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Szanowni Państwo
Za nami trudny, pełen wyzwań rok
2020. Musieliśmy zmienić sposób
myślenia i pracy. W nowej
rzeczywistości, na nowo, ważne
stały się podstawowe wartości do
jakich przez lata przywykliśmy –
bezpieczeństwo,
zdrowie,
solidarność czy przewidywalność
jutra.
Jak – jako gmina – poradziliśmy
sobie z wyzwaniami postawionymi
przez pandemię? Co udało nam się
zrealizować pomimo przeciwności?
Jakie działania podjęliśmy, aby
wspomóc mieszkańców?

Ryc. 1 źródło: zasoby własne

Zapraszam do zapoznania się
z naszym raportem o stanie Gminy
Brańszczyk za rok 2020.

Znajdą w nim Państwo informacje
o tym co zrobiliśmy, jaki jest nasz potencjał a także w którym momencie
realizacji konkretnych strategii jesteśmy. Jakie działania podejmowaliśmy w
trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w okresie pandemii Covid-19? Kto
nam w tym pomagał, jakie było zaangażowanie poszczególnych środowisk?
To dokument o nas samych, dla nas samych – mieszkańców Gminy
Brańszczyk.
Dołożyliśmy wszelkich starań aby tegoroczny, raport był przejrzysty
i w sposób czytelny oraz syntetyczny obejmował całość zagadnień
i problemów z jakimi na co dzień się borykamy. Jednocześnie pokazuje co
dobrego udało się zrobić wspólnymi siłami. Bo przecież pomimo różnych
trudności i kłopotów mamy spore osiągnięcia. Pozyskalismy sporo środków
dla Gminy i rozpoczęliśmy szereg nowych bardzo ważnych inwestycji, które
przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców. Zachęcam więc
Państwa do zapoznania się z raportem.
Z życzeniami zdrowia i szybkiego powrotu do normalności
Wiesław Przybylski
Wójt Gminy Brańszczyk
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PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Raport o stanie gminy został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności
uwzględniając realizację:

polityk, programów i strategii
uchwał rady gminy
budżetu obywatelskiego

Za coroczne przedstawienie raportu radzie gminy, w terminie do 31 maja, odpowiada
wójt, a jego rozpatrzenie następuje podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w
sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, dlatego też przeprowadza się je w terminie do 30 czerwca.
W debacie nad niniejszym dokumentem będą mogli zabierać głos radni a także
mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby uczestniczyć w debacie, najpóźniej
w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma
być przedstawiany raport o stanie gminy, składa do przewodniczącego pisemne
zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Etap debaty kończy się przeprowadzeniem głosowania nad udzieleniem wójtowi
wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie
uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem
uchwał o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
Przedkładany raport został opracowany w sposób rzetelny, przemyślany i kompleksowy. Dzięki temu możliwe stanie się sformułowanie trafnych wniosków dotyczących
obecnej sytuacji w gminie, ale też szans i działań, które mogą zostać zrealizowane
w przyszłości.
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STRESZCZENIE

Przedłożony raport o stanie Gminy Brańszczyk obejmuje podsumowanie
najważniejszych działań, które miały miejsce w 2020 roku, ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji: uchwał Rady Gminy, zarządzeń wójta, zadań własnych
gminy, takich jak realizacja polityk, programów i strategii, budżetu, inwestycji,
stanu infrastruktury i gospodarki komunalnej, utrzymania czystości i gospodarki odpadami, sytuacji w zakresie oświaty a także pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin. Kolejnym bardzo ważnym obszarem jest sprawozdanie z realizacji funduszu
sołeckiego, działalności instytucji kultury oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tym roku istotną część raportu obejmuje sprawozdanie z działań podejmowanych w zakresie troski o bezpieczeństwo publiczne, które głównie koncentrowało się na przeciwdziałaniu skutkom pandemii Covid-19.
W 2020 roku Rada Gminy podjęła 81 uchwał a Wójt wydał 121 zarządzeń.
Znacząca część uchwał i zarządzeń dotyczyła spraw związanych z finansami
Gminy. Pomimo trudnej sytuacji w kraju i na świecie związanej z pandemią Covid19 budżet Gminy w zakresie dochodów został zrealizowany na poziomie 94,25%
a wydatki w wysokości 74,87%. Ostatecznie zakończyliśmy rok z nadwyżką finansową w wysokości 6.247.231 zł. Znacząco, bo o 32% spadło zadłużenie Gminy do
poziomu 4.238.735 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 19%. Wiązało się to z rozpoczęciem wielu ważnych inwestycji, które się rozpoczęły ale ich realizacja będzie
miała miejsce w roku 2021. Wynikało to z utrudnień związanych z funkcjonowaniem
całej gospodarki w dobie pandemii. Gmina nie zaciągała żadnych kredytów, gdyż
pozyskaliśmy od Rządu środki w wysokości 0,7 mln na inwestycje drogowe, 1,8
mln z I tarczy dla samorządów z FIL, 3,2 mln z II tarczy z FIL (w sumie jest to 5,9
mln zł). Umożliwiło to wykonanie i rozpoczęcie wielu ważnych inwestycji, które poprawią jakość życia mieszkańców. Otrzymaliśmy preferencyjną pożyczkę w wysokości 5,2 mln zł na remont i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Udrzynku
z NFOŚiGW oraz 2,2 mln zł na wymianę źródeł ciepła w ponad 100 gospodarstwach
domowych. W ramach budżetu obywatelskiego, którym w gminie jest fundusz sołecki zrealizowano wiele ważnych działań na łączną kwotę 414.594 zł i na ten cel
pozyskano z UM w ramach programu MIAS 50 tys. zł.
W roku 2020 świętowaliśmy 30-lecie Samorządu w Gminie Brańszczyk
i z tej okazji wydaliśmy publikację podsumowującą ten okres w historii naszej społeczności. W minionym roku zakończyła się strategia rozwoju na lata 2016-2020,
która została krótko podsumowana w raporcie. W związku z powyższym przystąpiliśmy do opracowania nowej Strategii na lata 2021-2025, która jest ukierunkowana bardziej na ochronę środowiska i rozwój społeczny.
Pomimo trudnego dla wszystkich roku realizowano gminne programy
wsparcia dla rodzin i przeciwdziałania przemocy, ochrony środowiska, opieki
nad zwierzętami bezdomnymi. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatrudniała 2 psychologów i 1 pedagoga, którzy wspierali dzieci i młodzież
szkolną. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań własnych i zleconych wydatkował kwotę 14.901.064 zł. W ramach tej działalności wsparcie otrzymało: około 490 osób lub rodzin w postaci różnego rodzaju zasiłków, 240 osób
w programie wspieraj seniora, 933 rodziny (1600 dzieci) w postaci świadczeń wychowawczych, 642 rodziny (695 dzieci) w postaci świadczeń rodzinnych, 993 dzieci
w ramach wspierania rodziny w programie Dobry start oraz wiele innych pomniejszych.
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W ramach działań dotyczących ochrony środowiska pozyskaliśmy 45.979 zł
na utylizację azbestu, 9.312 zł na odbiór folii rolniczych i innych odpadów z gospodarstw rolniczych. Pozyskano 100.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na inwentaryzację źródeł ciepła, co umożliwiło stworzenie odpowiedniej bazy danych i powinno
pomóc w przyszłości w pozyskiwaniu środków na ten cel. W 2020 roku odłowiono
i przekazano do adopcji 34 psy bezpańskie i rozpoczęliśmy bezpłatne czipowanie
psów co powinno w przyszłości znacznie ograniczyć zjawisko bezdomności. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej utrzymano dotychczasowe ceny za wodę
i ścieki. Ponadto, 2020 roku znacząco wzrosła ilość odpadów dostarczanych przez
mieszkańców. W kwestii transportu publicznego Gmina wspólnie ze Starostwem
Wyszkowskim utrzymywała jedną linię autobusową na trasie Wyszków-Białebłota.
W minionym roku znacząco wzrosły nakłady finansowe na oświatę, gdyż
otrzymana subwencja oświatowa pokryła zaledwie 54% wydatków związanych z
utrzymaniem szkół. Średni koszt kształcenia ucznia wynosił 15.728 zł w tym 6.807
zł dopłacała Gmina a 8.454 zł pochodziło z subwencji oświatowej. W 2020 roku
liczba uczniów w szkołach wynosiła 859 a nauczaniem przedszkolnym objęto łącznie
212 dzieci w wieku 3-5 lat. Dzięki projektom: „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła
+” pozyskano łącznie 134 665,35 zł. Za otrzymaną kwotę zakupiono 47 tabletów, 43
laptopy oraz 57 mobilnych dostępów do Internetu. Sprzęt wraz z dostępami trafił do
wszystkich szkół z terenu Gminy Brańszczyk, gdzie został wypożyczony uczniom
i nauczycielom do nauki w trybie zdalnym. W ramach programu” WzMOCnij swoje
otoczenie” realizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turzynie otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 20 000 zł na zakup 7 szt. laptopów. Z tego samego projektu pozyskano również
wsparcie na zakup oczyszczaczy powietrza, które trafiły m.in. do Samorządowego Przedszkola „Krasnoludek” w Brańszczyku oraz Samorządowego Przedszkola w Porębie. Łączna kwota wsparcia również i w tym przypadku wyniosła 20
000 zł. Szkoła Podstawowa w Turzynie otrzymała dodatkowo 75 000 zł na z części
oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji w roku 2020. W ramach
otrzymanej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych.
W roku 2020 udzielono wsparcia finansowego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w wysokości
98.800 zł. Przyznane środki zostały wykorzystane na wsparcie inwestycji związanych z modernizacją szpitala co poprawi jakość świadczonych usług dla mieszkańców Powiatu Wyszkowskiego, w tym z Gminy Brańszczyk.
Wójt współpracował ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie Gminy Brańszczyk wspierając je finansowo i obejmując patronatem podejmowanie przez nie działania i imprezy. W ramach tej współpracy
utworzono świetlicę terapeutyczną. GCKSiT oraz BP zorganizowały szereg imprez
kulturalnych dla mieszkańców. Udało się zrealizować bardzo ciekawe zajęcia w czasie ferii zimowych, dożynki gminne w Porębie, pożegnanie wakacji z warsztatami
serowarskimi czy noc świętojańską. W trosce o bezpieczeństwo publiczne udzielono znacznego wsparcia PSP oraz KPP w Wyszkowie co skutkowało zwiększeniem liczby patroli na terenie Gminy. Znacznego wsparcia udzielono również
jednostkom OSP, które w roku 2020 pozyskały łącznie z różnych źródeł 231.438 zł.
Podjęto działania zmierzające do ukończenia budowy remizy OSP w Białymbłocie-Starej Wsi oraz rozpoczęto remont i rozbudowę remizy OSP w Trzciance.
W ramach walki z pandemią Covid-19 Urząd Gminy i cała społeczność zintegrowała się w akcji szycia i roznoszenia maseczek ochronnych. OSP wspierała te
działania poprzez dezynfekcję miejsc publicznych a GOPS pozyskał żywność dla
najbardziej potrzebujących mieszkańców.
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gmina wiejska
powiat wyszkowski
województwo mazowieckie

liczba mieszkańców: 8,4 tys. osób
powierzchnia: 167,6 km2.
budżet gminy w 2020 roku: 45 075 825,00 zł

Gmina Brańszczyk znajduje się w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego około 60 km od Warszawy w jej skład wchodzą 22 sołectwa.
Przez teren gminy przebiega ważny szlak komunikacyjny – droga ekspresowa S8 w
sąsiedztwie terenów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
pod usługi i przemysł głównie w miejscowościach Turzyn i Trzcianka. Takie położenie sprawia wzrost zainteresowania inwestorów rozwojem działalności gospodarczej. Niewątpliwym atutem gminy jest jej malownicze położenie wśród pól, lasów i
doliny rzeki Bug.
Trzy największe pod względem
zaludnienia sołectwa to: Brańszczyk,
Trzcianka oraz Turzyn. W gminie
Brańszczyk ze względu na charakter
wiejski występują gospodarstwa rolne, a
powierzchnia użytków rolnych to ponad
26% całej jej powierzchni. Wielu mieszkańców prowadzi także własną działalność gospodarczą. W 2020 roku było
Ryc. 2 źródło: wikipedia.org
to 415 osób fizycznych z czego największą część stanowiły przedsiębiorstwa
trudniące się w budownictwem oraz handlem hurtowym i detalicznym.
W ciągu ostatnich 20 lat obserwuje się dynamiczny rozwój gminy. We
wszystkich miejscowościach zostały wybudowane lub przebudowane drogi o nawierzchni utwardzonej, których łączna długość to ponad 50 km. Gmina posiada 5
stacji uzdatniania wody i 2 hydrofornie, a sieć wodociągowa ma długość ok. 113
km dzięki czemu 98% mieszkańców gminy ma do niej dostęp. Na obszarze
gminy funkcjonują 3 oczyszczalnie ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi o dł. 59
km, które obsługują ok 50% obszaru gminy Brańszczyk. Sieć gazowa dostępna jest
dla około 30% mieszkańców i cały czas jest rozbudowywana.
Obecnie priorytetem lokalnego samorządu jest ochrona środowiska.
Gmina uczestniczy w wielu projektach związanych z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń. W ostatnich latach przy pomocy środków z UE wykonano kilkaset instalacji solarnych (zarówno na budynkach indywidualnych jak i na obiektach użyteczności publicznej), a w bieżącym roku realizowany jest projekt wymiany urządzeń
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grzewczych w ponad 100 lokalizacjach. Planowana jest dalsza rozbudowa dwóch
oczyszczalni ścieków oraz budowa kolejnej czwartej a także rozwój sieci kanalizacyjnej.
Na terenie gminy funkcjonuje 7 szkół publicznych i 2 przedszkola, prowadzony przez powiat wyszkowski – Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku oraz
niepubliczne Społeczne Przedszkole „Rozwój i Samodzielność w Nowej Wsi”.
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Biblioteka Publiczna organizują
liczne zajęcia, warsztaty i konkursy. Systematycznie podnoszony jest poziom i standardy spędzania czasu wolnego, poprzez budowę boisk sportowych, ścieżek rowerowych czy rewitalizacji przestrzeni publicznej. W Gminie znajduje się wiele miejsc
pamięci narodowej, które stanowią podstawę budowania tożsamości i postaw
patriotycznych młodego pokolenia oraz są ważną atrakcją turystyczną regionu.
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SAMORZĄD
WŁADZE GMINY W 2020 ROKU
Wójt:

prof. dr hab. Wiesław Przybylski

Zastępca Wójta:

dr Elżbieta Paziewska
(do 31.07.2020 r.)

Sekretarz:

Beata Wójcik

Skarbnik:

Małgorzata Zielonka
(do 31.07.2020 r.)
Katarzyna Kempista
(od 28.08.2020 r.)

Radni:

Strona | 12

Adam Błoński
Tomasz Bralewski
Bogdan Antoni Czarnecki
Piotr Deptuła
Jan Domalewski
Sławomir Kazimierz Gałązka
Tadeusz Kruszewski
Andrzej Marek Kukwa
Anna Ewa Nasiadka
Andrzej Skłucki
Jadwiga Stoszewska
Paweł Szydlik
Jadwiga Uchal
Ewa Beata Wielgolaska
Hanna Zagożdżon

Część I. Informacje podstawowe

ORGANIZACJA URZĘDU I ZARZĄDZANIE SAMORZĄDOWE
W 2020 roku celem usprawnienia prac Rady Gminy zmieniono statut Gminy Brańszczyk. Nad zmianami w Statucie pracowała Komisja powołana do tego celu. W 2020
roku dokonano również zmian organizacyjnych w Urzędzie Gminy zarządzeniem Nr
RO.5.2020 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 25 lutego 2020 r. Zmiany wprowadzono
celem usprawnienia obsługi interesantów oraz takiej organizacji aby urząd był przyjazny dla mieszkańców. Dodatkowo wydłużono godziny pracy Urzędu. Ponadto, sytuacja związana z pojawieniem się pandemii Covid-19 spowodowała konieczność
dostosowania funkcjonowania Urzędu do nowych okoliczności i wprowadzenie regulaminu pracy zdalnej.
Po zweryfikowaniu dotychczasowych rozwiązań poszerzono możliwości komunikacji
z mieszkańcami. Informacje o wydarzeniach społecznych i inwestycyjnych są na bieżąco publikowane w tygodniku o zasięgu regionalnym a także w kwartalniku „Kurier
Gminy Brańszczyk”. Idąc z duchem czasu informacje te są zamieszczane również
w mediach społecznościowych na stronie FB Gminy Brańszczyk. Wymienione wyżej
kanały informacyjne są również wykorzystywane do przekazywania mieszkańcom
ważnych ogłoszeń i informacji dotyczących bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.
Tabela 1. Zmiany treści dokumentów w 2020 roku obowiązujących w Gminie

Nazwa dokumentu

Numer i data przyjęcia

Statut Gminy

UCHWAŁA NR XIX/84/08
RADY GMINY BRAŃSZCZYK z dnia 21 stycznia
2008 r. w sprawie Statutu
Gminy Brańszczyk

Regulamin Organizacyjny

Zarządzenie Nr RO.1.2019
Wójta Gminy Brańszczyk z
dnia 17 stycznia 2019 r.

Regulamin Pracy zdalnej

Zmiany godzin pracy Urzędu
Instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy
wykaz akt oraz instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt dla
żłobków i klubów dziecięcych oraz jednostek systemu oświaty
Gospodarka finansowa jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Źródło: opracowanie własne.

Zarządzenie nr RO.26.2020
Wójta Gminy Brańszczyk z
dnia 24 marca 2020 r.
Zarządzenie nr RO.78.2020
Wójta Gminy Brańszczyk z
dnia 7 września 2020 r.

Numer i data zmiany
dokumentu
UCHWAŁA NR
XXVII.171.2020 RADY
GMINY BRAŃSZCZYK
z dnia 15 października
2020 r. w sprawie
uchwalenia Statutu
Gminy Brańszczyk
Zarządzenie Nr
RO.5.2020 Wójta
Gminy Brańszczyk z
dnia 25 lutego 2020 r.
-

-

Zarządzenie Nr RO.117.2020
Wójta Gminy Brańszczyk z
dnia 22 grudnia 2020 r.

-

Zarządzenie Nr FN.120.2020
Wójta Gminy Brańszczyk z
dnia 31 grudnia 2020 r.

-
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Tabela 2. Zatrudnienie w Urzędzie Gminy w 2020 roku
Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Stan na 1 stycznia 2020 roku
Pełnozatrudnieni

24 (na czas nieokreślony)

17

7

Pełnozatrudnieni

3 (na czas określony)

3

0

2

2

0

Niepełnozatrudnieni

Zmiany w trakcie roku
Nawiązanie stosunku pracy

10

7

3

Rozwiązanie stosunku pracy

10

6

4

W tym:
- wypowiedzenie przez pracownika
- przejście na emeryturę
- odwołanie

7
2
1

6

4

Stan na 31 grudnia 2020 roku
Pełnozatrudnieni

24 (na czas nieokreślony)

18

6

Pełnozatrudnieni

3 (na czas określony)

2

1

2

2

0

Niepełnozatrudnieni
Średnie zatrudnienie w 2020 r.

26,30

Źródło: opracowanie własne.

ORGANIZACJA I PROWADZENIE JEDNOSTEK NADZOROWANYCH
Nadzór nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi w I połowie 2020 roku sprawował Wójt przy pomocy Zastępcy i Sekretarza natomiast w II połowie 2020 roku tylko
Sekretarza. Na terenie gminy Brańszczyk funkcjonuje 5 szkół publicznych i 2 zespoły
placówek oświatowych, w skład których wchodzą 2 szkoły podstawowe oraz 2 samorządowe przedszkola. W związku z pandemią Covid-19 w trzech szkołach, w
Trzciance, Turzynie oraz Knurowcu funkcję dyrektora w 2020 roku powierzono bez
ogłaszania konkursu na to stanowisko dotychczasowym dyrektorom, którym skończyły się powołania. Taką możliwość dają przepisy wprowadzone przez Rząd podczas pandemii.
Samorządowe jednostki oświatowe na terenie gminy Brańszczyk to:
1) Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Białymbłocie,
2) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” w
Knurowcu,
3) Zespół Placówek Oświatowych w Porębie w którego skład wchodzą:
− Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Porębie,
− Samorządowe Przedszkole w Porębie,
4) Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku w którego skład wchodzą:
− Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Brańszczyku,
− Samorządowe Przedszkole „Krasnoludek” w Brańszczyku,
5) Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach,
6) Szkoła Podstawowa im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance,
7) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turzynie
Wójt sprawuje również nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych
gminy takich jak:
1) Zakład Gospodarki Komunalnej,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
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3) Gminna Biblioteka Publiczna,
4) Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
W 2020 r. aby usprawnić prace porządkowe wykonywane przez Zakład Gospodarki
Komunalnej na terenie gminy Brańszczyk zostały pozyskane 2 dodatkowe etaty z
Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie. Na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej wykonano parking aby zapewnić mieszkańcom możliwość swobodnego
zaparkowania przy załatwianiu spraw urzędowych. Centrum Kultury przyjęło nowy
statut i otrzymało nową nazwę Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki tym samym wzbogacając swoją działalność statutową o sport, jednocześnie do jego struktur włączono Skansen im. Marii Żywirskiej oraz gminne boisko Orlik, zlokalizowane
za Urzędem Gminy

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
Ustawa o samorządzie gminnym w art. 30 ust. 1 nakłada na Wójta obowiązek wykonywania uchwał Rady Gminy. Zadanie obejmuje nie tylko kwestie formalne ale również inne czynności takie jak przygotowanie projektu uchwały, publikację na stronie
biuletynu informacji publicznej czy w dzienniku urzędowym wojewody, określenie
sposobu wykonywania uchwały oraz zadbanie o zgodny z prawem przebieg ich wykonywania.
W 2020 roku Rada Gminy Brańszczyk podjęła w sumie 81 uchwał. Podział uchwał
na poszczególne obszary działalności przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 3. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2020 roku
Obszar

Liczba uchwał

Finanse

30

Organizacja Gminy i Urzędu

4

Zagospodarowanie przestrzenne

4

Gospodarka nieruchomościami i zarządzanie majątkiem

8

Pomoc społeczna

2

Oświata

7

Gminne jednostki organizacyjne

1

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna

1

Ochrona zdrowia

1

Ochrona środowiska

1

Utrzymanie czystości i system odbioru odpadów

10

Udział w związkach i stowarzyszeniach

1

Realizacja programów, polityk, strategii

2

Infrastruktura drogowa

2

Inne

7
Suma

81

Źródło: Opracowanie własne.

Najwięcej podjętych uchwał dotyczyło spraw finansowych, które związane są z realizacją budżetu. Został on przyjęty na podstawie uchwały nr XIV.114.2019 RADY
GMINY BRAŃSZCZYK z dnia 30 grudnia 2019 r. W Sprawie Uchwalenia Uchwały
Budżetowej Gminy Brańszczyk na 2020 rok. W trakcie roku 2020 budżet był sukcesywnie wykonywany, a informacje o jego realizacji pojawiają się w opracowywanych
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i publikowanych sprawozdaniach kwartalnych z wykonania budżetu (Rb-27S,
Rb28S, Rb-NDS, Rb-N i Rb-Z). Jednak realizację budżetu z zakresu wydatków majątkowych zakłóciło wystąpienie pandemii Covid-19. Wynikające z pandemii utrudnienia i zakłócenia w pracy wielu urzędów i instytucji przełożyły się na opóźnienia w
uzyskiwaniu projektów, zezwoleń i innych ważnych dokumentów. Podsumowanie
realizacji całego budżetu stanowi Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy
Brańszczyk za 2020 r., które przedłożono w Zarządzeniu Nr FN.44.2021 z dn. 29
marca 2021 roku o wykonaniu budżetu Gminy za 2020 rok. W dniu 30 kwietnia Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania
budżetu.
Kolejną znaczącą grupą tematyczną były uchwały dotyczące utrzymania czystości i
gospodarki odpadami, gospodarki nieruchomościami, oświaty oraz inne. Zwiększona liczba uchwał dotyczących gospodarowania odpadami podjętych w 2020 r.
wynikała z wejścia w życie przepisów wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wiązało się to z
koniecznością podjęcia pakietu uchwał. Część uchwał wiązała się z koniecznością
uszczegółowienia przepisów związanych z ogłoszeniem przetargu na odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy.
Tabela 4. Informacja na temat realizacji uchwał Rady Gminy w 2020 roku
Numer uchwały

Data podjęcia
uchwały

Tytuł uchwały

Status

XV.115.2020

8 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Brańszczyk

uchwała
zrealizowana

XV.116.2020

8 stycznia 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości
stawki tej opłaty

uchwała
unieważniona

XV.117.2020

8 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością

uchwała
zrealizowana

XVI.118.2020

30 stycznia 2020 r.

w sprawie uzgodnienia wykonania
prac na potrzeby ochrony przyrody w
użytkach ekologicznych w 2020 r

uchwała
zrealizowana

30 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina
Brańszczyk jest organem prowadzącym

uchwała
zrealizowana

30 stycznia 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Powiatowe Igrzyska
Sportowe szkół podstawowych” na
rok 2020

uchwała
zrealizowana

30 stycznia 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na
organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnej pn.: „Wyszków - Brańszczyk – Białebłoto Kobyla - Wyszków”

uchwała
zrealizowana

XVI.119.2020

XVI.120.2020

XVI.121.2020
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Data podjęcia
uchwały

Tytuł uchwały

Status

XVI.122.2020

30 stycznia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w
Uchwale Budżetowej na rok 2020, Nr
XIV.114.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2019 r

uchwała
zrealizowana

XVI.123.2020

30 stycznia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w
Uchwale Budżetowej na rok 2020, Nr
XIV.114.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2019 r.

uchwała
zrealizowana

XVII.124.2020

20 lutego 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

uchwała
zrealizowana

12 marca 2020 r.

