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi 

Gródki oraz przyłączeniem z kanalizacją w Płośnicy (etap I) oraz 
rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gródki

• zakup samochodu dostawczego na potrzeby wodociągowo-kanaliza-
cyjne

• zakup komputerów PSION wraz z drukarkami i oprogramowaniem
• zakup pompy do przepompowni w miejscowości Płośnica

DROGI GMINNE – inwestycje na ogólną kwotę 42 850,00 zł, w tym:
• remont i modernizacja chodników w miejscowości Gralewo
• zakup wiaty przystankowej w obrębie wsi Prioma
• wykonanie nawierzchni dywanika asfaltowego w miejscowości 

Niechłonin

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – inwestycje na ogólną kwotę 6 000,00 zł
• remont i modernizacja dachu w budynku komunalnym w miejscowości

Skurpie

ADMINISTRACJA PUBLICZNA inwestycje na ogólną kwotę 283 500,00 zł
• remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
inwestycje na ogólną kwotę 154 050,00 zł, w ramach której wykonano:
remonty i modernizacje remiz strażackich, zakup sprzętu pożarniczego.

OŚWIATA  inwestycje na ogólną kwotę 34 000,00 zł,
• remont i modernizacja pomieszczenia sanitarnego w budynku gimnazjum

w Gródkach
• remont i adaptacja pomieszczeń punktów przedszkolnych w ramach

PO KL – projekt „na dobry początek”

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  inwestycje na 
ogólną kwotę 49 925,00 zł
• modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w Turzy Małej
• wymiana dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Przełęk

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA inwestycje 
na ogólną kwotę 145 092,28 zł
• urządzenie placu zabaw w miejscowości Jabłonowo
• urządzenie placu zabaw w miejscowości Murawki
• wykonanie wiaty biesiadnej w miejscowości Płośnica

W ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy Płośnica środków 
na Fundusz Sołecki w latach 2011-2013 zrealizowano wiele zadań 
wynikających z potrzeb mieszkańców na kwotę 659 598,69 zł. W roku
2014 również zostały wyodrębnione środki w wysokości 238 752,98 zł

Plany na 2014
Zadania inwestycyjne zaplanowane przez Gminę Płośnica do realizacji
w 2014 roku:
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI inwestycje na
ogólna kwotę 1 237 824,96 zł. 
w tym: 
• budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Płośnica
• budowa studni głębinowej w miejscowości Skurpie
• wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Wielkim 

Łęcku
• modernizacja zbiorników SBR w oczyszczalni ścieków
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gród-

ki oraz połączeniem z -kanalizacją w Płośnicy (Etap I) oraz rozbudo-
wa sieci wodociągowej we wsi Gródki

• zakup prasy do osadu w oczyszczalni ścieków
• zakup urządzenia ciśnieniowego

DROGI GMINNE – inwestycje na ogólną kwotę 783 285,00 zł, w tym: 
• pomoc finansowa dla powiatu działdowskiego na remont chodników

w miejscowościach Jabłonowo-Niechłonin, Mały Łęck – 80000,00 zł
• przebudowa dróg gminnych 186024N i 186023N w miejscowości 

Gródki

• przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dojazdowych do gruntów
rolnych we wsi Zalesie, Gmina Płośnica

• przebudowa gruntowej drogi gminnej w miejscowości Mały Łęck
• budowa chodnika w miejscowości Skurpie
• przebudowa drogi gminnej w obrębie wsi Gralewo
• dokumentacja projektowa na przebudowę ulic: Wincentego Witosa, 

Bartłomieja Rusina i Marcelego  Nowotki w miejscowości Płośnica
• przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gruszka
• wykonanie krawężników w miejscowości Gralewo
• przebudowa chodnika w miejscowości Niechłonin