W sprawie określenia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Brańszczyk w 2020 roku.

uchwała
zrealizowana

12 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i nagród ze
specjalnego funduszu nagród oraz
szczegółowe warunki ich przyznawania i wypłacania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Brańszczyk

uchwała
zrealizowana

12 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie oraz specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie
będzie przyznawane w 2020 roku dla
nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brańszczyk.

uchwała
zrealizowana

XVIII.128.2020

12 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Brańszczyk.

uchwała
zrealizowana

XVIII.129.2020

12 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

uchwała
zrealizowana

XVIII.130.2020

12 marca 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości
stawki tej opłaty.

uchwała
zrealizowana

XVIII.131.2020

12 marca 2020 r.

w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie
Gminy Brańszczyk

uchwała
zrealizowana

12 marca 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brańszczyk,
zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

uchwała
zrealizowana

Numer uchwały

XVIII.125.2020

XVIII.126.2020

XVIII.127.2020

XVIII.132.2020
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Data podjęcia
uchwały

Tytuł uchwały

Status

XVIII.133.2020

12 marca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Wyszkowskiego zadania z zakresu właściwości powiatu
- bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Brańszczyk
w 2020 roku

uchwała
zrealizowana

XVIII.134.2020

12 marca 2020 r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.

uchwała
zrealizowana

XVIII.135.2020

12 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk
na lata 2020- 2028

uchwała
zrealizowana

XVIII.136.2020

12 marca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w
Uchwale Budżetowej na rok 2020, Nr
XIV.114.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2019 roku.

uchwała
zrealizowana

XIX.137.2020

7 maja 2020 r.

w sprawie oceny zasobów pomocy
społecznej

uchwała
zrealizowana

7 maja 2020 r.

w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi,
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również trybu ich pobierania

uchwała
zrealizowana

XIX.139.2020

7 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr
XIX/83/08Rady Gminy Brańszczyk z
dnia 21 stycznia 2008r. w sprawie
przyjęcia statutu Gminnego Domu
Kultury w Brańszczyku.

uchwała
zrealizowana

XIX.140.2020

7 maja 2020 r.

w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie
Gminy Brańszczyk

uchwała
zrealizowana

7 maja 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brańszczyk,
za gospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

uchwała
zrealizowana

7 maja 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w
Uchwale Budżetowej na rok 2020, Nr
XIV.114.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2019r.

uchwała
zrealizowana

XIX.143.2020

7 maja 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w
uchwale Nr XIV.113.2019 Rady
Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia
2019r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brańszczyk na lata 2020-2028

uchwała
zrealizowana

XX.144.2020

8 czerwca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Niemiry,
gmina Brańszczyk

uchwała
zrealizowana

Numer uchwały

XIX.138.2020

XIX.141.2020

XIX.142.2020
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Data podjęcia
uchwały

Tytuł uchwały

Status

XX.145.2020

8 czerwca 2020 r.

w sprawie w sprawie dokonania
zmian w Uchwale Nr XIV.113.2019
Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30
grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Brańszczyk na lata 2020-2028

uchwała
zrealizowana

XX.146.2020

8 czerwca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w
Uchwale Budżetowej na rok 2020, Nr
XIV.114.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2019 r.

uchwała
zrealizowana

22 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady
Gminy Brańszczyk w sprawie propozycji uczczenia 100 rocznicy Bitwy
Warszawskiej 1920 poprzez nadanie
drodze ekspresowej S8 nazwy ,,Aleja
Bohaterów Bitwy Warszawskiej
1920’’ na terenie powiatu wyszkowskiego

uchwała
zrealizowana

22 czerwca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w
Uchwale Nr XIV.113.2019 Rady
Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozy Finansową Gminy
Brańszczyk nalata 2020-2028

uchwała
zrealizowana

XXI.149.2020

22 czerwca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w
Uchwale Budżetowejnarok2020, Nr
XIV.114.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2019 r.

uchwała
zrealizowana

XXII.150.2020

27 lipca 2020 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

uchwała
zrealizowana

XXII.151.2020

27 lipca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu
świetlic wiejskich na terenie Gminy
Brańszczyk

uchwała
zrealizowana

XXII.152.2020

27 lipca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu
korzystania z boiska sportowego w
Brańszczyku przy ulicy Jana Pawła II
45

uchwała
zrealizowana

XXII.153.2020

27 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Brańszczyk na rok szkolny 2020/2021

uchwała
zrealizowana

XXII.154.2020

27 lipca 2020 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

uchwała
zrealizowana

XXII.155.2020

27 lipca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez adwokat Renatę Sutor z
dnia 1 czerwca 2020 roku

uchwała
zrealizowana

27 lipca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w
Uchwale Nr XIV.113.2019 Rady
Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia
2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brańszczyk na lata 2020-2028

uchwała
zrealizowana

27 lipca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w
Uchwale Budżetowej na rok 2020, Nr
XIV.114.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2019 r.

uchwała
zrealizowana

XXXIII.158.2020

5 sierpnia 2020 r.

w sprawie nieudzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Brańszczyk

uchwała
zrealizowana

XXXIII.159.2020

5 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brańszczyk za 2019 rok

uchwała
zrealizowana

Numer uchwały

XXI.147.2020

XXI.148.2020

XXII.156.2020

XXII.157.2020
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Numer uchwały

Data podjęcia
uchwały

Tytuł uchwały

Status

XXXIII.160.2020

5 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Brańszczyk absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok

uchwała
zrealizowana

24 sierpnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w
Uchwale Nr XIV.113.2019 Rady
Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brańszczyk na lata 2020-2028

uchwała
zrealizowana

XXIV.162.2020

24 sierpnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIV.162.2020 Rady
Gminy Brańszczyk z dnia 24 sierpnia
2020 r. w sprawie dokonania zmian
w Uchwale Budżetowej na rok 2020,
Nr XIV.114.2019 Rady Gminy
Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2019 r.

uchwała
zrealizowana

XXV.163.2020

28 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Skarbnika
Gminy Brańszczyk

uchwała zrealizowana

10 września 2020 r

w sprawie wprowadzenia regulaminu
korzystania z boiska sportowego w
Brańszczyku przy ulicy Jana Pawła II
45

uchwała
zrealizowana

XXVI.165.2020

10 września 2020
r.

w sprawie dokonania zmian w
Uchwale Nr XIV.113.2019 Rady
Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brańszczyk na lata 2020-2028

uchwała
zrealizowana

XXVI.166.2020

10 września 2020
r.

w sprawie dokonania zmian w
Uchwale Budżetowej na rok 2020, Nr
XIV.114.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2019 r.

uchwała
zrealizowana

XXVII.167.2020

15 października
2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z
terenu Gminy Brańszczyk, zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

uchwała
zrealizowana

XXVII.168.2020

15 października
2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Brańszczyk

uchwała
zrealizowana

XXVII.169.2020

15 października
2020 r.

w sprawie skargi na Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w
Brańszczyku – Iwonę Kulasińską

uchwała zrealizowana

XXVII.170.2020

15 października
2020 r.

w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością

uchwała
zrealizowana

XXVII.171.2020

15 października
2020 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Brańszczyk

uchwała
zrealizowana

XXVII.172.2020

15 października
2020 r.

sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej
poboru w drodze inkasa

uchwała
zrealizowana

15 października
2020 r.

w sprawie dokonania zmian w
Uchwale Nr XIV.113.2019 Rady
Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brańszczyk na lata 2020-2028

uchwała
zrealizowana

XXIV.161.2020

XXVI.164.2020

XXVII.173.2020
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Numer uchwały

Data podjęcia
uchwały

Tytuł uchwały

Status

XXVII.174.2020

15 października
2020 r.

w sprawie dokonania zmian w
Uchwale Budżetowej na rok 2020, Nr
XIV.114.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2019 r.

uchwała
zrealizowana

26 listopada 2020
r.

w sprawie uchwalenia Programu
współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami określonymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2021

uchwała
zrealizowana

XXVIII.176.2020

26 listopada 2020
r.

w sprawie powierzenia prowadzenia
zadań publicznych polegających na
prowadzeniu konsultacji w zakresie
rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz ochrony ofiar przed
przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji
gminie Wyszków w roku 2021

Uchwała
zrealizowana

XXVIII.177.2020

26 listopada 2020
r.

w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta do celów podatku rolnego
na 2021 rok

uchwała
zrealizowana

XXVIII.178.2020

26 listopada 2020
r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2021 rok

uchwała z
realizowana

XXVIII.179.2020

26 listopada 2020
r.

w sprawie ustalenia służebności
gruntowej

uchwała
zrealizowana

XXVIII.180.2020

26 listopada 2020
r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ojcowizna,
gmina Brańszczyk

uchwała
zrealizowana

XXVIII.181.2020

26 listopada 2020
r.

w sprawie określenia szczegółowego
trybu i harmonogramu opracowania
projektu Strategii Rozwoju Gminy
Brańszczyk na lata 2021-2025

uchwała
zrealizowana

XXVIII.182.2020

26 listopada 2020
r.

w sprawie dokonania zmian w
Uchwale Budżetowej na rok 2020, Nr
XIV.114.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2019 r.

uchwała
zrealizowana

09 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie oraz specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie
będzie przyznawane w 2021 roku dla
nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brańszczyk

uchwała
zrealizowana

XXIX.184.2020

09 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Wyszkowskiego zadania z zakresu właściwości Powiatu
- zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Brańszczyk w
2021 roku

uchwała
zrealizowana

XXIX.185.2020

09 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Trzcianka

uchwała
zrealizowana

XXIX.186.2020

09 grudnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w
Uchwale Budżetowej na rok 2020, Nr
XIV.114.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2019 r

uchwała
zrealizowana

XXVIII.175.2020

XXIX.183.2020
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uchwały
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Status

22 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii

uchwała
zrealizowana

XXX.188.2020

22 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości stawki
tej opłaty

uchwała
zrealizowana

XXX.189.2020

22 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu
świetlic wiejskich na terenie Gminy
Brańszczyk

uchwała
zrealizowana

XXX.190.2020

22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brańszczyk
na lata 2021- 2026

uchwała
zrealizowana

XXX.191.2020

22 grudnia 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Brańszczyk

uchwała
zrealizowana

XXX.192.2020

22 grudnia 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Brańszczyk

uchwała
zrealizowana

XXX.193.2020

22 grudnia 2020 r.

sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Brańszczyk

uchwała
zrealizowana

XXX.194.2020

22 grudnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w
Uchwale Nr XIV.113.2019 Rady
Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brańszczyk na lata 2020-2028

uchwała
zrealizowana

XXX.195.2020

22 grudnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w
Uchwale Budżetowej na rok 2020, Nr
XIV.114.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2019 r.

uchwała
zrealizowana

Numer uchwały

XXX.187.2020

Źródło: opracowanie własne.

REALIZACJA ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY
W 2020 roku Wójt Gminy Brańszczyk wydał w sumie 121 zarządzeń. Najwięcej zarządzeń dotyczyło organizacji Gminy i Urzędu. W tabeli 5 przedstawiono zestawienie
zarządzeń w podziale na konkretne obszary.
Tabela 5. Zestawienie zarządzeń podjętych przez Wójta Gminy w 2020 roku
Obszar

Liczba zarządzeń

Finanse

38

Organizacja Gminy i Urzędu

57

Gospodarka nieruchomościami i zarządzanie majątkiem

1

Pomoc społeczna

1

Oświata

13

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna

2
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Liczba zarządzeń

Obszar
Utrzymanie czystości i system odbioru odpadów

2

Infrastruktura drogowa

3

Inne

4
Suma

121

Źródło: Opracowanie własne.

Zdecydowanie najwięcej zarządzeń podjętych przez Wójta dotyczyło organizacji
Gminy i Urzędu. Rok 2020 był związany z przechodzeniem pracowników na emeryturę oraz naborem nowej kadry na stanowiska urzędnicze. Ruch kadrowy w Urzędzie Gminy został szczegółowo przedstawiony w podrozdziale „Organizacja urzędu
i zarządzanie samorządowe”. W minionym roku przeprowadzono też zmiany w strukturze organizacyjnej urzędu, celem dostosowania go do nowych zmieniających się
przepisów a także sprawnego funkcjonowania w związku z rosnącą liczbą przydzielanych zadań. Wiele zarządzeń dotyczyło również sytuacji kryzysowej związanej z
pandemią i koniecznością zapewnienia funkcjonowania urzędu w sposób zabezpieczający zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz mieszkańców. Urząd przez pewien okres czasu był zamknięty dla bezpośredniej obsługi interesantów celem zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19. Wymagało to odpowiedniego
dostosowania i to zarówno w obszarze organizacyjnym jak i lokalowym. Konieczne
było dostosowanie systemu pracy urzędników do nowej sytuacji przy jednoczesnym
zachowaniu ciągłości obsługi interesantów i wymiany dokumentacji z innymi urzędami i instytucjami.
Drugim z obszarów, w którym wydano znaczną liczbę zarządzeń przez Wójta były
finanse Gminy. Podejmowane zarządzenia dotyczyły zmian dokonywanych w
uchwale budżetowej oraz zmian w planie finansowym Urzędu Gminy. Spora część
zarządzeń dotyczyła zamówień publicznych i związana była z realizacją gminnych
inwestycji.
Trzecim obszarem co do liczby podjętych zarządzeń Wójta była oświata. Zarządzenia związane z oświatą dotyczyły dożywiania uczniów, dowozu do szkół, stypendiów
oraz wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów w sytuacjach nagłych i kryzysowych.
Tabela 6. Informacja na temat realizacji zarządzeń Wójta Gminy w 2020 roku
Data podjęcia
zarządzenia

Tytuł zarządzenia

14 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze
ds. drogownictwa i budownictwa w Urzędzie Gminy w
Brańszczyku

SE.2.2020

20 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w
tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny
2020/2021 do szkoły podstawowej, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Brańszczyk

RO.3.2020

23 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze
ds. drogownictwa i budownictwa w Urzędzie Gminy w
Brańszczyku

FN.4.2020

5 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na 2020 rok

RO.5.2020

25 lutego 2020 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
w Brańszczyku

Numer
zarządzenia
RO.1.2020
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zarządzenia

Data podjęcia
zarządzenia

Tytuł zarządzenia

RO.6.2020

12 lutego 2020 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów uprawnionych do
uczestnictwa w kampanii wyborczej

RO.7.2020

12 lutego 2020 r.

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Brańszczyk

RO.8.2020

17 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze
- inspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie
Gminy w Brańszczyku

RO.9.2020

19 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

RO.10.2020

20 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze
ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Brańszczyku

FN.11.2020

24 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2020 rok

RO.12.2020

26 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminu Komisji Socjalnej oraz powołania Komisji Socjalne

RO.13.2020

26 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

RO.14.2020

26 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

RO.15.2020

26 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

RO.16.2020

26 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

RO.17.2020

26 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

RO.18.2020

26 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu ekologii i
ochrony dziedzictwa przyrodniczego

RO.19.2020

02 marca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze inspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy
w Brańszczyku.

RO.20.2020

03 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze
- Główny specjalista ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w
Brańszczyku

06 marca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze
ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Brańszczyku

RIG.22.2020

06 marca 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót prowadzonych na drogach gminnych, prac związanych z ich utrzymaniem, prac projektowych oraz inwestycji i remontów
prowadzonych przez Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w 2020 r.

RO.23.2020

16 marca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny
oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację

RO.21.2020
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zarządzenia

Data podjęcia
zarządzenia

Tytuł zarządzenia
zadania publicznego w 2020 r. z zakresu działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych

RO.24.2020

16 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata
2020-2028

SOP.25.2020

23 marca 2020 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego

RO.26.2020

24 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczenia dostępności
Urzędu Gminy Brańszczyk

RO.27.2020

27 marca 2020 r.

w sprawie zmiany czasu pracy Urzędu Gminy Brańszczyk

FN.28.2020

27 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

FN.29.2020

27 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia
Gminy Brańszczyk

FN.30.2020

27 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury
za 2019 rok.

RO.31.2020

27 marca 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

RO.32.2020

27 marca 2020 r.

w sprawie upoważnienia Pani Beaty Wójcik - Sekretarza
Gminy Brańszczyk do dokonywania wpisów, zmian oraz
wykreśleń wpisów w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brańszczyk, wpisów w
księgach rejestrowych oraz do wydawania odpisów z rejestru instytucji kultury i ksiąg rejestrowych

REK.33.2020

27 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze
ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Brańszczyku

USC.34.2020

9 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu
cywilnego

USC.35.2020

9 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brańszczyku

RO.36.2020

21 kwietnia 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr RO.27.2020 w sprawie
zmiany czasu pracy Urzędu Gminy Brańszczyk

FN.37.2020

21 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2020 rok

REK.38.2020

27 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

RO.39.2020

30 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk” - Projekt
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście
na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja
emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.1
„Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

FN.40.2020

30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2020 r.

11 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze
ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Brańszczyku

REK.41.2020
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RO.42.2020

11 maja 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiocie: Budowa drogi
gminnej nr 440108W w m. Trzcianka gm. Brańszczyk,
przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna gm. Brańszczyk''.

SOP.43.2020

20 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy w Brańszczyku na okres zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

FN.44.2020

20 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2020 rok

20 maja 2020 r.

zmieniające zarządzenie Nr RO.31.2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych

RO.46.2020

22 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr RO.46.2020 Wójta Gminy Brańszczyk z
dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przywrócenia dostępności Urzędu Gminy Brańszczyk z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa

FN.47.2020

29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2020 rok

REK.48.2020

2 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze
ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Brańszczyku

RO.49.2020

5 czerwca 2020 r.

w sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów uprawnionych do
uczestnictwa w kampanii wyborczej

RO.50.2020

8 czerwca 2020 r.

w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Brańszczyk

RO.51.2020

8 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania zastępcy Gminnego Komisarza
Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego do
przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego 2020 r.
na terenie Gminy Brańszczyk

FN.52.2020

15 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2020 rok.

REK.53.2020

15 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze
ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Brańszczyku

REK.54.2020

26 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Skarbnika
Gminy w Urzędzie Gminy w Brańszczyku

FN.55.2020

26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2020 rok

REK.56.2020

30 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze
ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Brańszczyku

RO.57.2020

30 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiocie: Rozbudowa
oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek, gmina
Brańszczyk''

RO.58.2020

3 lipca 2020 r.

w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Brańszczyku

FN.59.2020

6 lipca 2020 r

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2020 rok

FN.60.2020

8 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2020 rok

RO.61.2020

14 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Skarbnika w
Urzędzie Gminy w Brańszczyku

Numer
zarządzenia

RO.45.2020
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Data podjęcia
zarządzenia

Tytuł zarządzenia

REK.62.2020

20 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego

FN.63.2020

27 lipca 2020 r.

w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2021 rok przypadających na poszczególne
sołectwa

FN.64.2020

28 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2020 rok

28 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiocie: Dostawa gorących posiłków do szkół w miejscowościach Trzcianka,
Turzyn, Nowa Wieś, Knurowiec, Poręba Średnia, Nowe
Budy gminy Brańszczyk w roku szkolnym 2020/2021''

28 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiocie: Rozbudowa
oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek, gmina
Brańszczyk''

RO.67.2020

28 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiocie: Dowóz uczniów
na terenie gminy Brańszczyk do Szkół Podstawowych w
Brańszczyku, Porębie Średniej, Nowych Budach, Nowej
Wsi, Trzciance i Knurowcu w okresie od 01.09.2020 r.
do zakończenia roku szkolnego w 2021r.

RO.68.2020

4 sierpnia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w
celu uzyskania opinii mieszkańców Gminy Brańszczyk w
sprawie zmiany Statutu Gminy Brańszczyk

REK.69.2020

4 sierpnia 2020 r.

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Brańszczyk

RO.70.2020

7 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiocie: Przebudowa
drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Poręba Kocęby w gminie Brańszczyk''

REK.71.2020

7 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej,
ustalenia jej zadań i trybu pracy

REK.72.2020

26 sierpnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze
ds. budownictwa i remontów w Urzędzie Gminy w
Brańszczyku

FN.73.2020

27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2020

FN.74.2020

28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata
2020-2028

REK.75.2020

2 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze
ds. obywatelskich i promocji Gminy w Urzędzie Gminy w
Brańszczyku

REK.76.2020

1 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze
ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w
Brańszczyku

REK.77.2020

2 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze
ds. obsługi Biura Rady Gminy w Urzędzie Gminy w
Brańszczyku

RO.78.2020

7 września 2020 r.

w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy w
Brańszczyku

RO.79.2020

11 września 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze
ds. budownictwa i remontów w Urzędzie Gminy w
Brańszczyku

RO.65.2020

RO.66.2020
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RO.80.2020

14 września 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze
ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Brańszczyku

RO.81.2020

16 września 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowiska urzędnicze
ds. obsługi Biura Rady Gminy oraz ds. obywatelskich i
promocji Gminy w Urzędzie Gminy w Brańszczyku

RO.82.2020

16 września 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiocie: „Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance na lokalne miejsce spotkań kulturalnych”

RO.83.2020

29 września 2020 r.

w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności

FN.84.2020

30 września 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brańszczyk za I półrocze 2020
roku.

FN.85.2020r.

30 września 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Brańszczyk za I półrocze 2020 roku.

FN.86.2020

30 września 2020 r.

w sprawie przedstawienia półrocznego sprawozdania z
wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za I półrocze 2020 roku

1 października 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót prowadzonych na drogach gminnych, prac związanych z ich utrzymaniem, prac projektowych oraz inwestycji i remontów
prowadzonych przez Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w 2020 r.

RO.88.2020

16 października 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiocie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brańszczyk w okresie
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.''

FN.89.2020

20 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na 2020 rok

RO.90.2020

20 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczenia bezpośredniej
obsługi klienta Urzędu Gminy w Brańszczyku

RO.91.2020

23 października 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczenia bezpośredniej obsługi klienta Urzędu Gminy w
Brańszczyku

RO.92.2020

23 października 2020 r.

w sprawie określenia procedury kontroli przestrzegania i
stosowania zasad dotyczących utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Brańszczyk

FN.93.2020

29 października 2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji
o wykonaniu budżetu Gminy Brańszczyk za III kwartał
2020 roku

REK.94.2020

29 października 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego

FN.95.2020

29 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2020 rok

03 listopada 2020 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła
II w Białymbłocie podczas jego nieobecności

03 listopada 2020 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania
p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” w Knurowcu podczas jego
nieobecności

Numer
zarządzenia

RO.87.2020

REK.96.2020

REK.97.2020
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REK.98.2020

03 listopada 2020 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła
II w Nowych Budach podczas jego nieobecności

REK.99.2020

03 listopada 2020 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania
Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Porębie
podczas jego nieobecności

REK.100.2020

03 listopada 2020 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania
p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance podczas jego nieobecności

REK.101.2020

03 listopada 2020 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania
p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turzynie podczas jego nieobecności

RO.102.2020

03 listopada 2020 r.

w sprawie odwołania Pełnomocnika do spraw ochrony
informacji niejawnych

RO.103.2020

03 listopada 2020 r.

w sprawie Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy
w Brańszczyku

RO.104.2020

13 listopada 2020 r.

w sprawie odwołania Zarządzenia nr RO.102.2020
Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 03 listopada 2020 r.

FN.105.2020

13 listopada 2020 r.

w sprawie przedstawienia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2021-2030

FN.106.2020

13 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej
Gminy Brańszczyk na rok 2021

FN.107.2020

16 listopada 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej pełnej

FN.108.2020

23 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr FN.95.2020 z dnia 29
października 2020 roku

FN.109.2020

23 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr FN.95.2020 Wójta
Gminy Brańszczyk z dnia 29 października 2020 roku

FN.110.2020

23 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2020 rok

111.2020

24 listopada 2020 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Brańszczyku do prowadzenia postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób
ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu ,,czyste Powietrze''

FN.112.2020 r.

30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2020 rok

REK.113.2020

07 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze
ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w
Brańszczyku

FN.114.2020

08 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr FN.112.2020 Wójta
Gminy Brańszczyk z dnia 30 listopada 2020 roku

FN.115.2020

11 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej celem likwidacji zużytych środków trwałych, pozostałych środków
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, będących w ewidencji Gminy Brańszczyk

RO.116.2020

17 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze
ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w
Brańszczyku

22 grudnia 2020 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania składnic akt dla żłobków i klubów dziecięcych oraz jednostek systemu oświaty Gminy Brańszczyk

Numer
zarządzenia

RO.117.2020
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Data podjęcia
zarządzenia

Tytuł zarządzenia

FN.118.2020

28 grudnia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej pełnej

FN.119.2020

28 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2020 rok

FN.120.2020

28 grudnia 2020 r.

w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

FN.121.2020

31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata
2020 - 2028

Numer
zarządzenia

Źródło: Opracowanie własne.

Poza wydawaniem zarządzeń, Wójt angażował się również w życie społeczne gminy
biorąc udział w wielu ważnych wydarzeniach. W dniu 8 lutego brał udział wraz z
małżonką w balu charytatywnym w ZPO w Porębie, z którego dochód przekazano
na zakup materiałów potrzebnych do remontu łazienki dla dzieci. Uczestniczył w obchodach 157 rocznicy Powstania Styczniowego. Z okazji 101 rocznicy urodzin
mieszkanki Trzcianki Czesławy Sarnackiej złożył jej życzenia wraz z delegacją samorządową. Dnia 8 marca brał udział w uroczystym koncercie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i wręczył kwiaty mieszkankom gminy Brańszczyk. Również 8
marca z okazji 180 rocznicy urodzin Stanisława Pomian-Srzednickiego złożył kwiaty
pod pomnikiem upamiętniającym tą ważną postać. Wraz z Urzędem był organizatorem obchodów gminnych w dniu 11 marca Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. W kwietniu Wójt razem z Sołtysami i pracownikami urzędu dostarczali maseczki mieszkańcom Gminy Brańszczyk. W dniu 15 maja w 77 rocznicę zamordowania mieszkańców
Poręby-Kocęby za niesienie pomocy Żydom wójt Wiesław Przybylski złożył kwiaty
pod tablicą upamiętniającą zamordowanych. W dniu 18 maja brał w uroczystości w
naszej gminie, poświęconej 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Z inicjatywy
Wójta, 9 czerwca zorganizowano w sali OSP w Brańszczyku obchody Jubileuszu
30-lecia samorządu. Odbyło się wtedy spotkanie samorządowców i społeczników,
którzy na przestrzeni tych lat angażowali się w politykę i życie społeczne gminy
Brańszczyk. Z tej okazji wydano publikację „30-lecie samorządu terytorialnego w
Gminie Brańszczyk”, przygotowaną na tę okazję przez zastępcę wójta, dr Elżbietę
Paziewską, zajmującą się naukowo historią samorządu terytorialnego.

Ryc. 3 Uroczystość Jubileuszu 30-lecia Samorządu w Gminie Brańszczyk, źródło: Kurier Gminy Brańszczyk

W czerwcu Wójt uczestniczył w festynie Noc Świętojańska nad Bugiem zorganizowanym przez GCKSiT. Na zaproszenie skierowane przez Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Obrony Narodowej oraz Pana Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury w dniu 15 sierpnia 2020 r. o godz. 7.30 przy trasie S8 na wysokości stacji
paliw LOTOS w Emilianowie Wójt Gminy Brańszczyk Wiesław Przybylski brał udział
w uroczystości odsłonięcia głazu upamiętniającego bohaterów „Bitwy Warszawskiej

Strona | 30

Część I. Informacje podstawowe

1920” oraz nadania drodze ekspresowej S8 nazwy „Trasa Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.” W dniu 16 sierpnia 2020 r. na przystani w Brańszczyku odbył się
Festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Święta Wojska Polskiego w 100 rocznicę Bitwy
Warszawskiej, podczas którego Wójt wręczał nagrody uczestnikom zawodów kajakowych oraz łódką pychówką. W dniu 23 sierpnia 2020 r. odbyły się dożynki podczas
których wójt gminy Brańszczyk Wiesław Przybylski i parafia św. Barbary w Porębie
wraz z mieszkańcami i Starostami dożynkowymi dziękowali Bogu za plony, a rolnikom za pracę w tak trudnym czasie pandemii. Dożynki stały się okazją do uroczystego otwarcia i poświęcenia placu Rekreacji i Turystyki przy kościele w Porębie.
Poświęcenia placu dokonał ks. Proboszcz Prałat Andrzej Grzybowski. W ostatnią
sobotę wakacji, 29 sierpnia 2020 r. Wójt brał udział w zorganizowanym w skansenie
pikniku – pożegnanie wakacji. W dniu 30 sierpnia Wójt wraz z przedstawicielami
samorządu brał udział w pożegnaniu i podziękowaniu za 31 lat posługi duszpasterskiej Proboszczowi Parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku, ks.
Pawłowi Stacheckiemu. W dniu 6 września w Brańszczyku i w dniu 20 września w
Porębie Wójt brał udział w Narodowym czytaniu Balladyny Juliusza Słowackiego.
Dnia 12 września 2020 r. w Centrum Księdza Orione w Brańszczyku został podpisany list intencyjny o współpracy w realizacji autorskich programów promujących
Gminę Brańszczyk i Centrum Księdza Orione – Przystań Nadzieja w Brańszczyku.
Z kolei 13 września podczas uroczystej niedzielnej Mszy Św., Wójt wraz z przedstawicielami samorządu Gminnego i Powiatowego oraz mieszkańcami brali udział we
wprowadzeniu nowego proboszcza Ks. Jerzego Brzezińskiego do objęcia obowiązków w Parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku. W związku z 81
rocznicą napaści Związku Radzieckiego na Polskę Wójt uczestniczył wraz z władzami Powiatu Wyszkowskiego w uroczystości upamiętniającej to wydarzenie w
dniu 17 września 2020 r. w Wyszkowie. W dniu 18 września 2020 r. na terenie Skansenu im. Marii Żywirskiej w Brańszczyku, w ramach ogólnopolskiej akcji #sadziMY,
zainicjowanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę i Pierwszą Damę Agatę KornhauserDudę Wójt wraz z ks. Proboszczem Jerzym Brzezińskim, prezesem Stowarzyszenia
na rzecz rozwoju Gminy Brańszczyk - „Odnowa” Janem Szymanikiem oraz kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych i pracownikami UG posadzili dąb upamiętniający 100-lecie urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Pracownicy Urzędu
Gminy w Brańszczyku z Wójtem Wiesławem Przybylskim na czele, sprzątali tego
dnia również las w okolicach wsi Nowy Brańszczyk. W dniu 27 września odbyły się
obchody 81 rocznicy pobytu mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Porębie, organizatorami byli: starosta powiatu wyszkowskiego - Jerzy Żukowski, wójt gminy
Brańszczyk - prof. Wiesław Przybylski, proboszcz parafii pw. św. Barbary w Porębie
- ks. prałat Andrzej Grzybowski. W miesiącach sierpień-wrzesień na zaproszenie
sołtysów i mieszkańców wójt Wiesław Przybylski brał udział w zebraniach sołeckich
związanych z ze zgłaszaniem zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w
2021 r. Wójt w dniu 2 października brał udział w pierwszym 24-godzinnym biegu
sztafetowym wokół gminy Brańszczyk i przebiegł w sumie 65,1 km w tym dniu. W
sobotę, 3 października na łące przy ul. Bielińskiej w Brańszczyku w ramach XII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich oraz XXVI Sportowego Turnieju Miast
i Gmin odbyła się z udziałem Wójta impreza Hubertus Jeździecki, która była też okazją do wspólnego uczczenia 100 Rocznicy zwycięstwa nad bolszewikami. W południe 11 listopada z okazji 102 rocznicy odzyskania niepodległości przedstawiciele
władz gminnych: wójt gminy Brańszczyk – prof. Wiesław Przybylski, przewodnicząca
Rady Gminy - Ewa Wielgolaska oraz radny – Tadeusz Kruszewski uroczyście złożyli
kwiaty w miejscach pamięci narodowej na terenie Gminy Brańszczyk. W dniu 18
listopada w wieku 70 lat zmarł długoletni duszpasterz parafii Brańszczyk były proboszcz ks. kan. Paweł Stachecki – Wójt brał udział w uroczystościach pogrzebowych.
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UDZIAŁ W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACH
Gmina Brańszczyk jest członkiem Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związku Samorządów Polskich. Poprzez udział Gminy w tych Związkach
nasze interesy są reprezentowane na zewnątrz w sposób profesjonalny a głos samorządu jest bardziej respektowany. W obecnej sytuacji Rząd RP konsultuje wiele
decyzji i ustaw właśnie ze związkami które reprezentują interesy liczniejszych grup.

Ryc. 4 źródło: Facebook - Związek Polskich
Samorządów

Związek Samorządów Polskich zrzesza 109
samorządów (Powiatów, Gmin i Miast). W
roku 2020 delegacja ZSP spotykała się wielokrotnie z Ministrami oraz przedstawicielami Rządu RP w m.in. sprawie: nowelizacji
ustawy o czystości i porządku w gminach
(nowe przepisy mają doprowadzić do obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami),
finansowania oświaty, zwolnienia samorządów ze składek ZUS przez trzy miesiące,
czy opiniowania projektów ustaw i rozporządzeń. Odbyło się spotkanie z Wojewodą Mazowieckim na którym zaprezentowano założenia Tarczy Antykryzysowej dla Samorządów.

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zrzesza 638
gmin. ZGW postulował stworzenie
dla samorządów (w ramach tzw.
Tarcz antycovidowych) specjalnego instrumentu finansowego,
podtrzymującego rozwój gospodarczy w gminach z obszarami
wiejskimi poprzez utworzenie
„Gminnego bonu inwestycyjnego”.
W 2020 roku w ZGW RP występoRyc. 5 źródło: prawo.pl
wał z innymi organizacjami samorządowymi, wchodzącymi w skład
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, np. w sprawie przedłużenia
terminu uchwalenia budżetów JST, rozluźnienia reguły wydatkowej, uelastycznienia
biegu terminów administracyjnych, finansowania zadań oświatowych i projektów
zwiększających dochody gmin. Związek opiniował wiele projektów ustaw i rozporządzeń. Głównym obszarem współpracy z ogólnokrajowymi organizacjami samorządowymi jest Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Ryc. 6 źródło: mfpk.com.pl
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Gmina Brańszczyk jest też jednym z członków założycieli
Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. To instytucja samorządowa i największy regionalny fundusz poręczeniowy w Polsce. Celem
działania MFPK jest wspieranie przedsiębiorców z seg-
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mentu MŚP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, udzielając poręczeń kredytowych, pożyczkowych, leasingowych i wadialnych. Aktywna polityka poręczeniowa Funduszu pozwala na tworzenie partnerskich
kontaktów pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym w zakresie wsparcia wszelkich działań rozwojowych sektora MSP, w tym również przeciwdziałaniu bezrobociu
na terenie Mazowsza. Działalność poręczeniowa Funduszu przyczyniła się do utworzenia lub utrzymania ponad 50 tys. miejsc pracy na Mazowszu. Dotychczas MFPK
wsparł prawie 4 tys. firm, na ponad 1,3 mld złotych

MIESZKAŃCY
Liczba mieszkańców na 31.12.2020 r. – 8.394, tym:
•
•

zameldowani na pobyt stały – 8.152
zameldowani na pobyt czasowy – 242

Liczba mieszkańców na 31.12.2019 r. – 8452, w tym:
•
•

zameldowani na pobyt stały – 8.166
zameldowani na pobyt czasowy – 286

Migracje ludności w 2020 r.:
•
•
•
•
•

Liczba zameldowań na pobyt stały – 108
Liczba zameldowań na pobyt czasowy obywateli polskich – 90
Liczba zameldowań na pobyt czasowy cudzoziemców – 33
Liczba wymeldowań z pobytu stałego – 13
Liczba wymeldowań z pobytu czasowego – 3

Akty stanu cywilnego w 2020 r.:
•
•
•
•
•

Liczba urodzeń – 92
Liczba zgonów – 121
Liczba zawartych małżeństw w USC – 10
Liczba zawartych małżeństw konkordatowych – 27
Liczba zawartych małżeństw za granicą umiejscowionych w USC – 1

Tabela 7. Wykaz ilościowy mieszkańców
Miejscowość

Liczba mieszkańców

1.

BIAŁEBŁOTO-KOBYLA

413

2.

BIAŁEBŁOTO-KURZA

197

3.

BIAŁEBŁOTO-STARA WIEŚ

257

4.

BRAŃSZCZYK

1286

5.

BUDYKIERZ

226

6.

DALEKIE-TARTAK

292

7.

DUDOWIZNA

239

8.

KNUROWIEC

250

Lp.
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Miejscowość

Liczba mieszkańców

9.

NIEMIRY

312

10.

NOWA WIEŚ

390

11.

NOWE BUDY

297

12.

NOWY BRAŃSZCZYK

241

13.

OJCOWIZNA

104

14.

PORĘBA ŚREDNIA

404

15.

PORĘBA-KOCĘBY

350

16.

PRZYJMY

257

17.

STARE BUDY

186

18.

TRZCIANKA

1039

19.

TUCHLIN

230

20.

TURZYN

774

21.

UDRZYN

290

22.

UDRZYNEK

360

Lp.

Razem

8394

Źródło: opracowanie własne

Wykres 1. Struktura wiekowa mieszkańców wg stanu na 31.12.2020

Struktura wiekowa mieszkańców wg stanu na 31.12.2020
Mężczyźni
81+

102

71-80

199

61-70
51-60

499
556

41-50

666

31-40

658

21-30
11-20
0-10

Kobiety
250
314
491
500
552
627

543
431
495

565
464
482

Struktura wiekowa mieszkańców gminy Brańszczyk została przedstawiona za pomocą wykresu płci i wieku. W odniesieniu do społeczności gminy, podobnie jak w
populacji całego kraju, ma ona charakter regresywny, udział dzieci i młodzieży w
społeczeństwie jest zaniżony natomiast postępuje starzenie się społeczeństwa.
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REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
Strategia rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2015-2020
Strategia Rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2015-2020 określała misję rozwoju gminy jako przedsięwzięcia do realizacji, według hierarchii dziedzin, w następujący sposób:
1) Środowisko naturalne:
• zachować istniejące walory przyrodnicze gminy,
• zatrzymać degradację jakości wód powierzchniowych,
• odtworzyć zasoby wodne w ramach „małej retencji”,
• konsekwentnie realizować zalesienia, dolesienia i zadrzewienia,
• realizować projekty z grupy odnawialnych źródeł energii,
• zabezpieczyć brzeg rzeki Bug przed postępującą erozją w kierunku terenów
zainwestowanych.

2) Zagospodarowanie terenu:
•
•
•
•
•

chronić historyczne układy urbanistyczne,
wprowadzić ład przestrzenny na terenach rekreacyjnych gminy,
narzucić ramowe kanony architektoniczne nawiązujące do regionalnych
wzorów architektonicznych,
ograniczyć na terenach wiejskich wysokość wznoszonych budynków do
dwóch kondygnacji,
chronić i odbudowywać parki i układy zieleni na ternach zurbanizowanych.

3) Układ komunikacyjny:
•
•
•
•
•
•
•

poprawić jakość istniejącej sieci drogowego układu gminnego,
zarezerwować tereny dla przebiegu nowych tras komunikacyjnych,
zrealizować ciąg spacerowo – rekreacyjny i ścieżki rowerowe wzdłuż Bugu,
ułożyć chodniki wzdłuż dróg przebiegających przez wsie,
zrealizować budowę zatok na przystankach komunikacji publicznej,
budować parkingi w miejscach o zaawansowanych procesach urbanizacyjnych,
wybudować ścieżki rowerowe.

4) Infrastruktura:
•
•
•
•
•

rozbudować systemy kanalizacji sanitarnej,
modernizować stacje wodociągowe i usprawnić systemy zaopatrzenia w
wodę,
rozbudować system sieci gazowej na terenie całej gminy,
promować wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,
zmodernizować przystań wodną i utworzyć miejsca biwakowe nad rzeką
Bug.

5) Rozwój gospodarczy:
•

rozwinąć sektor usług,
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•
•
•
•
•
•

stymulować rozwój mieszkalnictwa,
rozwinąć przemysł i „czyste technologie”,
kreować zrównoważony rozwój przy współpracy z sąsiednimi gminami,
promować gminę i przyciągać inwestorów,
promować agroturystykę i zdrowy oparty o sport styl życia,
rozwinąć komunikację.

6) Infrastruktura społeczna
•
•
•

•
•
•

rozwinąć bazę sportową poprzez budowę i modernizację boisk, hal sportowych i pływalni,
stworzyć kluby młodzieżowe i świetlice środowiskowe, place zabaw, siłownie zewnętrzne,
zlokalizować infrastrukturę dla rekreacji ogólnodostępnej (trasy rowerowe,
piesze, miejsca biwakowe, parkingi, zaplecze gastronomiczne, przystanie
wodne),
utrzymać bazę przedszkolną,
zwiększyć stopień bezpieczeństwa publicznego,
ograniczyć zasięg patologii społecznych.

Główne problemy i przedsięwzięcia realizacyjne:
•

•
•

•

•

Gmina Brańszczyk dzięki swym walorom krajobrazowo- przyrodniczym w
przyszłości powinna stanowić bazę dla rekreacji indywidualnej i ogólnodostępnej. Należy więc wprowadzić ład przestrzenny na terenach zurbanizowanych przeznaczonych na rekreację.
Zrealizowanie systemów wodociągowych wymusza budowę kanalizacji i jest
ona niezbędna w celu zahamowania dalszej degradacji środowiska.
Do obszarów priorytetowych rozwoju gminy zaliczono: Gospodarkę – rozwój
rolnictwa i pozarolniczych funkcji na bazie istniejących zasobów terenów inwestycyjnych oraz rozwój turystyki i agroturystyki.
Społeczeństwo – utrzymanie dostępności i wysokiego poziomu oświaty i
opieki zdrowotnej, rozwój sportu, kultury fizycznej i turystyki oraz innych
usług społecznych, poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania,
umiejętność tworzenia lepszych warunków życia i aktywizacji społeczności
lokalnej.
Infrastrukturę – działania, które będą tworzyć warunki do skutecznej realizacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury technicznej,
zgodnej z zasadami polityki przyjaznej środowisku oraz infrastruktury społecznej odpowiadającej współczesnym potrzebom.

W 2020 r. Gmina Brańszczyk przystąpiła do prac nad przygotowaniem projektu nowej strategii rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2021-2025 z uwagi na kończący się
okres obowiązywania aktualnej. W tym celu, aby przystąpić do wyznaczenia kierunków działania gminy należy dokonać analizy wykorzystania pełnego potencjału danej strategii rozwoju i stworzeniu raportu ewaluacji po zakończeniu trwania okresu
określonych działań strategicznych. Analiza SWOT pozwoliła na określenie mocnych i słabych stron Gminy (uwarunkowania wewnętrzne) oraz szans i zagrożeń
(uwarunkowania zewnętrzne). Cele strategiczne, w tym dalsze cele operacyjne i ich
zadania pozwoliły na usystematyzowanie wieloletnich działań w Gminie. Ważnymi
inwestycjami infrastrukturalnymi w gminie są działania związane z gospodarką
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wodno-kanalizacyjną. Gmina ma dostęp do dobrej jakości wody podziemnej, niewymagającej uzdatniania oraz kompletną sieć wodociągową. W tym zakresie konieczne są inwestycje modernizacyjne. Natomiast sieć kanalizacyjna w gminie jest
niewystarczająca, nie gwarantuje niezbędnej ochrony dla środowiska i w tym zakresie konieczne są poważne inwestycje oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków.
Istotnym elementem infrastruktury ochrony środowiska jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Istnieje także potrzeba sukcesywnej gazyfikacji gminy.
Tabela 8. Wskaźniki realizacji zadań "Strategii Rozwoju Gminy” w podziale na cele
strategiczne i operacyjne
Wskaźniki realizacji

Cel operacyjny

OBSZAR PRIORYTETOWY: GOSPODARKA
Cel strategiczny: Rozwój gospodarczy wykorzystujący atuty i zasoby
•

•
Gmina stymulująca
rozwój i przyjazna inwestorom

•
•
•

Promocja obszarów atrakcyjnych dla potencjalnych inwestorów na terenie całej gminy- spotkanie z Panattoni Europe D&D Devco. Pozyskiwanie inwestorów Strategicznych przy trasie S8 - Transconnect Jarosław Rzemek Miletis Sp. Z o.o.
Około 300 budynków mieszkalnych, letniskowych. Rozbudowa Tartaku, hotelu z restauracją, ubojni, wytwórni mieszanki bitumicznej. Wybudowano stację diagnostyczną oraz sklepy.
Realizację szkoleń dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w PUP Wyszków.
Szkolenia dla rolników z zakresu nowoczesnych technologii, rolnictwa
ekologicznego, agroturystyki organizowane przez ODR.
Wspieranie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży – szkolenia dziennikarskie oraz Magazyn Młodych Mediów.

Gmina posiadająca
atrakcyjną ofertę turystyczną

•
•

Budowa placu w pobliżu kościoła w Porębie.
Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych w sołectwach.

•
•
•
•

Pozyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
WFOŚiGW,
RPOIWM

Gmina aplikująca o
środki zewnętrzne

OBSZAR PRIORYTETOWY: SPOŁECZEŃSTWO
Cel strategiczny: Zrównoważony rozwój społeczny
•
Gmina zapewniająca
wysoki standard usług
społecznych
•
•
Gmina rozwiązująca
problemy społeczne

•
•

Strona | 38

Rozbudowa bazy sportowej w szkołach, sołectwach:
- Powstała nowa podłoga w SP Nowa Wieś,
- Remont w szkołach w Brańszczyku, Porębie, Nowej Wsi, Nowych
Budach, Knurowcu, Trzciance,
- Wybudowano 8 placów zabaw oraz siłowni,
- Wybudowano boisko sportowe we wsi Budykierz,
Doposażenie jednostek OSP Poręba, OSP Brańszczyk, OSP
Nowe Budy, OSP Turzyn, OSP Białebłoto, OSP Trzcianka
Odsetek osób bezrobotnych na przestrzeni lat systematycznie spada,
stopa bezrobocia jest na poziomie 1,8%, większość bezrobotnych stanowią kobiety.
Aby zmniejszyć występujący problem bezrobocia w Gminie Urząd udostępnia informacje na temat wpływających ofert pracy.
Liczba osób korzystających z pomocy GOPS spada, lecz wzrasta zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze i pobyt w DPS dla osób starszych.
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•
•
•

•
Gmina rozwijająca
tożsamość i integrująca lokalne społeczeństwo

Gmina realizuje programy profilaktyczne poprze GOPS oraz GKRPA i
Punkt Konsultacyjny w Wyszkowie.
Poprawiła się sytuacja finansowa rodzin z dziećmi, którzy otrzymują
rządowe wsparcie w postaci 500+ oraz 300+.
Sytuacja demograficzna w Gminie nie jest korzystna, przyrost naturalny
posiada wartość ujemną.