GOSPODARKA MIESZKANIOWA inwestycje na ogólną kwotę 42 000,00
zł
• remont pokrycia dachowego budynku gminnego w Zalesiu
• remont i modernizacja budynku gminnego i pokrycia dachowego 

w Gródkach

ADMINISTRACJA PUBLICZNA inwestycje na ogólną kwotę 143 000,00 zł
w tym:
• remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Płośnicy

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
inwestycje na ogólną kwotę 150 405,38 zł w tym:
• rozbudowa Sali OSP w Niechłoninie
• modernizacja placu przy budynku OSP w Gruszce
• wykonanie instalacji grzewczej w Sali OSP w Rutkowicach

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA inwestycje na
ogólną kwotę 28 729,48 zł
• utwardzenie placu przy budynku OSP w Wielkim Łęcku
• przebudowa fontanny w miejscowości Płośnica

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO inwestycje na 
ogólną kwotę 32 414,38 zł
• modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skurpie
• wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Turzy Małej
• remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Przełęk

Poza zadaniami inwestycyjnymi współfinansowanymi z budżetu Unii 
Europejskiej, Gmina Płośnica realizuje zadania bieżące przy udziale 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W latach 2011-2013 Gmina była koordynatorem i realizatorem projek-
tów edukacyjnych mających na celu organizację zajęć rozwijających 
i dydaktyczno-wyrównawczych pn: „Przyszłość w Twoich rękach” – war-
tość projektu 265 550,00 zł, oraz systemowego pn. „Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych 
Gminy Płośnica”- wartość projektu 123 090,90 zł. 
W roku 2013 rozpoczęto realizację projektu „Na dobry początek”. 
W ramach projektu utworzono 5 punktów przedszkolnych w miejsco-
wościach Płośnica, Gródki, Niechłonin, Skurpie, Wielki Łęck dla 85 dzie-
ci. Punkty przedszkolne zostały wyposażone w meble, zabawki i pomoce
dydaktyczne. Dzieciom zapewniono podręczniki, wyprawkę przedszko-
laka, a także pełne wyżywienie. W projekcie realizowane są zajęcia 
z języka angielskiego oraz zajęcia logopedyczne. Projekt zakłada szero-
ką współpracę z rodzicami/opiekunami dzieci. Został wdrożony program
współpracy, mający na celu wzrost świadomości rodziców/opiekunów
na temat korzyści wynikających z edukacji przedszkolnej, doradztwo 
i wsparcie rodziców w procesie wychowania. Wartość projektu 
1 088 114,32 zł, wkład własny gminy 94 673,15 zł. 

W roku 2014 zaplanowano do realizacji następujące zadania:
1. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Płośnica wartość

projektu 436 350,00 zł, współfinansowana w całości z Europejskie-
go Funduszu Społecznego.

2. Szlak dziedzictwa kulturowego Gminy Płośnica wartość zadania 
77 371,80 zł, w tym wkład własny Gminy Płośnica 27 371,80 zł, 
pomoc finansowa z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich - 50 000,00 zł

3. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”rozwój turystyki na terenie Gmi-
ny Płośnica poprzez promocję i waloryzację lokalnych zasobów wsi
Turza Mała i Murawki – wartość zadania ogółem: 51 414,00 zł, wkład
własny Gminy Płośnica - 10 114,00 zł, pomoc finansowa z Unii Eu-
ropejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 41 300,00 zł.
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GMINA PŁOŚNICA PREZENTUJE

Stawiamy na wszechstronny rozwój  
Wójt gminy Płośnica Krzysztof Groblewski jest postrzegany przez mieszkańców jako solidny i dobry gospodarz. Wójt jest też lubiany i szanowany za swoje zaangażowanie
w rozwój gminy, solidność i pracowitość. Jakie inwestycje przeprowadzono w gminie i co jeszcze będzie się działo na polu rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnej,
przeczytacie Państwo poniżej.

Urząd Gminy Płośnica, ul. Dworcowa 52, 13-206 Płośnica
tel.: 23 6968008, fax: 23 6968005, e-mail: urzad@plosnica.pl, www.plosnica.pl