Nastąpiło zwiększenie aktywności młodzieży oraz innych grup społecznych. Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi na terenie gminy i regionu, w zakresie realizacji umacniania tożsamości i więzi mieszkańców, kultury, historii, rozwój zainteresowań oraz
promocję zdrowego stylu życia i dbania o środowisko. Powstają nowe
Koła Gospodyń Wiejskich oraz młodzieżowe koła wolontariatu.

OBSZAR PRIORYTETOWY: INFRASTRUKTURA
Cel strategiczny: Rozbudowa infrastruktury technicznej dla ochrony środowiska
•
•
Gmina rozbudowująca
•
infrastrukturę techniczną
•
•

Gmina wykorzystująca energię odnawialną
Gmina dbająca o środowisko naturalne

Wybudowano około 5 km sieci kanalizacyjnej i wykonano 383 przyłącza.
Wybudowano około 4,5 km sieci wodociągowej i wykonano 214 przyłączy.
Wybudowano 18 przydomowych oczyszczalni ścieków. Powstało ok. 7
km gminnych dróg asfaltowych.
Wykonano projekty budowlane dla 37 lokalizacji w miejscowości Turzyn
i Ojcowizna.
Współpraca z zarządcami dróg powiatowych i krajowych - poprawiono
około 8 km dróg.

•

Montaż solarów do podgrzewania wody na terenie gminy Brańszczyk.
Założono panele fotowoltaiczne na budynkach SP w Trzciance i
Brańszczyku.

•

Sporządzenie miejscowych planów regulujących zagospodarowanie
przestrzenne na terenie gminy.

Źródło: opracowanie własne

Ewaluację strategii za lata 2015-2020 w ujęciu wydatków poniesionych w poszczególnych obszarach działalności przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 9. Zrealizowane inwestycje w latach 2015-2020
LP./SYMBOL/KIERUNEK INWESTOWANIA

NAZWA ZADANIA

WARTOŚĆ
OGÓŁEM

W TYM
DOTACJA

1 /061/Urządzenia, zaopatrzenie rolnictwa w wodę.

Sieci wodociągowe

777 273,00 zł

0,00 zł

777 273,00 zł

0,00 zł

5 455 273,00 zł

1 073 103 zł
FOGR i FDS

2 /078/ Drogi
gminne.

Budowa dróg asfaltowych w
Trzcianka, Dudowizna, Niemiry, Poręba Kocęby (Zastruże), Przyjmy,
Nowe Budy, Stare
Budy

5 455 273,00 zł
1 073 103 zł
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LP./SYMBOL/KIERUNEK INWESTOWANIA

3 /077/ Drogi
powiatowe.

4 /045/ Domy
kultury.

5 /084/ Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona ppoż

6/Szkoły.

7 /083/ Administracja publiczna.

8 /062/ Kanalizacja na wsi.

9 /063/
Oczyszczalnie
ścieków.

10 /054/ Pozostałe ośrodki
związane z rekreacją.

11 /080/ Wytwarzanie
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NAZWA ZADANIA

WARTOŚĆ
OGÓŁEM

W TYM
DOTACJA

Przebudowa dróg
powiatowych
Brańszczyk ul. Bielińska i Nowa Wieś,
Projekty Turzyn,
Niemiry

2 035 040,00 zł

0,00 zł

2 035 040,00 zł

0,00 zł

659 678,00 zł

0,00 zł

659 678,00 zł

0,00 zł

2 375 718,00 zł

0,00 zł

2 375 718,00 zł

714 842,00 zł

500 000,00 zł

0,00 zł

500 000,00 zł

0,00 zł

Oprogramowanie
e-sesja

32 630,00 zł

0,00 zł

Zakup serwera

44 337,81 zł

0,00 zł

76 967,81 zł

0,00 zł

3 894 559,00 zł

0,00 zł

3 894 559,00 zł

1 971 260,00 zł

1 255 650,00 zł

0,00 zł

1 255 650,00 zł

724 385,00 zł

1 168 598,00 zł

190 890,00 zł

1 168 598,00 zł

190 890,00 zł

3 732 557,58 zł

1 880 775,74 zł

Budowa budynku
świetlicy w
Udrzynku, dom Budykierz

Dofinansowanie
Policji i Państwowej Straży Pożarnej Remont budynków OSP. Większośc budynków
OSP jest wyremontowana pozostaje
do wykończenia
OSP Białebłoto,
Poręba i Trzcianka,
częściowych remontów wymaga
Brańszczyk, Nowe
Budy.

Fotowoltaika, SP
Trzcianka i Brańszczyk. Remont podłogi w Nowej Wsi.

Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej

Rozbudowa
oczyszczalni ścieków Udrzynek,
przydomowe
oczyszczalnie w
Ojcowiźnie

Budowa placu w
Porębie, place zabaw dla dzieci siłownie plenerowe,
zakup działek pod
place zabaw.

Wykonanie instalacji solarnych
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LP./SYMBOL/KIERUNEK INWESTOWANIA

NAZWA ZADANIA

WARTOŚĆ
OGÓŁEM

W TYM
DOTACJA

Wymiana pieców

2 049,99 zł

0,00 zł

3 734 607,57 zł

1 880 775,74 zł

197 376,00 zł

0,00 zł

197 376,00 zł

0,00 zł

22 130 740,38 zł

4 583 995,74 zł

energii cieplnej.

12 /035/ Zakłady opieki
zdrowotnej.

Dotacja dla szpitala

Ogółem:

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie w gminie Brańszczyk
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu
o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019, poz. 2277).
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brańszczyku powołana została zarządzeniem nr RO.3.2019 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 23 stycznia 2019 r. W skład Komisji wchodzi 7 osób, są to osoby przeszkolone w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podstawowym zadaniem i
głównym celem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia
spożycia napojów alkoholowych, zmiany struktury ich spożywania, zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja poprzez swoją działalność, zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem
zdrowego stylu życia oraz pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.
GKRPA realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy:
1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci,
4. wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, których działalność służy rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii,
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących
reklamy napojów alkoholowych oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
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6. wspieranie zatrudniania socjalnego poprzez organizowanie centrów integracji społecznej,
7. pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom, w pokonywaniu
uzależnień i integrowaniu ze środowiskiem lokalnym,
8. opiniowanie propozycji podejmowania działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach realizacji Programu,
9. merytorycznego wsparcia realizacji Programu,
10. opiniowanie aktów prawnych wydawanych przez organy Gminy Brańszczyk
dotyczących przedmiotu działalności Komisji- w tym projektu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz spraw związanych ze
sprzedażą napojów alkoholowych,
11. podejmowanie czynności wobec osób nadużywających alkoholu w przypadkach określonych w ustawie,
12. opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiocie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z zasadami
określonymi w uchwałach Rady Gminy oraz liczbą punktów sprzedaży,
13. uczestniczenie w realizowanych przez organ wydający zezwolenia, o których mowa w pkt 12, czynnościach z zakresu kontroli przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W związku z pandemią rok 2020 był rokiem wyjątkowo trudnym. Komisja realizując
swoje zadania miała utrudnione działania co było spowodowane panującymi ograniczeniami. Znaczną część zadań trzeba było realizować w sposób ograniczony i dostosowany do możliwości wynikający z obostrzeń sanitarnych. W przypadku części
zadań konieczne okazało się ich czasowe zawieszenie lub zastąpienie działaniami,
które były możliwe do zrealizowania w panujących warunkach.
Realizując program komisja w 2020 roku odbyła 16 posiedzeń, na których omawiana
była sytuacja osób zgłaszanych przez członków rodzin, oraz instytucji takich jak: Policja, Prokuratura Rejonowa, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny, kuratorów sądowych. Komisja równolegle rozpatrywała wnioski o dofinansowanie działań profilaktycznych oraz opiniowała wydawanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku zatrudniała
2 psychologów i 1 pedagoga, którzy pracowali w szkołach z dziećmi i młodzieżą
szkolną. W większych szkołach, po 6 godzin, a w mniejszych po 4 godziny w miesiącu. Psycholodzy i pedagog zatrudnieni w szkołach realizują działania z zakresu
profilaktyki i innych problemów dzieci i młodzieży. Prowadzą zajęcia psychoedukacyjne indywidualne i grupowe. Współpracują z nauczycielami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych. Praca psychologów polega na minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania
oraz realizacji różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzą zajęcia profilaktyczne oraz poruszają zagadnienia wynikające z potrzeb danej placówki.
Dzięki funduszom GKRPA funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem
alkoholowym oraz członków rodzin osób uzależnionych. W 2020 roku odbyło się 30
dyżurów konsultacyjno – wspierających, podczas których przyjęto łącznie 38 osób
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(15 mężczyzn i 23 kobiety). 25 osób uczęszczało na spotkania z terapeutą regularnie
raz w tygodniu.
Dominującą problematyką zgłoszeń było uzależnienie od alkoholu, współuzależnienie - przemoc domowa, rozwody.
Punkt Konsultacyjny jest miejscem, gdzie prowadzone jest przede wszystkim poradnictwo i konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych
oraz współuzależnionych. Rolą konsultanta jest motywowanie zarówno osób uzależnionych jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień oraz kierowanie do leczenia specjalistycznego.
W okresie sprawozdawczym komisja prowadziła również szereg działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Środki
finansowe w dużym stopniu zostały przeznaczone na wspieranie programów profilaktycznych szkół, parafii i stowarzyszeń z terenu gminy Brańszczyk, które skierowane były w szczególności do dzieci, młodzieży i ich rodziców.
Na terenie naszej gminy znajduje się 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – są to sklepy oraz 7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, są to lokale gastronomiczne. W roku 2020 GKRPA w związku z pandemią
przeprowadziła kontrole tylko 1 punktu sprzedaży napojów alkoholowych była to
kontrola interwencyjna. Członkowie GKRPA pozytywnie zaopiniowali 33 wnioski o
wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Złożono do Sądu Rejonowego w Wyszkowie 9 wniosków o zobowiązanie do przymusowego leczenia odwykowego w zależności od sytuacji, w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie leczenia uzależnień, o przymusowe doprowadzenie uczestnika na badania do lekarzy
biegłych oraz zastosowanie opieki kuratora na czas trwania obowiązku leczenia.
Koszty związane z postępowaniem sądowym wydanie opinii biegłego w przedmiocie
stwierdzenia uzależnienia i wskazanie zakładu leczenia stanowią kwotę 3.024,00 zł.,
opłata za złożenie wniosku 900,00 zł.
Reasumując w 2020 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonywała swoje zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i
sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi substancjami psychoaktywnymi kierując się dobrem całej, społeczności lokalnej. Komisja realizując swe zadania współpracuje stale z Urzędem Gminy, instytucjami, szkołami, parafiami z terenu gminy,
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym, Komisariatem Policji w Długosiodle i Wyszkowie, Prokuraturą Rejonową oraz Sądem Rejonowym w
Wyszkowie. Członek GKRPA będący pracownikiem socjalnym wziął udział w 52 posiedzeniach grup roboczych dotyczących procedury „Niebieskich Kart”.
Budżet Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi opiewał na kwotę
155.201,18 zł, w tym Program Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii wynosił
6000,00 zł. Faktycznie wykorzystana wysokość środków finansowych na realizację
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020
roku stanowi kwotę 99.417,25 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii wykorzystano kwotę 4059,32 zł, łącznie GKRPA w 2020 r. wydatkowała
103.476,57zł.
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Tabela 10. Zestawienie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020r.
Lp.

Tytuł zadania

Poniesione wydatki

1.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracodawcy dla psychologów i pedagoga zatrudnionych przez GKRPA pracujących w szkołach i
punkcie konsultacyjnym.

21.045,02

2.

Zakup artykułów na nagrody w konkursach i
olimpiadach profilaktycznych, zakup materiałów plastycznych, papierniczych, edukacyjnych
oraz publikacji do prowadzenia zajęć profilaktyczno – wychowawczych, warsztaty profilaktyczne, organizacja czasu wolnego.

17.010,47

3.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:
wynagrodzenia członków komisji, opłaty za wydanie opinii przez biegłego w przedmiocie
stwierdzenia uzależnienia od alkoholu i opłaty
za złożenie wniosku do Sądu o zobowiązanie
osoby uzależnionej od alkoholu do poddania
się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie leczenia odwykowego.

29.404,00

4.

Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i
współuzależnionych dofinansowanie poradni
leczenia uzależnień w Wyszkowie.

7.561,40

5.

Festyny i inne imprezy plenerowe.

6.502,00

6.

Spektakle profilaktyczne dla uczniów wszystkich szkół z terenu gminy.

860,00

7.

Imprezy sportowe z wyjątkiem zajęć pozalekcyjnych.

2.352,61

8.

Konkursy plastyczne.

3.516,78

9.

Jednorazowe prelekcje pogadanki

1.077,00

10.

Pozalekcyjne zajęcia sportowe między innymi
zajęcia taneczne w szkołach

3.201,25

11.

Zakup czasopism, filmów profilaktycznych i artykułów biurowych

946,04

12.

Kolonie letnie z programem profilaktycznym dla
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i będących podopiecznymi OPS

10.000,00

13.

Wydatki ogółem

103.476,57 zł

źródło: opracowanie własne

Program ochrony środowiska
Obowiązek wykonania gminnego Programu ochrony środowiska wynika z art. 7
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Program określa
zadania własne gminy, a także diagnozę problemów środowiska na terenie Gminy
Brańszczyk. Po dokonaniu diagnozy stanu poszczególnych komponentów środowiska na ternie gminy oraz kierując się uwarunkowaniami zewnętrznymi (obowiązujące akty prawne) i wewnętrznymi (lokalne opracowania planistyczne i strategiczne,
stan środowiska przyrodniczego) dokonano wyboru priorytetów ekologicznych:
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•
•

dalsza poprawa stanu środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego,
ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów
naturalnych,
• edukacja ekologiczna mieszkańców i zarządzanie środowiskiem.
Celem realizacji założeń Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brańszczyk jest
poprawa stanu środowiska. Wśród podejmowanych działań są między innymi - rozwijanie OZE oraz działania związane z gospodarką niskoemisyjną. Efektem ich
wdrożenia będzie poprawa wskaźników opisujących stan środowiska naturalnego.
Podjęte działania:
• Pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na utylizację azbestu i zutylizowano 129,79
ton. Dotacja z WFOŚiGW wyniosła 45.979,20 zł.
• Sporządzono raporty do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i
innych substancji za 2020 r. dla Urzędu Gminy w Brańszczyku, szkół i przedszkoli.
• Sporządzono i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie dane
ewidencyjne z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza za 2020 r. (do
opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska) dot. Urzędu Gminy w
Brańszczyku, szkół i przedszkoli.
• Zrealizowano odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania
balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, pochodzących z działalności rolniczej. Otrzymano dotację w kwocie 9.312,00 zł na realizację zadania
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
• Pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania „Inwentaryzacja indywidualnych
źródeł ciepła na terenie gminy Brańszczyk” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” w kwocie
100.00,00 zł.
Informacje o postępach w realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy
Brańszczyk na lata 2017 – 2020, z perspektywą do 2024 r. uzyskiwane w trakcie
corocznego monitoringu mogą pozwolić na uzyskanie:
• pozytywnego nastawienia do realizowanych zadań przez lokalną społeczność,
• aktywizację mieszkańców przy dalszym wdrażaniu Programu,
• bieżącą ocenę przeszkód i słabych stron przy realizacji przyjętych zadań,
• możliwość bieżącej korekty przyjętych priorytetów w wyniku zmian zachodzących wewnątrz i na zewnątrz gminy.

Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi i Zapobiegania Bezdomności
Zwierząt
Program miał zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, pozostawionych
bez opieki, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Zadania wynikające z programu realizowano m.in. poprzez sporządzanie umów adopcyjnych na bezdomne zwierzęta, zlecanie ich odłowienia, zawieranie umów na usługi weterynaryjne.
W 2020 r. odłowiono:
− 34 psy bezpańskie, które przekazano do adopcji,
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− 5 psów właścicielskich, które zwrócono właścicielowi.
W maju 2020 r. przy współpracy z Międzynarodową Bazą Danych SAFE – ANIMAL
oraz lekarzami weterynarii przystąpiono do akcji BEZPŁATNEGO OZNAKOWANIA
PSÓW POPRZEZ WSZCZEPIENIE POD SKÓRĘ ELEKTRONICZNEGO MIKROPROCESORA (CZIPA). W bazie Safe – Animal zarejestrowano 28 psów zaczipowanych.

Ryc. 7 źródło: Kurier Gminy Brańszczyk

W październiku 2020 r. została przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna
pod hasłem „Nasi Przyjaciele”. Ogłoszono konkurs plastyczny pod hasłem „Nasi
Przyjaciele”. Konkurs zorganizowano dla dzieci klas „0” oraz grup przedszkolnych z
terenu gm. Brańszczyk. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej,
która w ciekawy sposób przedstawi możliwości opieki na domowymi pupilami, zwierzętami bezdomnymi oraz ukaże, jak prawidłowo należy dbać o zwierzęta. W czasie
trwania konkursu opiekunowie dzieci przeprowadzili zajęcia edukacyjno-informacyjne oraz zbiórkę karmy dla zwierząt odłowionych z terenu gm. Brańszczyk. Sześć
szkół z terenu gminy wzięło udział w konkursie i dostarczyło do urzędu 49 prac plastycznych oraz ponad 100 kg karmy dla zwierząt.
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Ryc. 8 źródło: Kurier Gminy Brańszczyk

„Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Brańszczyk”
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń, odnawialne źródła energii, wzrost racjonalnego wykorzystywania energii to tematy, na które wymagane jest podjęcie
działań łączących się z potrzebami mieszkańców. Przeprowadzona inwentaryzacja
jest materiałem określającym kierunek działań i pozwalającym ocenić możliwości
wdrożenia metod poprawy jakości powietrza.
Zgromadzenie informacji z przeprowadzonej ankietyzacji i utworzenie bazy
danych na temat stosowanych źródeł ciepła i stanu technicznego budynków oraz
planów mieszkańców gminy Brańszczyk odnośnie ewentualnej zmiany źródła ogrzewania to główny cel inwentaryzacji. Towarzysząca inwentaryzacji kampania informacyjno-edukacyjna pokazała korzyści zdrowotne i społeczne z działań dotyczących
zmniejszania niskiej emisji w gminie.
Pozyskane informacje z inwentaryzacji pozwalają na:
− oszacowanie wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowanej
używaniem nieefektywnych źródeł ciepła;
− ocenienie potrzeb i możliwości związanych z wymianą źródeł ciepła, termomodernizacją budynków i montażem odnawialnych źródeł energii;
− lepsze dopasowanie programów pomocowych do zapotrzebowania mieszkańców gminy;
− poprawę jakości powietrza w gminie, a tym samym jakości życia naszych
mieszkańców.
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Ankietyzacja została przeprowadzona wśród mieszkańców gminy Brańszczyk. Planowano zbadanie 2000 budynków w tym zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej,
obiektów handlowo-usługowych, przemysłowych oraz lokali użyteczności publicznej.
Inwentaryzacja przebiegła zgodnie z planem. Zinwentaryzowano ponad założony
plan 2.140 budynków.
1. Wszystkich indywidualnych piecy C. O. na paliwo stałe jest 1.520 szt.
2. Indywidualnych piecy C. O. na paliwo stałe klasy 3 - 357 szt.
3. Indywidualnych piecy C. O. na paliwo stałe klasy 4 - 71 szt.
4. Indywidualnych piecy C. O. na paliwo stałe klasy 5 - 78 szt.
5. Indywidualnych piecy C. O. na paliwo stałe pozaklasowych/ brak informacji947 szt.
6. Indywidualnych piecy C. O. na paliwo stałe spełniające wymogi ekoprojektu
- 67 szt.
Zgromadzone informacje pozwoliły na określenie celów środowiskowych dla poprawy ochrony powietrza na terenie gminy Brańszczyk. Zdrowie i standard życia
mieszkańców są priorytetem w realizacji polityki ekologicznej. Dzięki kampanii informacyjno-edukacyjnej wzrosła świadomość mieszkańców o konieczności zmiany
sposobu ogrzewania dla poprawy jakości powietrza.

BUDŻET
KWOTA ZADŁUŻENIA GMINY W 2020 R.

4 238 735,27 zł
-31,79%
do roku 2019 zadłużenie wynosiło 6 213 892,70 zł
wysokość spłaconych kredytów i pożyczek w 2020 roku wyniosła

1 975 157,43 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------

5.029,81 1.238,20 707,92
Dochody bieżące
na mieszkańca
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Wykres 2. Struktura dochodów gminy w 2020 r.

Tabela 11. Najważniejsze źródła dochodów gminy w 2020 r.
Paragraf

Opis

Wartość

001

Wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych

4 967 253,00

002

Wpływy z podatku dochodowego
od osób prawnych

48 948,03

031

Wpływy z podatku od nieruchomości

3 938 827,20

032

Wpływy z podatku rolnego

166 283,22

033

Wpływy z podatku leśnego

262 323,42

034

Wpływy z podatku od środków
transportowych

566 133,64

035

Wpływy z podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej

036

Wpływy z podatku od spadków i
darowizn

38 755,92

041

Wpływy z opłaty skarbowej

36 451,00

043

Wpływy z opłaty targowej

3 340,00

048

Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych

134 642,50

049

Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1 424 609,01

050

Wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych

478 033,59

055

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

1 692,67

9 724,67
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Paragraf

Opis

Wartość

064

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień

12 390,60

066

Wpływy z opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego

25 097,50

067

Wpływy z opłat za korzystanie z
wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

133 257,78

069

Wpływy z różnych opłat

132 245,47

075

Wpływy z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze

96 276,29

077

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości

083

Wpływy z usług

091

092

094

097
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Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych
Wpływy z różnych dochodów

4 065,04

1 725 023,97

18 562,72

31 631,60

387 512,03

724 656,41

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

1 277 827,29

204

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości
przez budżet państwa w ramach
programów rządowych

1 287,50

3 967 762,71
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Paragraf

Opis

Wartość

205

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich,
realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego

134 502,69

206

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją
świadczenia
wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w
wychowywaniu dzieci

232

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

58 229,50

236

Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

31 529,02

246

Środki otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych

45 976,81

269

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

1 700,00

271

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

139 984,50

291

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz
płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

14 451,62

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

12 038 045,00

625

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.

190 890,00

9 145 247,62
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Paragraf

Opis

Wartość

3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich,
realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego

629

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł

5 002 963,60

630

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

85 000,00

633

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych)

1 289,24

635

Środki otrzymane z państwowych
funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych

658 103,90

Razem

48 162 528,34

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Zestawienie dochodów według działów za 2020 rok
Opis

Wartość

Rolnictwo i łowiectwo

195 005,54

Transport i łączność

987 832,46

Gospodarka mieszkaniowa

84 998,56

Informatyka

134 502,69

Administracja publiczna

715 335,44

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

84 433,86

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 000,00

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

10 900 500,72

Różne rozliczenia

17 396 793,32

Oświata i wychowanie

669 625,80

Pomoc społeczna

947 394,38

Edukacyjna opieka wychowawcza

71 583,45
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Rodzina

12 712 192,20

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 209 811,15

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30 000,00

Kultura fizyczna

2 518,77

Razem

48 162 528,34

Źródło: opracowanie własne

Wykres 3. Struktura wydatków gminy w 2020 r.

Tabela 13. Zestawienie wydatków według działów za 2020 rok
Opis

Wartość

Rolnictwo i łowiectwo

295 525,33

Transport i łączność

2 018 910,35

Gospodarka mieszkaniowa

400 257,91

Działalność usługowa

717,00

Informatyka

363 941,15

Administracja publiczna

3 441 814,06

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

84 433,86

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

447 383,71

Obsługa długu publicznego

80 474,22

Różne rozliczenia

50 741,33

Oświata i wychowanie

14 078 759,73

Ochrona zdrowia

202 164,57

Pomoc społeczna

2 142 256,10

Edukacyjna opieka wychowawcza

78 803,45

Rodzina

12 774 781,71
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Opis

Wartość

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 433 614,66

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

994 700,99

Kultura fizyczna

26 016,36

Razem

41 915 296,52

źródło: opracowanie własne

INWESTYCJE
Tabela 14. Wydatki inwestycyjne
LP./SYMBOL/KIERUNEK INWESTYCJI
1/009/Ochrona przeciwpożarowa

Nazwa zadania

Wydatek

Roboty wykończeniowe Stara
Wieś remiza MIAS 10 000

63 512,00 zł

Remont i modernizacja OSP Turzyn

17 937,09 zł

Adaptacja Remizy OSP w
Trzciance

3 645,00 zł
85 094,09 zł

2/021/Szkoły podstawowe

Wymiana podłogi SP Nowa Wieś

84 951,60 zł

Adaptacja stołówki ZPO Poręba

16 276,00 zł

Zagospodarowanie działki w SP
Białebłoto

4 800,00 zł
106 027,60 zł

3/035/Zakłady opieki zdrowotnej

Dotacja szpital

98 688,00 zł
98 688,00 zł

4/054/Pozostałe ośrodki związane z rekreacją

Zakup Działka Ojcowizna

60 000,00 zł

Zakup Działka Niemiry

75 000,00 zł
135 000,00 zł

5/061/Urządzenia zaopatrujące
rolnictwo w wodę

Rozbudowa sieci wodociągowej ul.
Ciepła i Nakieł w Brańszczyku

105 538,32 zł
105 538,32 zł

6/062/Kanalizacja na wsi

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

10 687,84 zł
10 687,84 zł

7/063/Oczyszczalnie ścieków
oraz inne usługi sanitarne

Budowa i modernizacja oczyszczalnie

1 500,00 zł

Budowa oczyszczalni przydomowych Turzyn

1 660,70 zł

Wykonanie toalety publicznej w
Brańszczyku (projekt)

23 370,00 zł
26 530,70 zł

8/077/Drogi powiatowe

Droga powiatowa Niemiry (projekt)

25 000,00 zł

Droga Turzyn II etap (projekt)

25 000,00 zł
50 000,00 zł
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LP./SYMBOL/KIERUNEK INWESTYCJI
9/078/Drogi gminne

Nazwa zadania

Wydatek

Budowa chodnika Trzcianka (projekt)

21 238,00 zł

Budowa chodnika Nowy Brańszczyk

144 298,80 zł

Budowa kładki na rzece Bug
75 000 zł dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie
z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

658 103,90 dotacja Fundusz
Dróg Samorządowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Budowa drogi Poręba Kocęby (Zastruże) 0,3 km

9 717,00 zł

312 754,86 zł

Projekt przebudowy drogi Nowe
Budy (mapy)

4 551,00 zł

Projekt przebudowy drogi Nowy
Brańszczyk (mapy)

4 920,00 zł

Budowa drogi w Trzciance i Dudowiźnie łącznie 1 km

1 057 272,51 zł

Wykonanie parkingu na działce
gminy

52 625,55 zł

Przebudowa drogi gminnej w Turzynie

11 709,60 zł

Budowa oświetlenia drogi Białebłoto

7 091,98 zł
1 626 179,30 zł

10/080/Wytwarzanie energii
cieplnej

Wymiana urządzeń grzewczych

29 494,91 zł
29 494,91 zł

11/084/Bezpieczeństwo publiczne

Termomodernizacja budynków

47 831,63 zł

Zakup oczyszczaczy powietrza

39 188,00 zł
87 019,63 zł

12/101/Wytwarzanie energii
elektrycznej

Fotowoltaika na szkołach

54 305,17 zł

Fotowoltaika na budynkach szkół

43 851,13 zł

Zakup agregatu Dalekie Tartak

11 920,00 zł
110 076,30 zł

RAZEM

2 470 336,69 zł

Źródło: opracowanie własne

Strona | 55

II. Realizacja zadań własnych w 2020 roku

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

Ryc. 9. Chodnik Nowy Brańszczyk. źródło: zasoby własne

„Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 440107W w m. Nowy Brańszczyk, gm.
Brańszczyk’’ Wartość inwestycji: 144.298,80 zł brutto. Zadanie sfinansowano ze
środków własnych gminy.

Ryc. 10. Droga w Dudowiźnie. źródło: zasoby własne

,,Budowa drogi gminnej nr 440108W w m. Trzcianka gm. Brańszczyk,
przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna gm. Brańszczyk’’ Wartość inwestycji:
1.057.272,51 zł brutto. Inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg
Samorządowych. Wykonano 676,22 m drogi w miejscowości Trzcianka, natomiast
w miejscowości Dudowizna wykonano 585,45 m. Łącznie wykonawca zrobił
1.261,67 m drogi.
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Ryc. 11. Droga w Trzciance. źródło: zasoby własne

Ryc. 12. Droga we wsi Poręba-Kocęby (Zastróże). źródło: zasoby własne

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Poręba Kocęby
(Zastróże). Wartość inwestycji: 312.754,86 zł brutto. Dofinansowano z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.
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Ryc. 13. Brańszczyk – parking przed budynkiem ośrodka zdrowia. źródło: zasoby własne

Zadanie pn. ,,Wykonanie parkingu na dz. gminnej przy Ośrodku Zdrowia w
Brańszczyku”. Wartość zadania wyniosła 52.625,55 zł (brutto). Ogólna
powierzchnia wykonanych robót to 240 m2. Sfinansowano z funduszy gminnych.

Ryc. 14. Brańszczyk – parking przed budynkiem ośrodka zdrowia. źródło: zasoby własne

Ryc. 15. Koncepcja kładki pieszo-rowerowej na rzece Bug. źródło: zasoby własne
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Wykonano koncepcję projektu budowy kładki pieszo-rowerowej na rzece Bug w
miejscowości Brańszczyk oraz w miejscowości Kamieńczyk, o rozpiętości około
180 m. Ciąg pieszo-rowerowy szerokości w świetle balustrad 3,0 m. Balustrady
wysokości 1,2m. Projektowana kładka jest bardzo ważną inwestycją o znaczeniu
regionalnym i o dużym znaczeniu dla rozwoju turystyki pieszo-rowerowej nad
Bugiem. Kładka zastąpi działającą w minionych latach przeprawę promową do
Kamieńczyka. Koszt koncepcji 9.717,00 zł.

Ryc. 16. Wizualizacja projektu toalety publicznej w Brańszczyku. źródło: zasoby własne

Toaleta publiczna – przedmiotem opracowania jest projekt budowlanowykonawczy wolnostojący toalety publicznej wraz z pomieszczeniem przebieralni
i pomieszczeniem technicznym w miejscowości Brańszczyk. Toaleta
trzystanowiskowa, z czego jedno ze stanowisk przeznaczone jest dla osób
niepełnosprawnych z możliwością przewinięcia dziecka. Celem inwestycji jest
stworzenie zaplecza sanitarnego dla mieszkańców i odwiedzających gminę
Brańszczyk, a w szczególności korzystających z boiska sportowego. Koszt
projektu: 23.370,00 zł.
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Ryc.17. Wyremontowana podłoga w szkole podstawowej w Nowej Wsi. źródło: zasoby własne

„Remont podłogi sportowej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi gm.
Brańszczyk’’ Wartość inwestycji: 84.951,60 zł brutto. Inwestycja
zrealizowana ze środków własnych gminy. Podłoga wykonana w systemie
MARMOLEUM SPORT SYSTEM FIX.

Ryc.18. Rysunek poglądowy remontu kuchni w szkole Porębie Średniej. źródło: zasoby własne

Kuchnia w szkole podstawowej w Porębie Średniej
W związku z chęcią dokonania zmian, tj. ulepszenia komfortu spożywania posiłków w Szkole Podstawowej w Porębie Średniej, powstała myśl opracowania
zmiany sposobu użytkowania kuchni wraz ze stołówką. W tym celu powstała propozycja przekształcenia istniejącego aneksu kuchennego wraz ze stołówką na
odrębne pomieszczenie kuchni a salę lekcyjną usytuowaną tuż obok zamienić na
pomieszczenie stołówki co znacznie poprawi komfort spożywanych posiłków
przez uczniów. Przedmiotowe pomieszczenia są w dobrym stanie technicznym a
stworzona inwentaryzacja na podstawie, której zaprojektowano projekt technologiczny ukazała, że jest możliwość wykonania profesjonalnej kuchni spełniającej
zapotrzebowanie szkoły. Przejście pomiędzy projektowaną kuchnią a salą sąsiadującą przekształconą w pomieszczenie stołówki szkolnej zapewni wystarczającą
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ilość miejsc do spożywania posiłków a uczniom dojeżdżającym z pobliskich miejscowości możliwość skorzystania z gotowych ciepłych posiłków. Wykonanie tej
inwestycji umożliwi ponadto przyjęcie większej liczby dzieci do przedszkola. Powierzchnia użytkowa kuchni: 40,83 m2 - Powierzchnia użytkowa stołówki: 54,61
m2 . Koszt projektu: 16.276,00 zł.

Ryc. 19. Instalacja fotowoltaiczna na szkole w Brańszczyku. źródło: zasoby własne

W ramach projektu: „Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk,
Somianka, Zatory" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na
gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1 „Odnawialne Źródła energii”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014 – 2020 wykonano instalacje fotowoltaiczne w Szkole
Podstawowej im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance oraz w Szkole
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brańszczyku. Koszt wykonania
obu instalacji: 98.156,30 zł.
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Ryc. 20. źródło: zasoby własne

W dniu 02.09.2020 r w kancelarii Notarialnej w Wyszkowie przed
notariuszem Wójt Gminy Brańszczyk Wiesław Przebylski podpisał akt
notarialny na zakup nieruchomości gruntowej o powierzchni 0.52 ha w
miejscowości Niemiry o wartości 75.000,00 zł. Nieruchomość nabyta jest
w celu przeprowadzenia inwestycji publicznych. W dniu 12.09.2020 r.
społeczność Niemir odbyła pierwsze spotkanie integracyjne.

Ryc. 21. źródło: zasoby własne

Zakupiono działkę o nr ewidencyjnym 36/3 w miejscowości Ojcowizna za kwotę
60.000,00 zł (brutto) w celu przeprowadzenia inwestycji publicznych.
Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ma
przeznaczenie pod zabudowę usług nieuciążliwych i zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.
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Ryc. 22. źródło: zasoby własne

W 2020 roku wykonano bardzo ważną inwestycję dla mieszkańców
Brańszczyka: Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Ciepła i Nakieł. Kwota
wydatkowana: 105.538,32 zł
Rozpoczęła się inwestycja związana z wymianą urządzeń grzewczych dla
mieszkańców na terenie Gminy Brańszczyk na kwotę 2,2 mln z funduszy UE.
Celem projektu jest: jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Brańszczyk
poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw domowych i budynków użyteczności publicznej. Inwestycja polega na wymianie źródeł ciepła o niskiej sprawności (kotłów
centralnego ogrzewania na paliwo stałe) na automatyczne kotły na biomasę, gazowe oraz olejowe. Będzie to 114 instalacji (55 kotłów na biomasę, 53 kotłów gazowych, 1 kocioł indukcyjny,
4 kotły zgazowujące drewno, 1 instalacja fotowoltaiczna) w tym 2 na potrzeby budynków użyteczności publicznej. Działanie ma na celu podniesienie efektywności energetycznej budynków
objętych projektem oraz redukcję emisji CO2 i
PM1 do atmosfery. Projekt ma charakter parasolowy – realizowany będzie za pośrednictwem
Gminy Brańszczyk. Odbiorcami końcowymi projektu będą mieszkańcy Gminy (gospodarstwa
domowe) oraz budynki użyteczności publicznej.
Ryc. 23. źródło: zasoby własne

Ryc. 24. Podpisanie umowy na budowę remont i rozbudowę oczyszczalni
ścieków w Udrzynku. źródło: zasoby własne

W związku z
pandemią Covid-19
doszło do opóźnień i
przesunięć w realizacji niektórych inwestycji. W dniu 1
grudnia br. Wojewódzki
Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie zawarł
z Gminą Brańszczyk
umowę pożyczki na
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realizację zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek”.
Umowę podpisał Marek Ryszka – Prezes Zarządu WFOŚiGW, wójt gminy Brańszczyk prof. Wiesław Przybylski wraz ze skarbnik gminy Katarzyną Kempistą i w obecności posła PiS Henryka Kowalczyka. Gminie Brańszczyk udzielono pożyczki ze
środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do 5.133.016,00 zł z możliwością jej częściowego umorzenia
w wysokości nie wyższej niż 50% wypłaconej kwoty pożyczki. Główna część wykonania inwestycji przypadnie na rok 2021 i 2022.

W ramach tzw.
pierwszej tarczy dla samorządów Gmina
Brańszczyk
otrzymała
w
2020
roku
1.834.659,00 zł
wsparcia na inwestycje. W ramach Funduszu Inwestycji
Lokalnych dla Ryc. 25. Symboliczne wręczenie środków przyznanych dla Gminy Brańszczyk z
mazowieckich tzw. I Tarczy dla samorządów. Źródło: Kurier Gminy Brańszczyk
samorządów w
programie bezzwrotnego wsparcia dla jednostek samorządowych, których
przychody zostały uszczuplone przez pandemię Gmina Brańszczyk pozyskała
3.117.628,46 zł na realizację 3 inwestycji: - 2.000.000,00 zł na rozbudowę stacji wodociągowej w Udrzynie. Celem projektu jest zaopatrzenie w wodę miejscowości:
Trzcianka, Niemiry, Brańszczyk, Nowy Brańszczyk, Przyjmy, Turzyn, Ojcowizna, Poręba Średnia, Poręba Kocęby, Udrzynek, Udrzyn, Dudowizna, Tuchlin, Stare Budy,
Nowe Budy; - 627.628,46 zł na rozbudowę sieci wodociągowej w Brańszczyku na
ulicach Nakieł, Ciepła, Retmańska, Pogodna i Grzybowa; - 490.000,00 zł na dostawę, montaż i rozruch 19 przydomowych oczyszczalni ścieków w technologii
osadu czynnego i zatopionego złoża biologicznego w miejscowości Turzyn-Kolonia.
Razem nasza gmina otrzymała prawie 5 mln zł na inwestycje w 2021 roku. To
bardzo znacząca kwota, która pozwoli na realizację wielu ważnych inwestycji poprawiających jakość życia mieszkańców naszej gminy oraz 5,2 mln preferencyjnej pożyczki na remont i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Udrzynku. Razem z
środkami pozyskanymi na budowę dróg (0,7 mln zł ) daje to kwotę 11,1 mln zł
środków pozyskanych w 2020 roku na ważne i kluczowe inwestycje w kolejnych latach.

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA
Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna
Za realizację zadań związanych z wodociągami i kanalizacją odpowiada Zakład
Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku, który został powołany Uchwałą Rady
Gminy w 2007 r. W 2020 roku w ZGK pracowało 15 osób, w tym: kierownik, główna
księgowa, 3 osoby na stanowiskach konserwatorów oczyszczalni ścieków, 2 osoby
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na stanowiskach konserwatorów sieci wodociągowych, 7 osób jako robotnicy
gospodarczy.
Podstawowym zadaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej jest zaopatrzenie
mieszkańców Gminy Brańszczyk w wodę oraz odbiór nieczystości płynnych. W 2020
roku cena wody wynosiła 2,21 zł za m3 natomiast w przypadku ścieków 5,27 za m3.
Dodatkowo każdy odbiorca uiszczał tzw. opłatę stałą w wysokości 1,62 zł.

POBÓR I ROZPROWADZANIE WODY

Gmina Brańszczyk posiada 7
ujęć wody i 7 wodociągów

ZGK dostarczał wodę do
3159 odbiorców
indywidualnych i instytucji

Sprzedaż wody
wyniosła
301.100,00 m3

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Gmina Brańszczyk
posiada 3 oczyszczalnie
ścieków zlokalizowane w
Brańszczyku, Trzciance i
Udrzynku

Ścieki odbierane są z 1.518
posesji w 12 miejscowościach
i części Turzyna

W 2020 roku odebrano
151.500 m3 ścieków.

Według zamówień, beczkowozem odbierane są również ścieki z szamb ze szkół
i posesji prywatnych.
W 2020 r. odebrano ogółem 2193 m3 nieczystości płynnych.
Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej w 2020 r zajmował się:
•
•
•
•
•
•

zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych położonych na terenie
gminy,
letnim utrzymaniem dróg i poboczy w czystości tj. zbieranie śmieci, koszenie
poboczy,
zbieraniem piasku z ulic i dróg po okresie zimowym,
czyszczeniem mechanicznym i ręcznym oraz zamiataniem chodników,
wycinką i usuwaniem zieleni z pasów drogowych dróg powiatowych i
gminnych,
różnymi pracami zleconymi uzależnionymi od potrzeb Gminy.
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Tabela 15. Gospodarka finansowa ZGK w 2020 roku
Wyszczególnienie

Plan (zł)

Wykonanie (zł)

%

Wydatki

2.231.023,00

1.973.975,00

88,46

Dochody

1.764.000,00

1.706.291,34

96,73

Źródło: opracowanie własne

Wykonane inwestycje w 2020 roku:
• W 2020 r. wymienionych zostało 9 hydrantów ppoż. uszczelniono 5 zasuw
odcinających wodę na sieci wodociągowej.
• Usuwano awarie na wodociągach, przyłączach wodociągowych oraz
kolektorze ściekowym i przepompowniach zarówno ulicznych jak i
przydomowych.
• Zmodernizowano spust ścieków (dekanter) w oczyszczalni ścieków w
Udrzynku.
• Wyczyszczono i wykoszono 1 km rzeczki Struga oraz 1 km rowu od
oczyszczalni ścieków w Brańszczyku do rzeki Bug.
• Przygotowano mieszankę solno-piaskową do zimowego utrzymania dróg.
• Wyremontowano dwa pomieszczenia biurowe.
• Podłączono budynek biurowy ZGK do sieci kanalizacyjnej i sieci gazowej
wraz z wykonaniem instalacji i montażem pieca gazowego.
• Zakupiono i dokonano wymiany pompy głębinowej w studni nr 2 hydrofornia
Turzyn.
• Wymieniono poszycie dachowe w SUW Białebłoto.
• Wykonano modernizację przepompowni ścieków na ul Przyjemnej przy OZ
Brańszczyk.
• Zainstalowano monitoring przepompowni ścieków w Dudowiźnie.
• Dokonano wymiany przyłączy wodociągowych do budynku mieszkalnego własność gminy przy ulicy Przyjemna, do byłej szkoły i leśniczówki w
Dalekie-Tartak oraz naprawy przyłącza do BS Brańszczyk.
Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej wykonywał w 2020 r. inne prace według
potrzeb gminnych takie jak:
• zbieranie piasku i czyszczenie ulic,
• koszenie poboczy i skarp,
• zbieranie śmieci z poboczy i rowów placów i innych terenów gminnych,
dzikich wysypisk nad Bugiem,
• prace przy montowaniu i demontowaniu pomostu barier i ław na przystani
oraz prace porządkowe,
• utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
• obsługa imprez okolicznościowych organizowanych i zlecanych przez Urząd
Gminy oraz GCKSiT,
• prace porządkowe i utrzymanie skansenu w Brańszczyku,
• zbieranie śmieci z koszy i przystani w Brańszczyku oraz przystanków
autobusowych,
• montaż progów zwalniających i znaków drogowych oraz tablic
informacyjnych,
• pomoc przy jasełkach w skansenie.
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Gospodarka mieszkaniowa
Mieszkaniowy zasób gminy Brańszczyk wg stanu na dzień 17 listopada 2020 r. obejmuje 14 lokali znajdujących się w 5 budynkach. Nie przewiduje się budowy nowych
budynków mieszkalnych. Struktura zasobu mieszkaniowego gminy Brańszczyk –
stan na dzień 17.11.2020 r.
Tabela 16. Zasoby mieszkaniowe gminy Brańszczyk
Wyszczególnienie

Liczba budynków

Liczba lokali

Powierzchnia użytkowa
[m2]

Budynki wspólnotowe

5

14

592,00

Razem

5

14

592,00

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 17. Zestawienie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy Brańszczyk
Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia użytkowa w
m2

Powierzchnia użytkowa w
m2

1.

Brańszczyk, ul. Nadbużna 1/1

38 m2

Lokal mieszkalny

2.

Brańszczyk, ul. Nadbużna 1/2

48 m2

Lokal mieszkalny

3.

Brańszczyk, ul. Nadbużna 1/3

38 m2

Lokal mieszkalny

4.

Brańszczyk, ul. Nadbużna 1/4

48 m2

Lokal mieszkalny

5.

Brańszczyk, ul. Jana
Pawła II 40/1

28 m2

Lokal mieszkalny

6.

Brańszczyk, ul. Jana
Pawła II 40/2

40 m2

Lokal mieszkalny

7.

Brańszczyk, ul. Przyjemna 1/1

52 m2

Lokal mieszkalny

8.

Brańszczyk, ul. Przyjemna 1/2

56 m2

Lokal mieszkalny

9

Nowe Budy 32/1

36 m2

Lokal mieszkalny

10.

Nowe Budy 32/2

53 m2

Lokal mieszkalny

11.

Nowe Budy 32/3

45 m

2

Lokal mieszkalny

12.

Nowe Budy 32/4

28 m2

Lokal mieszkalny

13.

Nowe Budy 32/5

62 m

2

Lokal mieszkalny

14.

Nowa Wieś 75/2

20 m2

Lokal mieszkalny

RAZEM

592 m

2

-

Źródło: Opracowanie własne

W roku 2020 nie dokonano zmian dotyczących wielkości oraz stanu technicznego
zasobu mieszkaniowego gminy. Nie dokonano sprzedaży lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy w roku 2020. W roku 2020 w lokalu mieszkalnym przy ul. Przyjemnej
wymieniono piec centralnego ogrzewania z uwagi na zły stan starego pieca. Koszt
wymiany i instalacji nowego pieca c.o. na gaz wyniósł 6500 zł.
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Tabela 18. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy

Lp.

Adres

Powierzchnia
użytkowa
mieszkania

Energia
elektrycz
na

Ogrze
wanie

Woda
gminn
a

Kanalizacja
gminn
a

Stan
techniczny

Uwag
i

1

Brańszczyk, ul. Nadbużna 1/1

38 m2

TAK

TAK

TAK

TAK

DOBRY

BRAK

2

Brańszczyk,
ul. Nadbużna 1/2

48 m2

TAK

TAK

TAK

TAK

DOBRY

BRAK

3

Brańszczyk,
ul. Nadbużna 1/3

38 m2

TAK

TAK

TAK

TAK

DOBRY

BRAK

4

Brańszczyk,
ul. Nadbużna 1/4

48 m2

TAK

TAK

TAK

TAK

DOBRY

BRAK

5

Brańszczyk,
ul. Jana Pawła II 40/1

28 m2

NIE

NIE

NIE

NIE

ZŁY

BRAK

6

Brańszczyk,
ul. Jana Pawła II 40/2

40 m2

NIE

NIE

NIE

NIE

ZŁY

BRAK

7

Brańszczyk,
ul. Przyjemna 1/1

52 m2

TAK

TAK

TAK

TAK

DOBRY

BRAK

8

Brańszczyk,
ul. Przyjemna 1/2

56 m2

TAK

TAK

TAK

TAK

ŚREDNI

BRAK

9

Nowe Budy 32/1

36 m2

TAK

TAK

TAK

TAK

DOBRY

BRAK

10

Nowe Budy 32/2

53 m2

TAK

TAK

TAK

TAK

DOBRY

BRAK

11

Nowe Budy 32/3

45 m2

TAK

TAK

TAK

TAK

DOBRY

BRAK

12

Nowe Budy 32/4

28 m2

TAK

TAK

TAK

TAK

DOBRY

BRAK

13

Nowe Budy 32/5

62 m2

TAK

TAK

TAK

TAK

DOBRY

BRAK

14

Nowa Wieś 75/2

20 m2

TAK

TAK

TAK

TAK

DOBRY

BRAK

Źródło: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku. - Protokół z przeprowadzenia przeglądu i oceny stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Brańszczyk.

Wysokość czynszu została ustalana na podstawie obowiązującego Zarządzenia nr
RB.V.53.2015 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu
mieszkaniowego Gminy Brańszczyk. Stawki bazowe czynszu za 1m 2 powierzchni
użytkowej lokalu mieszkalnego:
1) Brańszczyk
1,20 zł
a) Budynek przy ul. Jana Pawła II 40
1,00 zł
2) Nowe Budy
1,20 zł
3) Białebłoto – Nowa Wieś
1,20 zł
Stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej podwyższa się, jeśli lokal wyposażony jest w:
1) Instalację c.o.
0,25 zł
2) Wodę bieżącą
0,25 zł
3) W.C.
0,25 zł
4) Gaz przewodowy
0,25 zł
5) Łazienkę
0,25 zł
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Utrzymanie czystości i gospodarka odpadami
Komórką organizacyjną Urzędu Gminy w Brańszczyku realizującą zadania związane
z gospodarką odpadami jest Referat Ochrony Środowiska, Przedsiębiorczości i Rolnictwa.
1. System gospodarowania odpadami
Zgodnie z uchwałą Nr XIX.140.2020 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brańszczyk,
gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. objęte były
nieruchomości zamieszkałe, na których powstają odpady komunalne. Opłata miesięczna, naliczana była od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.
Sposób i częstotliwość pozbywania się z nieruchomości odpadów komunalnych reguluje w/w uchwała.
2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W I kwartale 2020 r. tj. od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych objętych systemem obowiązywały w następującej wysokości:
Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował odpady zbierane i oddawane do odbioru w sposób selektywny:
•
•
•
•

35,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego pow. 4 osób,
30,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 3-4 osoby,
22,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,
18,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę.

Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że odpady nie są zbierane i oddawane
do odbioru w sposób selektywny (odpady niesegregowane):
•
•
•
•

65,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego pow. 4 osób,
60,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 3-4 osoby,
33,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,
24,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę.

Stawki opłaty oraz zasady zbierania odpadów zostały zmienione uchwałą Nr
XVIII.130.2020 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 12 marca 2020 r. Od II kwartału 2020
r., czyli od 01.04.2020 r. zaczęły obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.
Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalono w następującej wysokości:
•
•
•
•

25,00 zł/mies. – gospodarstwo domowe 1 osobowe,
39,00 zł/mies. – gospodarstwo domowe 2 osobowe,
66,00 zł/mies. – gospodarstwo domowe 3-4 osobowe,
81,00 zł/mies. – gospodarstwo domowe liczące 5 osób i więcej.

Właściciel nieruchomości, który nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest do uiszczania podwyższonej stawki opłaty w
wysokości 2-krotności stawki podstawowej w następującej wysokości:
•
•

50,00 zł/mies. – gospodarstwo domowe 1 osobowe,
78,00 zł/mies. – gospodarstwo domowe 2 osobowe,
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•
•

132,00 zł/mies. – gospodarstwo domowe 3-4 osobowe,
162,00 zł/mies. – gospodarstwo domowe liczące 5 osób i więcej.

Dodatkowo przytoczona uchwała wprowadziła zwolnienie właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym w części z
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o kwoty:
•
•
•
•

1,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,
2,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,
3,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 3-4 osoby,
4,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 5 osób i więcej.

3. Odpady w liczbach
W 2020 roku z nieruchomości, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami odebrano 1509,22 Mg odpadów w tym 894,50 Mg stanowiły niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne, a 614,72 Mg odpady zebrane selektywnie. Dodatkowo w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zebrano 105,00
Mg odpadów.
Wykres 4. Ilość odpadów (Mg) odebranych z nieruchomości zamieszkałych w 2020 roku

Ilość odpadów (Mg) odebranych z
nieruchomości zamieszkałych w 2020 roku

0,003%
3%

12%

3%
7%
2%

55%

10%
3%

5%

papier (42,6)

gabaryty (187,86)

metale (49,6)

tworzywa sztuczne (121,25)

elektroodpady (25,96)

szkło (164,26)

budowlane (78,46)

bioodpady (44,3)

zmieszane (894,5)

pozostałe: opony, niebezpieczne (5,16)

Na terenie gminy Brańszczyk w 2020 roku usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powierzono MPK Pure Home Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy
Kołobrzeskiej 5 w Ostrołęce.
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4. Działania zmierzające do polepszenia stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Brańszczyk
W ramach akcji edukacyjno-informacyjnej w 2020 r. do każdego domu jednorodzinnego Urząd Gminy w Brańszczyku przekazał ulotki informacyjne na temat właściwej
segregacji odpadów.
Weryfikowano bazę meldunkową pod kątem osób, które unikają obowiązku opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym do właścicieli domów
jednorodzinnych wysłano wezwania do złożenia deklaracji bądź wyjaśnień o przyczynie niezłożenia deklaracji. W wyniku kontroli kilka nieruchomości dołączyło w
2020 r. do gminnego systemu gospodarowania odpadami.
W ramach windykacji sporządzono i wysłano ponad 60 tytułów wykonawczych do
Urzędu Skarbowego w Wyszkowie oraz ponad 550 upomnień do mieszkańców, którzy zalegają z płatnościami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przesyłano
także na bieżąco do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wyszkowie informacje o
zmianie stanu zadłużenia poszczególnych dłużników.
Na terenie gminy istnieją tzw. „dzikie wysypiska śmieci” czyli miejsca, gdzie ludzie
nielegalnie pozbywają się odpadów. W 2020 r. zorganizowano w gminie Brańszczyk
kilka akcji, podczas których sprzątano w ramach wolontariatu takie miejsca. Oprócz
tego organizowane są też sprzątania odpadów z terenu działek należących do
gminy, z poboczy dróg, z koszy ulicznych itp.
Z inicjatywy organizacji pozarządowych m.in. Stowarzyszenia na rzecz rozwoju
Gminy Brańszczyk "Odnowa", gmina Brańszczyk włączyła się w ogólnopolską akcję
„Sprzątanie Świata”. W ramach akcji
pod nazwą „Posprzątajmy Świat, Posprzątajmy Nasz Powiat”, posprzątane zostały: linia brzegowa Bugu od
przystani w Brańszczyku, obrzeża
lasu w Nowym Brańszczyku oraz
szlak konny im. prof. Ludwika Maciąga. W akcji uczestniczyły szkoły i
przedszkola, pracownicy UG z Wójtem Wiesławem Przybylskim, członkowie Stowarzyszenia "Odnowa", kierownicy jedn. org. wraz z pracownikami oraz Stowarzyszenie BOCIAN
Ryc. 26. źródło: zasoby własne
KRiS.
W ramach akcji, która odbyła się w dniach 18-20 września 2020 r. zebranych zostało
ponad 7 m3 odpadów.

Ryc. 27. źródło: zasoby własne

Ryc. 28. źródło: Kurier Gminy Brańszczyk
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Akcja została sfinansowana z budżetu powiatu wyszkowskiego oraz gminy Brańszczyk.

5. Koszty i informacje na temat bilansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Wartość faktur zapłaconych Wykonawcy za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów za odpady zebrane i odebrane w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
wyniosła: 1.429.153,76 zł.
Dochody związane z gospodarowaniem odpadami wynikające z sumy wpłat od
mieszkańców na ten cel wraz z wpłaconymi odsetkami i kosztami upomnień wyniosły: 1.205.368,90 zł.
Z przedstawionych powyżej danych jasno wynika, że system gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku nie zbilansował się. Głównymi przyczynami tego
stanu rzeczy jest zmiana sposobu rozliczania się z przedsiębiorcą odbierającym odpady za usługę oraz wprowadzenie stanu epidemii na terenie kraju. Od 2020 r. rozliczamy się z odbiorcą w oparciu o tonaż odebranych i zagospodarowanych odpadów. Trudno jest przewidzieć ile w danym roku mieszkańcy wystawią odpadów do
odbioru. Wcześniejszy system ryczałtowego rozliczania był bardziej przewidywalny.
Pandemia wirusa SARS-CoV-2 i związane z tym obostrzenia w przemieszczaniu się
spowodowały, że mieszkańcy mając do dyspozycji więcej czasu sprzątali swoje posesje, generując przy tym zwiększone ilości odpadów. Jednorazowe rękawiczki, maseczki i inne środki ochrony osobistej to także dodatkowy strumień odpadów, którego przewidzieć się wcześniej nie dało.
Transport publiczny
Na terenie Gminy Brańszczyk znajdują się zarówno drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. Łączną długość dróg powiatowych szacuje się na
ponad 50 km. Nawierzchnię dróg określa się głównie jako bitumiczną (utwardzoną).
Drogi gminne posiadające nawierzchnię bitumiczną określa się na łączną długość
ok. 50 km oraz ok. 15 km dróg przejętych z mocy ustawy od GDDKiA wzdłuż drogi
S8), w pozostałej części drogi posiadają nawierzchnię żwirowo-gruntową, jednak
ponad 30% ich powierzchni, to nawierzchnia utwardzona. Układ drogowy na terenie
Gminy Brańszczyk przedstawia poniższa tabela.
Tabela 19. Układ drogowy gminy Brańszczyk
Rodzaj drogi

Odcinek

Droga krajowa nr 8

Warszawa – Białystok – Suwałki - Budzisko

Droga wojewódzka nr 694

Poręba – Brok - Ciechanowiec

Droga powiatowa nr 28527

Knurowiec - Długosiodło

Droga powiatowa nr 28530

Udrzynek – Udrzyn - Brok

Droga powiatowa nr 28531

Poręba – Brańszczyk - Trzcianka

Droga powiatowa nr 28533

Wyszków – Turzyn – Brańszczyk - Niemiry

Droga powiatowa nr 28535

Jagiel – Porządzie - Brańszczyk

Droga powiatowa nr 28532

Poręba-Udrzynek-Brańszczyk

Drogi gminne

Obszar gminy
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Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brańszczyk.
(stan na 2020 rok – źródło Powiat Wyszkowski)

Przez fragment Gminy przebiega jednotorowa linia kolejowa (Ostrołęka –
Wyszków – Tłuszcz – Warszawa). Przy linii kolejowej znajduje się stacja w miejscowości Dalekie -Tartak. Łączną długość linii kolejowych przebiegających przez teren
gminy szacuje się na długość 3,7 km.
Na terenie Gminy funkcjonuje autobusowa komunikacja zbiorowa. Dla
mieszkańców gminy w 2020 roku usługi świadczył Wydział Komunikacji w Wyszkowie, na trasie Wyszków – Brańszczyk – Białebłoto – Kobyla – Wyszków, którą Gmina
Brańszczyk współfinansowała wspólnie ze Starostą Wyszkowskim. W 2020 r. wartość dofinansowania wyniosła 21 000,00 zł.
Linia Nr 1435 01U, trasa: Wyszków – Brańszczyk – Białebłoto-Kobyla – Wyszków.

Ryc. 29 źródło: wyszkowiak.pl
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Mieszkańcy również mogą skorzystać z usług kilku prywatnych przewoźników:
MONTPLAST Linia Wyszków-Brańszczyk-Poręba-Udrzyn
Marek Siedlecki linia: Poręba Średnia- Ostrów Mazowiecka
Linia regularna Nr R/14/W/0090 przewoźnik - Firma "AUT" Teresa Huculak
Małkinia Górna - Warszawa przez Brańszczyk - Poręba - Brok "STALKO"
Małkinia Górna - Warszawa przez Poręba - Brok - Prostyń "STALKO"
Kazimierz Wiciński Linia Wyszków - Długosiodło - Lubiel Nowy
Kazimierz Wiciński Linia Wyszków - Porządzie - Długosiodło - Brańszczyk
– Wyszków
8. Kazimierz Wiciński Linia Stare Bosewo - Długosiodło - Wyszków - Lubiel
Nowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

EDUKACJA
Podstawowe parametry

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym
w wieku 3-5 lat: 212

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej: 76%
(wskaźnik ten określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku
3-5 lat w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku)

Średnia liczba uczniów na etat nauczycielski: 6
Liczba uczniów w szkołach podstawowych: 859

Bieżące wydatki oświatowe na ucznia w 2020 r.: 15 728,63 zł
Dopłata ze środków własnych na kształcenie 1 ucznia w 2020 r.:
6 807,33 zł
Subwencja oświatowa na ucznia w 2020 r.: 8 454,29 zł
Pokrycie bieżących wydatków
oświatową w 2020 r.: 54%

oświatowych

subwencją

Kalkulacji wskaźników budżetowych dokonano w oparciu o średnią liczbę uczniów
w roku 2020.
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Budżet oświatowy
Część oświatowa budżetu Gminy zasilana jest corocznie przez subwencje oraz dotacje celowe. Ogólna wysokość subwencji oświatowej w 2020 roku wyniosła
7.262.232,00 zł plus dotacja przedszkolna 252.486,00 zł oraz dotacja podręcznikowa 73.685,78 zł dla wszystkich szkół. Dodatkowo SP w Turzynie pozyskała środki
w wysokości 75.000 zł z rezerwy 0,4 części oświatowej subwencji.
Wydatki w roku budżetowym 2020 na szkoły wyniosły 13.510.901,37 zł.
Łącznie różnica do pokrycia z dochodów własnych gminy to około 5 847 496,12 zł
Tabela 20. Wydatki z podziałem na szkoły
Rok budżetowy 2020
obejmujący rok
szkolny:

2019/2020,
2020/2021

Szkoła

Średnia
liczba dzieci
i uczniów
uczęszczających do placówki

Wydatki szkoły w
przeliczeniu na
ucznia

Wydatki szkoły
ogółem

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PIOTRA KULASIŃSKIEGO W
TRZCIANCE

78

18 590,67 zł

1 450 071,88 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA
JANA PAWŁA II W NOWYCH BUDACH

49

26 271,92 zł

1 287 323,94 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W TURZYNIE

48

23 590,57 zł

1 132 347,48 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA
JANA PAWŁA II W BIAŁYMBŁOCIE

122

15 563,39 zł

1 898 733,81 zł

ZESPÓŁ PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH W
BRAŃSZCZYKU

346

12 118,53 zł

ZESPÓŁ PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH W PORĘBIE

175

14 291,34 zł

2 500 983,68 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW LEŚNEJ PLACÓWKI AK "MROWISKO" W KNUROWCU

43

24 382,04 zł

1 048 427,86 zł

4 193 012,72 zł

Źródło: opracowanie własne
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System oświatowy Gminy Brańszczyk
W roku 2020 Gmina Brańszczyk prowadziła 7 szkół podstawowych, do których łącznie uczęszczało 859 uczniów z czego do oddziałów przedszkolnych – około 242
dzieci.

Tabela 21. Średnia liczba dzieci i uczniów w oddziałach

Szkoła

Liczba dzieci
i uczniów
Rok szkolny 2019/2020
PSP OP
Sum

Liczba dzieci
i uczniów
Rok szkolny 2020/2021
PSP
OP
Sum

Średnia
liczba
dzieci i
uczniów
uczęszczających
do placówki
w 2020 r.

Średnia
liczba oddziałów
w 2020 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.
PIOTRA KULASIŃSKIEGO W
TRZCIANCE

69

14

83

64

8

72

78

8

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.
PAPIEŻA JANA
PAWŁA II W
NOWYCH BUDACH

44

6

50

41

7

48

49

9

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.
MARII KONOPNICKIEJ W TURZYNIE

39

7

46

40

10

50

48

9

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.
PAPIEŻA JANA
PAWŁA II W
BIAŁYMBŁOCIE

108

15

123

101

19

120

122

10

ZESPÓŁ PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH W
BRAŃSZCZYKU

207

137

344

201

145

347

346

17

ZESPÓŁ PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH W PORĘBIE

136

39

175

119

55

174

175

11

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.
BO-HATERÓW
LEŚNEJ PLACÓWKI AK
„MROWISKO”
W KNUROWCU

38

6

44

32

10

42

43

8

Razem

859

Źródło: dane opracowane na podstawie arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2019/20 oraz
2020/2021
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Tabela 22. Stan zatrudnienia w szkołach i przedszkolach
Nazwa szkoły / placówki

Liczba nauczycieli

Liczba etatów nauczycielskich

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PIOTRA KULASIŃSKIEGO W TRZCIANCE

17,00

12,71

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
W NOWYCH BUDACH

21,00

12,47

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W
TURZYNIE

17,00

12,14

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
W BIAŁYMBŁOCIE

26,00

19,61

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BRAŃSZCZYKU

39,00

34,46

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PORĘBIE

24,00

21,27

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW LEŚNEJ
PLACÓWKI AK „MROWISKO” W KNUROWCU

15,00

10,22

Źródło: opracowanie własne

Tabela 23. Przeciętne zatrudnienie w okresie od 01.2020 r. do 12.2020 r.
Lp.

Stanowisko

Suma z Etaty

1

Obsługa

38,14

2

Nauczyciele

122,00

Razem:

160,14

Źródło: dane z systemu kadrowego

Tabela 24. Szkoły wg liczby uczniów i etatów nauczycielskich, a także relacji liczby
uczniów do etatów

Lp.

Nazwa placówki

Liczba etatów
nauczycieli

Średnia liczba
uczniów w 2020
r.

Liczba uczniów
na etat

1

ZPO Brańszczyk

34,46

346

10,0

2

ZPO Poręba

21,27

175

8,2

3

SP Turzyn

12,14

48

4,0

4

SP Białebłoto

19,61

122

6,2

5

SP Trzcianka

12,71

78

6,1

6

SP Knurowiec

10,22

43

4,2

7

SP Nowe Budy

12,47

49

3,9

średnia liczba
uczniów na etat

6

Źródło: dane opracowane na podstawie danych z SIO wg stanu na 30.09.2020 oraz średniej liczby
uczniów w roku 2020
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Tabela 25. Udział wynagrodzeń nauczycieli w całości wynagrodzeń

Jednostka

Wynagrodzenia
nauczycieli

Wynagrodzenia
obsługi

Suma wynagrodzeń nauczycieli
oraz obsługi

Udział wynagrodzeń nauczycieli
w całości wynagrodzeń [%]

SPB

1 338 016,86 zł

266 480,66 zł

1 604 497,52 zł

83,39

SPK

807 606,77 zł

50 986,84 zł

858 593,61 zł

94,06

SPNB

940 385,32 zł

83 124,11 zł

1 023 509,43 zł

91,88

SPT

876 672,49 zł

49 845,86 zł

926 518,35 zł

94,62

SPTRZ

1 019 445,99 zł

162 430,50 zł

1 181 876,49 zł

86,26

ZPOB

2 495 622,31 zł

764 243,14 zł

3 259 865,45 zł

76,56

ZPOP

1 580 814,13 zł

341 941,68 zł

1 922 755,81 zł

82,22

Razem:

9 058 563,87 zł

1 719 052,79 zł

10 777 616,66 zł

84,05

Źródło: dane z systemu kadrowego

Wychowanie przedszkolne w Gminie Brańszczyk
Na koniec roku 2020 współczynnik skolaryzacji przedszkolnej w Gminie Brańszczyk
wynosił około 76% (212/ 278 dzieci w rocznikach 2015-2017).
Tabela 26. Średnia liczba dzieci w przedszkolu niepublicznym

Nazwa szkoły

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2020/2021

Średnia liczba w
oddziałach
przedszkolnych

Społeczne Przedszkole ROiSA
Rozwój i Samodzielność w Nowej
Wsi

24

27

26

Źródło: opracowanie własne

W 2020 roku Gmina Brańszczyk zapewniła miejsca w przedszkolach publicznych dla 164 dzieci (roczniki 2015-2018), w oddziałach przedszkolnych dla 22
dzieci (2015) oraz w niepublicznym przedszkolu ROiSA dla około 25 dzieci (roczniki
2015-2017).
Dzieci z Gminy Brańszczyk uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach
Z wychowania przedszkolnego w innych gminach w roku 2020 korzystało 15
dzieci z Gminy Brańszczyk. Na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dokonano rozliczenia z gminami. Na ten cel przekazano do gmin ościennych
kwotę 123 246,50 zł.
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych
Przedszkole niepubliczne w Nowej Wsi otrzymuje z budżetu gminy dotację
na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Gmina Brańszczyk w 2020 roku przekazała dotację w wysokości 161.520,75 zł, w
tym 22 950,16 zł na dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
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Edukacja uczniów niepełnosprawnych
W 2020 roku w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Brańszczyk uczyło się 20 uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. W tym dodatkowo od 1 września 2020 r. 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym działającym na terenie gminy. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi korzystali z nauczania indywidualnego, zindywidualizowanej ścieżki
kształcenia, zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych tj. logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych czy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub niepełnosprawności sprzężone a także uczniowie ze wskazaniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej mieli zapewnioną pomoc tzw. nauczyciela wspomagającego.
Wyniki egzaminów ósmoklasisty w 2020 r.
Analizując „Wykres 5. Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w Gminie
Brańszczyk” należy zaznaczyć, że najlepsze wyniki z całości egzaminu osiągnęli
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Białymbłocie oraz
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Brańszczyku.
Najwyższe wyniki z egzaminu z języka polskiego i języka angielskiego osiągnęli Ci sami uczniowie, w ponad 60% poprawnie wypełniając arkusze egzaminacyjne.
Najsłabiej poradzili sobie uczniowie z egzaminem z matematyki osiągając
przeciętny wyniki 42,53%. Najlepsze wyniki z tej części egzaminu zdobyli uczniowie
z Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Białymbłocie (55%) oraz Szkoły
Podstawowej im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance (47%).
Wykres 5. Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w Gminie Brańszczyk

Średnie wyniki procentowe wyników egzaminu ósmoklasisty
Język polski

Matematyka

Język angielski

Język niemiecki

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.
BOHATERÓW LEŚNEJ
PLACÓWKI AK MROWISKO
W KNUROWCU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.
PAPIEŻA JANA PAWŁA II W
BIAŁYMBŁOCIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.
PAPIEŻA JANA PAWŁA II W
NOWYCH BUDACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.
PIOTRA KULASIŃSKIEGO W
TRZCIANCE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.
MARII KONOPNICKIEJ W
TURZYNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.
HENRYKA SIENKIEWICZA W
BRAŃSZCZYKU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.
MARSZAŁKA JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO W PORĘBIE

0,00
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Projekty realizowane w 2020 r.
Szkoła Podstawowa w Turzynie otrzymała 75 000 zł na podstawie złożonego wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji w roku 2020. W ramach otrzymanej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Porębie w 2020
roku brała udział w projekcie „Akademia Chóralna”, który jest kontynuowany również
w bieżącym roku. Celem projektu jest propagowanie śpiewu, m.in. poprzez zwiększenie liczby chórów dziecięcych w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz poprawienie poziomu artystycznego już istniejących zespołów, organizowanie warsztatów
i szkoleń dla dyrygentów, wydawanie materiałów niezbędnych do pracy z chórami
na różnych poziomach a także zamawianie nowego repertuaru dla chórów. Akademia Chóralna obejmuje także działania podejmowane w ramach macierzystych projektów Narodowego Forum Muzyki – Śpiewająca Polska i Polski Narodowy Chór
Młodzieżowy. Szkoła na ten cel otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 3.000 zł
oraz została objęta opieką merytoryczną.
W grudniu 2020r. Szkoła Podstawowa im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance
znalazła się wśród placówek, do których Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
– Państwowy Instytut Badawczy (NASK) – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekazał tablety wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych”. Wyżej wymienione pakiety stanowią formę wsparcia dla
szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji udzielanej w ramach projektu OSE.
Szkolny Pakiet Multimedialny składa się z 25 tabletów wraz z etui. W skład pojedynczego zestawu dodatkowo wchodzą: klawiatura z oprogramowaniem, ładowarka i
rysik oraz usługa mobilnego dostępu do sieci Internet. Wartość Pakietu wynosi
24 261,75 złotych brutto, zaś pojedynczego Szkolnego Zestawu Multimedialnego –
970,47 złotych brutto.
Na uwagę zasługuje również fakt, że Szkoła Podstawowa im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance otrzymała wyróżnienie w IV edycji Konkursu: „Edukator na
Mazowszu” w kategorii: „Kreatywna szkoła podstawowa”.
Bezpłatne podręczniki dla uczniów
W ramach Rządowego programu „Darmowe podręczniki” organ prowadzący
jest zobowiązany zapewnić uczniom publicznych szkół podstawowych bezpłatne
podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe i edukacyjne z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej a także z zakresu języka obcego nowożytnego dla klas I-III oraz kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej
dla klas IV-VIII. Gmina Brańszczyk na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w 2020 r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości
73.685,07 zł, która w całości została przekazana do szkół celem realizacji zadania.
Dowozy
Łączny koszt transportu i przewozu uczniów do szkół podstawowych oraz uczniów
niepełnosprawnych na terenie gminy w 2020 roku wyniósł 157.580,99 zł.
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Stypendia
W roku 2020 zakwalifikowano 36 wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Pomocą stypendialną łącznie objętych zostało 72
uczniów. Na stypendia szkolne o charakterze socjalnym gmina przeznaczyła kwotę
69 695,95 zł oraz 620 zł na zasiłek szkolny.

POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2020 roku realizował działalność statutową oraz podejmował działania w celu podnoszenia jakości i
poszerzania świadczonych usług na rzecz mieszkańców Gminy Brańszczyk. Był inicjatorem działań o charakterze pomocowym, aktywizującym oraz integrującym różnorodne środowiska na rzecz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonował w
następującej strukturze organizacyjnej;
• Kierownik – 1 etat;
• Główna Księgowa – 1 etat;
• Pracownicy socjalni – 4 etaty;
• Asystent rodziny – 1 etat;
• Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego – 0,5 etatu;
• Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych – 1 etat;
• Stanowisko ds. świadczenia wychowawczego – 1,5 etatu;
•

Sprzątaczka - 0,25 etatu.

BUDŻET GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2020 roku na realizację zadań własnych i zadań zleconych wydatkował kwotę 14 901 064,63 zł, z czego:
•
•

ze środków budżetu gminy – 1.376.246,04 zł
ze środków budżetu państwa – 13 524 818, 59 zł

Wykres 6. Źródła finansowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Źrodła finansowania wydatków Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
9,24%
środki budżetu gminy
środki budżetu państwa

90,76%
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Tabela 27. Struktura zrealizowanych wydatków w podziale szczegółowej klasyfikacji
budżetowej.
w tym:
Klasyfikacja budżetowa

Ogółem wykonanie wydatków w
2020 roku

Środki z budżetu
gminy

Środki budżetu państwa

Liczba/
osób /rodzin/NK

85202

Domy pomocy społecznej

527 841,58

527 841,58

0,00

19 osób

85205

Zadania w zakresie
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

2 359,00

2 359,00

0,00

27 kart

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

31 879,06

0,00

31 879,06

55 osób

85214

Zasiłki okresowe,
celowe i pomoc w
naturze oraz
składki na ubezpieczenie społeczne

116 703,08

43 039,74
w tym: z. cel. 42
679,04
z. okr.360,70

z.ok.73
663,34

z. okresowe46
z. celowe-84
osób

85215

Dodatki mieszkaniowe

739,94

739,04

0,00

1 osoba

85216

Zasiłki stałe

379 276,74

0,00

379 276,74

65 osób

85219

Ośrodki Pomocy
Społecznej

640 853,81

431 255,09

209 598,72

11 os. zatr.

85228

Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne
usługi opiekuńcze

245 508,50

219 138,75
192 769,00 zw.
26 369,75 Pr.

26 369,75
(Program
ogółem:
52 739,50

44 osób

85230

Pomoc w zakresie
dożywiania

158 983,36

38 410,36

120 573,00
w tym: zas.
cel 360
50,00

177

85295

Pozostała działalność

37 563,03

19 292,21
w tym: 14 276,58
(7 551,48 dz.środ.
COVID 6725,10
5 015,63 Wsp.
Sen.

18 270,82
Program
Wspieraj Seniora

240 osób

85501

Świadczenia wychowawcze

9159 384,84

14 137,22

9 145 247,62

933 rodziny
1600 dzieci

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe

3 199 070,85

16 699,39

3 182 371,46

św. rodzinne
642 rodziny
695 dzieci
fundusz alim.
36 rodzin
51 dzieci
70 dł. alim.

85503

Karta Dużej Rodziny

357,98

0,00

357,98

34 rodziny
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w tym:
Klasyfikacja budżetowa

Ogółem wykonanie wydatków w
2020 roku

Liczba/
osób /rodzin/NK

Środki z budżetu
gminy

Środki budżetu państwa

993 dzieci
DS.
13 rodzin AR

85504

Wspieranie rodziny

364 511,96

55 004,76 asystent
rodziny

309 507,20w
tym: 307
807,20 Dobry Start
1700,00 As.
Rodz.

85508

Rodziny zastępcze

8 328,00

8 328,00

0,00

2 dzieci

85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
za osoby pobierające świadczenia
opiekuńcze ze
świadczeń rodzinnych

27 702,90

0,00

27 702,90

19 osób

14.901.064,63

1376246,04

13524818,59

Razem:
Źródło: opracowanie własne

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańszczyku odprowadził do
budżetu gminy dochody w wysokości 118.735,25 zł.
Tabela 28. Struktura realizowanych dochodów w podziale szczegółowej klasyfikacji
budżetowej
w tym:
Klasyfikacja budżetowa

Ogółem wykonanie
dochodów w 2020 r.

Domy pomocy społecznej

Dochody które pozostają w gminie

Dochody które są odprowadzone do budżetu państwa

10 400,00

10 400,00

0,00

Zasiłki stałe

548,00

0,00

548,00

Ośrodki Pomocy Społecznej

2532,22

2532,22

0,00

Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze

74 282,73

74282,73

0,00

Świadczenia wychowawcze

10 485,12

0,58

10 484,54

Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe

143 845,12

31 519,72

112 325,40

Wpływ z różnych opłat

9,20

0,46

8,75

Razem

242 093,19

118 735,25.

123 357,94

źródło: opracowanie własne
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Tabela 29. Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną
Formy pomocy

Liczba osób

Liczba rodzin

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych i zleconych

370

272

W tym:
świadczenia pieniężne

151

150

świadczenia niepieniężne

223

141

Pomoc udzielona w postaci
pracy socjalnej ogółem:

X

371

W tym: pomoc udzielona wyłącznie w postaci pracy socjalnej

X

118

źródło: opracowanie własne

Tabela 30. Dominujące problemy społeczne na terenie Gminy Brańszczyk
Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Ubóstwo

139

284

Bezdomność

4

4

Potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym:
wielodzietność

41
38

210
197

Bezrobocie

58

127

Niepełnosprawność

94

147

Długotrwała lub ciężka choroba

117

186

Bezradność w sprawach opiekuńczo –wych. i prowadzenia gospodarstwa domowego

27

76

Przemoc w rodzinie

0

0

Alkoholizm

7

11

Narkomania

0

0

Trudności w przystosowaniu do
życia po opuszczeniu zakładu karnego

0

0

Zdarzenie losowe

6

14

Sytuacja kryzysowa

1

2

Źródło: opracowanie własne

W 2020 roku dominującym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej było ubóstwo. Kolejnymi powodami jest długotrwała lub ciężka choroba.
INNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Ustalanie prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańszczyku realizuje zadanie gminy polegające na
ustalaniu uprawnień osób do bezpłatnej opieki zdrowotnej, finansowanej ze
środków publicznych. Prawo do świadczeń zdrowotnych określa art. 54
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ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wydawane jest na okres 90 dni. W 2020 roku wydano w tej
sprawie 20 decyzji.
2. Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brańszczyk
we współpracy ze Stowarzyszeniem im. Teresy Kras w Lublinie dla dzieci
rolników, w Białym Dunajcu 15 dzieci, Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Ptakach–9 dzieci, PCPR–5 dzieci, GKRPA – 10 dzieci. Ogółem z wypoczynku
letniego skorzystało 39 dzieci.
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.
Współpraca z sektorem pozarządowym odbywa się na zasadach partnerstwa, wzajemnego wsparcia w działaniach, podejmowania przedsięwzięć likwidujących bariery społeczne oraz wspierania inicjatyw sprzyjających
wzmacnianiu więzi społecznych i lokalnej solidarności. W 2020 roku Gminny
Ośrodek współpracował m.in. ze:
1) Stowarzyszeniem im. Teresy Kras w Lublinie – kolonie dla dzieci
rolników;
2) Zespołami Parafialnymi – wydawanie skierowań na żywność z
Banku Żywności;
3) Caritas Diecezji Łomżyńskiej – kolonie letnie, żywność, Program
Biedronki „Na codzienne zakupy” – 10 kart biedronka po 100 zł miesięcznie przez rok;
4) Polskim Czerwonym Krzyżem;
5) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
6) Ochotniczą Strażą Pożarną – dowóz żywności dla osób na kwarantannie;
7) Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Wyszkowie w
sprawie osób będących w kwarantannie i izolacji w celu dokonywania zakupów, załatwiania spraw urzędowych;
8) Wojskami Obrony Terytorialnej;
9) Centrum Księdza Orione w Brańszczyku.
REALIZACJA PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 –
2020
W okresie od marca 2020 do września 2020 r. pomoc żywnościowa trafiła do 548
osób z Gminy Brańszczyk (w tym z GOPS 300 osób, Caritas Parafii Brańszczyk i
Poręba 246 Poręba), znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wydano 289
skierowań.
PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” – wydane 3 zaświadczenia
Tabela 31. Świadczenia rodzinne
Wyszczególnienie: liczba i koszt poszczególnych świadczeń

Liczba świadczeń

Koszt świadczeń

Zasiłek rodzinny

5.867

828.328

1.509

143.355

powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia

3.860

478.640

powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia

495

66825

na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
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Wyszczególnienie: liczba i koszt poszczególnych świadczeń

Liczba świadczeń

Koszt świadczeń

powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia

3

405

Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu

3.088

370.269

urodzenia dziecka

33

33.000

opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego

167

65.974

samotnego wychowania dziecka

187

37.051

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

231

24.910

do 5 roku życia

25

2.250

powyżej 5 roku życia

206

22.660

rozpoczęcia roku szkolnego

339

33.900

Nauki dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania

1.089

76.634

na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła

35

3.955

na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości,
w której znajduje się szkoła

1.054

72.679

Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

1.042

98.800

Zasiłki rodzinne z dodatkami

8.955

1.059.494

Zasiłki pielęgnacyjne

2.849

614.740

Świadczenia pielęgnacyjne

341

620.799

Świadczenia opiekuńcze SZO

173

106.387

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

73

73.000

Zasiłek dla opiekuna

12

7.006

Świadczenie rodzicielskie

223

201.329

Źródło: opracowanie własne

PODSUMOWANIE: Głównym celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Brańszczyku jest umożliwienie osobom oraz rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując przy tym własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W wyniku dokonujących się zmian gospodarczych oraz zmian w przepisach prawnych, zmienia się również struktura klientów
pomocy społecznej, ich oczekiwania i potrzeby, z których wynika, iż pomoc finansowa, choć nadal ważna, nie może stanowić jedynej formy wsparcia. Działania muszą być wielokierunkowe, zabezpieczające nie tylko sferę materialną, ale przede
wszystkim mające działać aktywizująco na lokalną społeczność.
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Ochrona zdrowia
Gmina Brańszczyk włączała się w szereg działań związanych z ochroną
zdrowia mieszkańców. W roku 2020 udzielono wsparcia Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
w
wysokości
98.800 zł. Przyznane środki
zostały wykorzystane na
wsparcie inwestycji związanych z modernizacją szpitala co poprawi jakość
świadczonych usług dla
mieszkańców Powiatu Wyszkowskiego w tym z Gminy
Ryc. 30. źródło: tubawyszkowa.pl
Brańszczyk.
W sierpniu 2020 roku na placu za Urzędem Gminy kobiety mogły wykonać bezpłatne
badanie mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. W listopadzie wykonywane były badania wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego w świetlicy w Knurowcu i Tuchlinie. Badanie przeznaczone było
dla osób powyżej 16-tego roku życia. W roku 2020 w Gminie Brańszczyk powstała
nowa inicjatywa jednocząca mieszkańców, a związana z honorowym krwiodawstwem. Z inicjatywy
Pawła
Bralewskiego, Koordynatora oddziału Porębskiej Kropelki i
członka Klubu HDK
Legion zorganizowano 4 akcje oddawania krwi na poRyc. 31. źródło: zasoby własne
trzeby ratowania
życia ludzkiego. W
inicjatywę zaangażowało się wiele organizacji i stowarzyszeń: Koło Gospodyń Wiejskich w Knurowcu, Koło Gospodyń Wiejskich w Brańszczyku, Parafia pw. św. Barbary w Porębie, Ostrołęcki Legion, Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Gmina
Brańszczyk, OSP Poręba, Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku, Gminne
Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Brańszczyku, Koło Gospodyń Wiejskich Porębianki, Piekarnia S. i A. Ponichtera Białebłoto. Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w
Brańszczyku, Ochotnicza Straż Pożarna w Brańszczyku. Piekarnia Wawie z Brańszczyka, Sławomira Kraszewskiego Sklep Spożywczy LOBO, Anna Nasiadka – zakład
fryzjerski w Brańszczyku. Wydarzenie było objęte Honorowym Patronatem Wójta
Gminy Brańszczyk oraz Starosty Powiatu Wyszkowskiego.
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Działania podejmowane podczas pandemii Covid-19
W celu ochrony zdrowia, w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa w 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 placówki oświatowe
przeszły w tryb nauki zdalnej.
W związku z trwającą pandemią Gmina pozyskała dofinansowanie z projektu „Zdalna
szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w
kwocie 59.665,56 zł oraz „Zdalna szkoła +” w
kwocie 75.000,00 zł z których zakupiono
sprzęt dla uczniów i nauczycieli z 7 Szkół
Podstawowych. W ramach dotacji przyznane
środki przeznaczono na zakup 10 laptopów i
47 tabletów z mobilnym dostępem do Internetu oraz 33 laptopów bez dostępu do Internetu.

Ryc. 32. źródło: Kurier Gminy Brańszczyk

Ponadto z programu PSE „WzMOCnij Swoje
Otoczenie” zakupiono 13 szt. oczyszczaczy
powietrza, które przekazano na potrzeby
Przedszkola w Brańszczyku, Przedszkola w
Porębie Średniej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy w Brańszczyku, dodatkowo z powyższego programu
zakupiono 7 laptopów do Szkoły Podstawo-

wej w Turzynie.
W okresie szybkiego rozprzestrzeniania
się pandemii, w trosce o
bezpieczeństwo Urząd
Gminy w Brańszczyku
oraz wszystkie jednostki
organizacyjne
Gminy
pracowały w trybie pracy
wewnętrznej bez możliwości bezpośredniej obsługi
mieszkańców.
Wszelkie sprawy załatwiano telefonicznie, mailowo, listownie lub za pomocą platformy ePUAP.
Wnioski, zgłoszenia i
Ryc. 33. źródło: Kurier Gminy Brańszczyk
inne dokumenty mieszkańcy mogli przekazać w pocztowej skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu
do Urzędu Gminy w Brańszczyku.
Pracownicy Urzędu Gminy na podstawie art. 3. Ustawy z dnia 2 marca 2020
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytu-
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acji kryzysowych w celu przeciwdziałania COVID-19, wykonywali pracę poza miejscem jej stałego wykonywania w formie pracy zdalnej. W tym celu został zakupiony
nowy sprzęt w ilości 7 sztuk laptopów z przeznaczeniem do pracy zdalnej dla pracowników Urzędu.
Celem zwiększenia bezpieczeństwa i ograniczenia rozprzestrzeniania się
wirusa podczas drugiej fali pandemii sesje i komisje Rady Gminy Brańszczyk odbywały się zdalnie. W terminach masowego wzrostu zachorowań wstrzymano działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brańszczyku, przesunięto terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych, wprowadzono czasowe zawieszenie dokonywania oględzin drzew i krzewów w terenie.
W kwietniu 2020 r. Urząd Gminy w Brańszczyku wraz z Gminnym CentrumKultury Sportu i Turystyki w Brańszczyku rozpoczął Gminną Akcję Szycia Maseczek.
Do akcji szycia maseczek przyłączyły się gminne Koła Gospodyń Wiejskich, pracownicy Szkoły Podstawowej w Białymbłocie oraz osoby prywatne.

Ryc. 34. źródło: Kurier Gminy Brańszczyk

Do Urzędu dostarczono 3725 sztuk uszytych maseczek, które od 21 kwietnia były rozdawane mieszkańcom. Maseczki były wydawane w Urzędzie Gminy oraz
dostarczane bezpośrednio przez Radnych, Sołtysów, Wójta i pracowników Urzędu
do wszystkich potrzebujących osób.
Do Urzędu Gminy w Brańszczyku instytucje, firmy prywatne i inni darczyńcy
przekazali: 3.700 szt. maseczek, 350 litrów płynu do dezynfekcji, 200 fartuchów jednorazowych, 50 litrów środków czystości i mydeł, przyłbice, rękawiczki jednorazowe,
a także inne środki higieny osobistej. Artykuły i środki ochrony przekazano do Szkół
Podstawowych, Przedszkoli, Domu Pomocy Społecznej, Centrum Księdza Orione,
Ośrodka Zdrowia w Brańszczyku, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Domu
Kultury, Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz do osób szyjących maseczki.
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Na terenie Gminy, Ochotnicza Straż Pożarna w Brańszczyku przeprowadziła dezynfekcję przystanków autobusowych, skansenu, ławek wolnostojących,
wejść do instytucji oraz miejsc użyteczności publicznej.

Ryc. 35. źródło: Kurier Gminy Brańszczyk

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Budach samochodem wyposażonym
w głośniki przemieszczała się po terenie Gminy i ogłaszała komunikaty informacyjne.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał żywność z Caritas Diecezji
Łomżyńskiej z Podprogramu 2019 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ), która trafiła do najbardziej potrzebujących mieszkańców
naszej Gminy. Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Brańszczyk dostarczały żywność osobom będącym na kwarantannie.
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REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W Gminie Brańszczyk funkcję budżetu obywatelskiego pełni fundusz sołecki. Inwestycje zaplanowane w ramach tego funduszu były uchwalane podczas
zebrań sołeckich, w których często brał udział Wójt oraz pracownicy UG. W załączonej tabeli przedstawiono wykonanie przyznanych środków dla poszczególnych sołectw w roku 2020.
Tabela 32. Przyznane kwoty w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa
na 2020 rok
Sołectwo

Przyznana
kwota (zł)

Wykonane
wydatki (zł)

Białebłoto Kobyla

25 511,92

25 511,92

Białebłoto Kurza

16 490,44

12 075,54

Białebłoto Stara Wieś

19 091,98

7 091,98

Brańszczyk

41 960,40

36 532,50

Budykierz

17 959,05

17 959,05

Dalekie Tartak

20 686,48

15 266,74

Dudowizna

18 294,73

18 050,00

Knurowiec

18 882,18

18 882,18

Niemiry

21525,69

0,00

Nowa Wieś

24 504,87

24 396,00

Budy Nowe

21 273,92

21 235,94

Nowy Brańszczyk

18 378,66

18 378,66

Ojcowizna

12 755,96

12 755,96

Poręba Średnia

25 050,36

24 676,30

Poręba Kocęby

23 329,98

21 954,72

Przyjmy

18 924,14

18 924,14

Stare Budy

16 448,48

16 448,48

Trzcianka

41 960,40

21 238,00

Tuchlin

18 252,77

16 062,62

Turzyn

40 701,59

26 545,47

Udrzyn

20 686,48

17 227,11

Udrzynek

23 455,86

23 381,24

Suma

506 126,34

414 594,55

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 33. Najważniejsze zadania zrealizowane z funduszu sołeckiego w 2020 roku
Sołectwo

Inwestycja

Kwota (zł)

Białebłoto Kobyla

Prace wykończeniowe w remizie OSP Białebłoto

63 512,00

w tym: dofinansowanie MIAS

10 000,00

w tym: środki własne gminy

28 000,08

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Białebłoto
Kurza w kierunku do SP w Nowej wsi

46 727,70

w tym: środki własne gminy

35 237,26

Białebłoto Stara Wieś

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Białebłoto
Stara Wieś w kierunku szkoły

7 091,98

Brańszczyk

Zakup dekoracji świątecznych
na słupach w m. Brańszczyk

13 480,00

w tym: środki własne gminy

3 480,00

Zakup i montaż oświetlenia
ulicznego w m. Brańszczyk

24 960,40

Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem

18 743,13

w tym: środki własne gminy

784,08

Dalekie Tartak

Zakup agregatu

11 920,00

Dudowizna

Zakup kruszywa – wbudowanie
oraz wyrównanie dróg gminnych

49 482,90

w tym: środki własne gminy

44 482,90

Zakup lampy oraz wycinka
drzew z pasa drogowego. Montaż lampy oraz usunięcie drzew

2 995,62

w tym: środki własne gminy

1 535,11

Zakup sprzętu dla OSP w Porębie (zestaw urządzeń do systemu alarmowego) Konserwacja nawierzchni

2 700,01

w tym: środki własne gminy

700,01

Knurowiec

Remont świetlicy w Knurowcu

18 956,15

Nowa Wieś

Konserwacja nawierzchni dróg

41 208,07

w tym: środki własne gminy

30 208,07

Remont Sali w budynku Remizy OSP Nowe Budy

36 293,98

w tym: dofinansowanie MIAS

10 000,00

w tym: środki własne gminy

6 293,98

Budowa chodnika z korytem
odprowadzającym wodę opadową przy drodze gminnej

144 298,80

Białebłoto Kurza

Budykierz

Budy Nowe

Nowy Brańszczyk

Strona | 93

III. Gmina dla mieszkańca
Sołectwo

Kwota (zł)

Inwestycja
Trakt Napoleoński w m. Nowy
Brańszczyk

Ojcowizna

Przyjmy

Stare Budy

Turzyn

Udrzyn

w tym: środki własne gminy

125 920,14

Zakup działki pod plac zabaw

60 000,00

w tym: środki własne gminy

47 244,04

Remont tarasu i dojścia do remizy, oraz wznowienie granic
działki przy remizie

24 950,55

w tym: środki własne gminy

6 026,41

Remont świetlicy w Starych Budach

30 258,00

w tym: dofinansowanie MIAS

10 000,00

w tym: środki własne gminy

3 809,52

Zamontowanie i wymiana lamp
oświetleniowych

28 284,94

w tym: środki własne gminy

18 284,94

Wykonanie remontu budynku
OSP

19 652,16

Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 36. źródło: Kurier Gminy Brańszczyk

Zadania zrealizowane z funduszu sołeckiego, zostały dofinansowane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 na które w sumie Urząd
Gminy pozyskał 50.000 zł
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Ryc. 37. źródło: zasoby własne

Ryc. 38. źródło: zasoby własne

„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Porębie Średniej’’ W ramach zadania
zakupiono: chłodziarkę, piekarnik, zmywarkę zintegrowaną, rolety w kasecie,
kuchnię BEKO, klimatyzator. Wartość inwestycji: 20 327,99 zł. W tym 10.000 zł
MIAS.

Ryc. 39. źródło: zasoby własne

Ryc. 40. źródło: zasoby własne

„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Udrzynku’’ W ramach przedmiotowego zadania zakupiono: szafę chłodniczą, stoły, krzesła, maszynkę do mięsa,
deskę do prasowania, żelazko, czajnik, stojaki na rowery, kolorofony, frytkownicę,
mop, obrusy, garnki, podgrzewacze, wózki kelnerskie, nagłośnienie, ekspres, suszarki do rąk. Wartość inwestycji: 22.653,81 zł. W tym 10.000 zł MIAS

Ryc. 41. Wyremontowane pomieszczenia świetlicy w Starych Budach. Żródło: zasoby własne

„Remont świetlicy w Starych Budach’’ W ramach przedmiotowego zadania: odmalowane zostały ściany oraz sufity, położona została glazura w WC, wykonane
zostało nowe oświetlenie, wykonany został komin. Wartość inwestycji: 30.258 zł
brutto. W tym: 10.000 zł MIAS, 3.809,52 zł środki z budżetu Gminy
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Ryc. 42. Wyremontowane pomieszczenie w remizie OSP Nowe Budy. źródło: zasoby własne

,,Remont sali w budynku remizy OSP Nowe Budy, gm. Brańszczyk W ramach
przedmiotowego zadania odmalowane zostały ściany sali widowiskowej,
położona została terakota, został wykonany sufit podwieszany. Wartość
inwestycji: 36.293,98 zł brutto. W tym: 10.000 zł, MIAS, 6.293,98 zł środki z
budżetu Gminy

Ryc. 43. Remiza OSP Białebłoto-Stara Wieś. źródło: zasoby własne
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,,Prace wykończeniowe w remizie OSP Białebłoto’’. W ramach przedmiotowego
zadania w remizie OSP w Białymbłocie - Stara Wieś odmalowane zostały ściany
oraz sufity, położona została terakota, wykonano sufit podwieszany oraz nowe
oświetlenie. Wartość inwestycji: 63.512,51 zł brutto. W tym: 10.000 MIAS, 28.000
środki z budżetu Gminy.

Ryc. 44. Plac zabaw w miejscowości Budykierz.6 źródło: zasoby własne

Wykonano plac zabaw przy budynku komunalnym we wsi Budykierz. Koszt
inwestycji: 18.743,13 zł.

Ryc. 45. Oświetlenie w Białebłoto-Kurza. źródło: zasoby własne

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Białobłoto Kurza w kierunku SP
Nowa Wieś” FS Białebłoto Kurza – 11.490,44 zł + UG 35.237,26 zł = 46.727,70 zł.
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Ryc. 46. Oświetlenie drogi w Turzynie. źródło: zasoby własne

Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Turzyn. Koszt: 28.284,94 zł. Dofinansowanie
z UG -18.284,94 zł

Ryc. 47. Oświetlenie świąteczne w Brańszczyku. źródło: zasoby własne

Zakup 43 szt. dekoracji ozdobnych LED Nr AM-100081 na słupy oświetlenia
ulicznego w miejscowości Brańszczyk z funduszu sołeckiego. Kwota wydatkowana:
38.440,40 zł w tym dofinansowanie z UG – 3480 zł.

Jak wynika z zestawienia przedstawionego w tabeli 33 do wielu inwestycji konieczne
było dofinansowanie z budżetu Gminy. W sumie całkowita kwota dofinansowań wyniosła 352.000,00 zł. Do najważniejszych dofinansowanych zadań można zaliczyć:
rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Białebłoto Kurza w kierunku do SP
w Nowej Wsi, zakup kruszywa – wbudowanie oraz wyrównanie dróg gminnych w
Dudowiźnie (44.482,90 zł) i Nowej Wsi (30.208,07 zł), budowa chodnika z korytem
odprowadzającym wodę opadową przy drodze gminnej Trakt Napoleoński w m.
Nowy Brańszczyk (125.920,14 zł), zakup działki pod plac zabaw w Ojcowiźnie
(47.244,04 zł) i Niemirach, zamontowanie i wymiana lamp oświetleniowych w Turzynie (18.284,94 zł).
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I SPORTOWA GMINNEGO CENTRUM KULTURY
SPORTU I TURYSTYKI
W 2020 roku Gminny Dom Kultury zmienił nazwę na Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki i otrzymał nowy Statut. Zmiana nazwy wiązała się z poszerzeniem zakresu działalności, gdyż do GDK przyłączono w poprzednim roku Skansen im. M. Żywirskiej oraz zarząd na gminnym boiskiem „Orlik “. Działalność GCKSiT
służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb społeczności Gminy Brańszczyk w zakresie
kultury, informacji i rekreacji. Jego zadaniem jest również upowszechnianie wiedzy i
propagowanie rozwoju kulturowego. Do podstawowych zadań należy w szczególności:
1. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr
kultury;
2. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
4. organizowanie uroczystości gminnych i obchodów świąt państwowych;
5. prowadzenie działalności informacyjnej;
6. prowadzenie Świetlicy Internetowej;
7. GCKSiT jest wydawcą biuletynów i informatorów okolicznościowych;
8. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów dotyczących
własnego regionu;
9. Współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, bibliotekami, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych społeczności gminnej.
W 2020 roku w GCKSiT stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dyrektor
Instruktor ds. Artystycznych
Instruktor
Pracownik księgowo-kadrowy
Główny księgowy
Kapelmistrz
Pracownik gospodarczy

pełen etat
pełen etat
pełen etat
0,75 etatu
0,25 etatu
0,5 etatu
0,5 etatu

Centrum Kultury prowadziło działalność w następujących formach aktywności
(zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych):
1. zajęcia taneczne prowadzone w Szkole Porębie,
2. zajęcia taneczne oraz fitness prowadzone w Szkole w Brańszczyku,
3. zajęcia (sztuki walki, samoobrona) prowadzone w Brańszczyku, Poręba,
Białebłoto,
4. zajęcia nauki gry na pianinie,
5. zajęcia plastyczne,
6. zajęcia z języka angielskiego prowadzone w Brańszczyku,
7. zajęcia z języka angielskiego prowadzone w Porębie,
8. zajęcia nauki gry na gitarze i śpiewu,
9. nauka gry na instrumentach dętych przy Młodzieżowej Orkiestrze
„Darmanista” oraz prowadzenie Orkiestry,
10. Koło Seniora 50+,
11. Młode Media,
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Tabela 34. Koszty i przychody GCKSiT
Nazwa

Plan

Wykonanie

% wykonania

627 741,00

587 524,75

93,59%

w tym dotacja z budżetu
gminy

530 000,00

525 992,00

99,24%

KOSZTY

627 741,00

569 101,81

90,66%

627 741,00

569 101,81

90,66%

PRZYCHODY

w tym koszty bieżące
Źródło: opracowanie własne

Tabela 35. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę, na którą składają się następujące pozycje:
Nazwa

Plan

Wykonanie

% wykonania

Stan środków na
rachunku bankowym na
dzień 31.12.2019r.

-

16 830,06

-

Dotacja z budżetu na
finansowanie
działalności statutowej
GCKSiT

530 000,00

525 992,00

99,24%

Przychody bieżącej
działaności statutowej
(wpływy za zajęcia dla
dzieci)

85 774,00

33 196,50

38,70%

Wpływ Bank
Spółdzielczy

800,00

Darowizna

20,00

Przychody pozostałe
(wynajem sali)

11 667,00

10 428,93

89,39%

Kapitalizacja odsetek na
rachunku bankowym

300,00

237,26

79,09%

Wynagrodzenie 0,3% od
naliczonego podatku
2020
Razem

20,00
627 741,00

587 524,75

93,59%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 36. Wykonanie planu wydatków
Plan

Wykonanie

%

627 741,00

569 101,81

90,66%

Źródło: opracowanie własne

W minionym roku odbyły się następujące wydarzenia:
styczeń
•
•

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne w Sali OSP (organizacja, catering,
oprawa artystyczna artystyczna);
XXI Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek w Brańszczyku;
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•

Rozstrzygnięcie konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową
(przyznanie nagród oraz dyplomów);
• Wspomnienie Marii Żywirskiej w 40 rocznicę śmierci, złożenie kwiatów:
przedstawiciele Gminy oraz Centrum Kultury;
• Kolędowanie w Parafii Brańszczyk z orkiestrą Darmanista;
• Koncert Kolęd w Parafii Białebłoto, instruktorzy muzyczni Centrum Kultury;
luty (ferie zimowe)
• Udział Centrum Kultury w Projekcie - Ogólnopolski Dzień Etnografii i
Antropologii Kulturowej w Ostrowi Mazowieckiej;
• Początek Ferii Kino Sferyczne w Porębie, warsztaty kulinarne w
Brańszczyku (pieczenie ciasteczek);
• Warsztaty plastyczne w technice kolażu, wycieczka do Ostrowi
Mazowieckiej na basen;
• Kino Sferyczne w Brańszczyku, decoupage-warsztaty rękodzieła;
• Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik oraz Planetarium 3D;
• stacjonarnie gry planszowe oraz rozgrywki szachowe;
• Warsztaty aktorskie oraz gry planszowe;
• Ferie zorganizowane przy wsparciu Koła Gospodyń Wiejskich w Udrzynku
(Kolorowe Babeczki), zajęcia plastyczne, gry i zabawy animacyjne dla
dzieci;
• Warsztaty plastyczne rzeźby z papieru, kino sferyczne w Białymbłocie.
Spotkanie z muzyką przy herbacie po Turecku (aranżacja namiotu
beduińskiego na scenie OSP);
• Wycieczka na hangar 696 (Trampoliny);
• Warsztaty plastyczne farby z natury, warsztaty taneczne;
• Teatr Iluzji – spektakl z udziałem magika, warsztaty muzyczne, warsztaty
krótkofalarskie jak komunikować się za pomocą fal radiowych, nauka
alfabetu Morsa i kodów używanych w krótkofalarstwie;
• Wycieczka do Ostrowi Mazowieckiej na basen;
• Warsztaty z drukowania w 3D – projektowanie i drukowanie upominków,
Warsztaty Koło Seniora;
• Zakończenie ferii w Centrum Kultury;
• Wystawa poświęcona Sue Ryder „Życie dla ludzi” w Sali OSP-obsługa
wycieczek zorganizowanych: Brańszczyk, Trzcianka, Knurowiec, Turzyn,
Przedszkole Krasnoludek, prelekcja, warsztaty oraz film o działalności Sue
Ryder;
• Uroczyste Otwarcie wystawy z okazji Międzynarodowego Dnia Chorego
(Prelekcja, film o działalności charytatywnej Sue Ryder z udziałem dyrekcji
muzeum Sue Ryder oraz DPS, Domu Emeryta im. Św. Alojzego Orione,
Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, Stowarzyszenia Odnowa, GOPS,
Zespołu Szkół Specjalnych z Brańszczyka);
marzec
• Wystawa z okazji Żołnierzy Wyklętych. (wypożyczenie wystawy z Ostrowi
Mazowieckiej i biblioteki publicznej z Wyszkowa, broń z Muzeum w
Markach, złożenie kwiatów na grobie Piotra Kulasińskiego. Współpraca ze
szkołami. Organizacja części artystycznej – koncert;
• Dzień Kobiet w OSP Brańszczyk (opracowanie scenariusza, organizacja
koncertu, prowadzenie uroczystości, przygotowanie poczęstunku, zakup
kwiatów, organizacja spotkania z przedstawicielką firmy kosmetycznej dla
pań);

Strona | 101

III. Gmina dla mieszkańca

•

Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na Najpiękniejszą Palmę
Wielkanocną (drukowanie dyplomów, organizacja nagród, osobiste
dostarczenie nagród oraz dyplomów dla nagrodzonych w konkursie);
• Opracowanie informatora turystycznego gminy Brańszczyk do przewodnika
LGD Równiny Wołomińskiej;
• Opracowywanie scenariusza, przygotowanie scenografii i produkcji filmów
dla najmłodszej widowni w ramach Wirtualnego Domu Kultury oraz
wirtualnych zajęć plastycznych (w ramach utrudnionego działania przez
COVID-19);
kwiecień
• Gminna akcja szycia maseczek (koordynacja, logistyka, dostarczanie
materiałów, odbieranie uszytych maseczek);
• Projekt Wirtualnego Domu Kultury w czasie pandemii – filmy, warsztaty materiały do zajęć, pozytywnie nastrajające wiersze, zabawy w domu,
zajęcia plastyczne, projekty muzyczne (prezentacja instrumentów) jak
słuchać muzyki oraz j. angielski.
maj
• Premiera 1. filmu w ramach Wirtualnego Domu Kultury „Konfitura
szczęścia”;
• Warsztat do filmu w ramach zaspokojenia potrzeb kulturalnych
spowodowanych pandemią;
• Premiera w ramach Wirtualnego Domu Kultury 2. filmu dla dzieci „Kiedy
chmury płaczą”;
• Warsztat do filmu „Kiedy chmury płaczą” propozycja warsztatu
plastycznego;
• 100 rocznica urodzin Jana Pawła II (organizacja transmisji na żywo
wydarzenia, oprawa muzyczna na Skwerze JP II, pomoc organizacyjna,
dokumentacja fotograficzna);
• Wirtualny Dom Kultury: premiera 3. filmu pt. „Lekarz złamanych serc” dla
najmłodszych;
•
Wirtualny Dom Kultury: premiera 4. filmu pt. „Kto rozśmieszy niebo” dla
najmłodszych;
• Dzień Dziecka. Kino samochodowe w Porębie;
• Dzień Dziecka. Kino samochodowe w Brańszczyku;
czerwiec
• Dzień Dziecka. Kino samochodowe w Białymbłocie;
• Poręba: II rocznica upamiętnienia „Zawołani po imieniu”;
• 30-lecie Samorządu w Gminie Brańszczyk. (przygotowanie listów
gratulacyjnych, wykonanie i złożenie folderu z okazji 30-lecia samorządu,
oprawa muzyczno - artystyczna);
• Oprawa muzyczno-artystyczna uroczystej mszy św. z udziałem Biskupa
diecezji łomżyńskiej, XX lecie święceń kapłańskich;
• Wirtualny Dom Kultury: premiera 5. filmu dla dzieci pt.” Boję się latać”;
• Noc Świętojańska na przystani w Brańszczyku, przegląd muzyczny Kół
Gospodyń Wiejskich, inscenizacja Nocy Świętojańskiej z udziałem
młodzieży Gminy Brańszczyk (współpraca ze strażakami z Brańszczyka i
Białegobłota);
lipiec – sierpień
• Lato z Centrum Kultury (zajęcia wakacyjne w Brańszczyku, Porębie,
Białymbłocie, Tuchlinie, Knurowcu oraz festyn na zakończenie wakacji), kino
letnie;
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•
•
•

Rajd rowerowy – Szlakiem gniazd bocianich;
Udział w organizacji akcji krwiodawstwa w Porębie;
Wystawa i Festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Święta Wojska Polskiego i
100 lecia Bitwy Warszawskiej, Plac przy kościele i przystań w Brańszczyku;
• Dożynki Gminne w Porębie;
• Udział w organizacji akcji krwiodawstwa w Brańszczyku;
• Zakończenie wakacji – festyn dla dzieci i dorosłych;
• Wakacyjny cykl trzech wykładów w ramach Wszechnicy Brańszczykowskiej;
Brańszczyk, Poręba, Białebłoto;
wrzesień - październik
• Hubal w Porębie, koncert, inscenizacja;
• 2020 młode media - warsztaty, szkolenia, wywiady, nagrania (w tym Ks.
Proboszczem);
• Akcje
krwiodawstwa
w
Porębie
i
Brańszczyku
(pomoc
w organizacji);
• tydzień sportu dla wszystkich w tym biegi i zawody sportowe w szkołach,
rajd rowerowy, bieg 24 h wokół Brańszczyka,
listopad – grudzień (wydarzenia on-line)
• Konkurs Piosenki Żołnierskiej,
• Konkurs Warszawska Syrenka, (laureat I miejsca w Warszawie w kategorii
klas 0-3)
• Konkurs na najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową,
• publikacje Magazynu Młodych Mediów I,
• publikacje Magazynu Młodych Mediów II,
Dokumentację zdjęciową przedstawiono w Załączniku nr 1

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminna Biblioteka Publiczna służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb społeczności
Gminy Brańszczyk z zakresu upowszechniania wiedzy, gromadzenia, opracowania
i udostępniania zbiorów bibliotecznych. Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej mieści się w Brańszczyku.
W skład GBP wchodzą 4 Filie Biblioteczne.
Stan zatrudnienia w GBP w Brańszczyku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

GBP w Brańszczyku – dyrektor na stanowisku bibliotekarskim – 1 etat,
bibliotekarz – 0,5 etatu,
główna księgowa – 0,5 etatu,
Filia w Porębie Średniej – 0,5 etatu,
Filia w Nowej Wsi – 0,4 etatu,
Filia w Trzciance – 0,4 etatu,
Filia w Turzynie – 0,2 etatu.

Finanse
Zrealizowany budżet biblioteki: 250.496,00 ZŁ

Strona | 103

III. Gmina dla mieszkańca

Łączne środki na zakup zbiorów, w tym książek ogółem: 24.673,43 zł, w tym na
książki: 24.673,43 zł.
Stan księgozbiorów placówek na 31 grudnia 2020 r.
1.
2.
3.
4.
5.

Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku – 14.720 wol.
Filia Biblioteczna w Nowej Wsi – 5.872 wol.
Filia Biblioteczna w Porębie Średniej – 7.521 wol.
Filia Biblioteczna w Trzciance – 6.862 wol.
Filia Biblioteczna w Turzynie – 4.294 wol.

Działalność podstawowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Czytelnicy: 696
Wypożyczenia: 10.536
Odwiedziny: 5.193
Księgozbiór: 39.269 wol.
Przybyło: 1.465 wol. (w tym z zakupu: 1256 wol.)
Ze środków własnych: 817 wol.
Ze środków Biblioteki Narodowej: 439 wol.

Działalność kulturalno – oświatowa
1. Imprezy: 66 (w tym wirtualne: 5)
2. Uczestnicy: 910 osób
3. Liczba wyświetleń na FB: 13.600
Imprezy:
1. PIĘKNO ŚWIĄT POEZJĄ OPISANE
Spotkanie muzyczno – poetyckie
2. WYJAZD DO WARSZAWY
Zwiedzanie Zamku Królewskiego, Starego Miasta, Szopki Bożonarodzeniowej w Kościele Przemienienia Pańskiego
3. MANEWRY BIBLIOTECZNEJ FERAJNY
Dwutygodniowe zajęcia w Bibliotece Głównej i Filiach Bibliotecznych
4. XVII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Spotkania autorskie: Z Wojciechem Cesarzem dla najmłodszych, z Robertem Gondkiem dla starszych Czytelników
5. WIRTUALNA POCZTÓWKA DLA MAMY
Montaż słowno – muzyczny przygotowany wspólnie z Czytelnikami z okazji
Dnia Matki (publikacja na bibliotecznym profilu FB)
6. LITERACKIE POTYCZKI
Konkurs literacki dla najmłodszych Czytelników z okazji Dnia Dziecka
7. KONCERT ŻYCZEŃ DLA TATY
Montaż słowno – muzyczny przygotowany wspólnie z Czytelnikami z okazji
Dnia Ojca (publikacja na bibliotecznym profilu FB)
8. WAKACJE Z PLECAKIEM
Dwutygodniowe zajęcia w Bibliotece Głównej i Filiach Bibliotecznych
9. NARODOWE CZYTANIE W BRAŃSZCZYKU
Pierwsza odsłona w Skansenie im. Marii Żywirskiej w Brańszczyku
10. NARODOWE CZYTANIE W PORĘBIE
Druga odsłona na starej plebanii w Porębie
11. Przystąpienie do projektu „Sieć na kulturę w podregionie ostrołęckim”
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Lekcje biblioteczne:
„Niesforny alfabet”, „Kocha, lubi szanuje” – zajęcia na podstawie książek Grzegorza
Kasdepke i Hanny Bechlerowej
„Święto Kota. Kotka Milusia” – głośne czytanie (teatrzyk Kamishibai)
Udział w akcjach społecznych
1. MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK
Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i
codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym,
które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie
wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W Bibliotekach Gminy Brańszczyk w 2020 roku wydano 50 wyprawek.
2. AKCJA KRWIODAWSTWA
Książkowe upominki dla Krwiodawców pochodzące z darów od naszych
Czytelników.
3. SPRZĄTANIE ŚWIATA
Udział pracowników GBP
4. PIKNIK DLA MICHAŁKA
Kiermasz książek podarowanych przez Czytelników.
5. PAŹDZIERNIK ŚWIATOWYM MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT
Zbiórka karmy wspólnie z Zespołem Szkół Specjalnych w Brańszczyku dla
podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (Oddział w Wyszkowie).
6. SZLACHETNA PACZKA
Udział w akcji wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w
Blochach i Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Bielinie.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Głównym celem współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami jest podnoszenie jakości życia mieszkańców Gminy Brańszczyk poprzez
realizację zadań publicznych gminy we współpracy z organizacjami, umacnianie w
społeczności świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,
wykorzystanie potencjału merytorycznego organizacji, a tym samym właściwego
planowania nowych rozwiązań doraźnych i strategicznych. Na terenie Gminy
Brańszczyk funkcjonuje wiele stowarzyszeń i organizacji oraz kół gospodyń wiejskich. Należą do nich:
1. Stowarzyszenie „Oczy Szeroko Otwarte”;
2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo „Zawsze Razem”;
3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Brańszczyk – ODNOWA;
4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Dla Jednego Uśmiechu”;
5. Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości „Nakieł”;
6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak „Sosna”;
7. Społeczne Stowarzyszenie Oświatowe „Gniazdo”;
8. Towarzystwo Inicjatyw Wiejskich „Tuchełka”;
9. Stowarzyszenie Bocian KRiS;
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10.
11.
12.
13.
14.

Stowarzyszenie Klub Seniora „Turzyńska Seniorada”;
Stowarzyszenie Inicjatywa Białebłota;
Stowarzyszenie Wspólne Dobro;
Fundacja nad Bugiem;
Związek Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych KOŁO w Brańszczyku;

Obostrzenia związane z pandemią w znacznym stopniu ograniczyły aktywność różnych organizacji, w tym także organizacji działających na terenie gminy
Brańszczyk. Na początku pandemii członkinie KGW aktywnie włączyły się w akcję
szycia maseczek dla społeczności Gminy Brańszczyk. Na podkreślenie zasługuje
fakt, że członkowie bardzo aktywnie współpracują przy tworzeniu i organizowaniu
różnych spotkań, na których prezentują kulturę ludową oraz uczestniczą w różnych
imprezach charytatywnych jak we wrześniu 2020 r. podczas pikniku w skansenie
„Brańszczyk dla Michałka’’ oraz akcjach krwiodawstwa w Porębie i Brańszczyku.
W gminie działają organizacje Kół Gospodyń Wiejskich. Obecnie koła gospodyń
wiejskich zajmują się przede wszystkim krzewieniem działalności kulturalno-oświatowej i podtrzymywaniem więzi społecznych. Na terenie gminy Brańszczyk funkcjonuje 8 kół gospodyń wiejskich: Koło Gospodyń Wiejskich „Sami Swoi”, Klub Seniora
„Turzyńska Seniorada”, Koło Gospodyń Wiejskich Turzyniacy, Koło Gospodyń Wiejskich „Kolorowe Babeczki”, Koło Gospodyń Wiejskich „Porębianki”, Koło Gospodyń
Wiejskich „Nadbużanki”, Koło Gospodyń Wiejskich w Brańszczyku oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Klub Seniora” także w Brańszczyku
We wrześniu 2020 roku z inicjatywy mieszkańców sołectwa
Dudowizna powstało Koło Gospodyń Wiejskich „Sami Swoi”,
które liczy 22 osoby, w tym 16
kobiet i 6 mężczyzn. Koło Gospodyń Wiejskich zostało wpisane do rejestru Kół Gospodyń
Wiejskich prowadzonego przez
ARIMR. Przewodniczącą koła
jest Marta Brejnak. Głównym
celem działalności koła jest integracja mieszkańców DudowiRyc. 48. źródło: zasoby KGW
zny, podtrzymywanie wiejskich
tradycji, wymiana doświadczeń między młodszym i starszym pokoleniem. Od początku funkcjonowania członkom KGW udało się zorganizować:
- wspólne kiszenie kapusty po staropolsku, niestety z powodu postępującej pandemii
pierożki z ukiszonej kapusty każdy tworzył sam w domu, ale i tak wyszły pyszne;
- mikołajki dla dzieci i dorosłych z Dudowizny, wszystkie dzieci otrzymały słodkie
upominki, a dorośli w zależności od tego czy byli grzeczni, otrzymali pierniczki bądź
rózgi);
- wspólne tworzenie palmy wielkanocnej z kwiatków przygotowanych przez nasze
członkinie.
Klub Seniora „Turzyńska Seniorada” został zarejestrowany w 2017 roku, choć nieformalnie grupa działała już dwa lata wcześniej prowadząc różne aktywności na
rzecz lokalnej społeczności, takie jak wyjazdy krajoznawczo-turystyczne, spotkania
dla najstarszych mieszkańców Turzyna czy też aktywny udział w dożynkach poprzez
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tworzenie wieńców i przygotowywanie potraw. Zebranie założycielskie klubu zostało
zorganizowane w lutym 2016 roku.
Obecnie Klub Turzyńska Seniorada liczy 29 członków w tym tylko
2 mężczyzn i 2 członków honorowych. Celem nadrzędnym organizacji jest stworzenie seniorom
możliwości integracji i wymiany doświadczeń a także realizacja własnych pasji, rozwój własnych zainteresowań, promocja i popieranie
zajęć o charakterze artystycznym i
turystycznym. We wrześniu 2019
Ryc. 49. źródło: zasoby KGW
roku, Turzyńska Seniorada połączyła się z Kołem Gospodyń Wiejskich ,,Turzyniacy”. Turzyńska Seniorada aktywnie
uczestniczy w imprezach wiejskich, gminnych i powiatowych. Organizacji udało się
pozyskać środki finansowe ze Starostwa Powiatowego, Samorządu Województwa
Mazowieckiego oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brańszczyku, pisząc i realizując różne projekty. Organizacja ma swoją siedzibę w Turzynie
a prezesem organizacji jest Pani Ewa Maria Zdziarstek.
Koło Gospodyń Wiejskich „Kolorowe Babeczki” powstało 27
grudnia 2018 roku z inicjatywy
Martyny Fijałkowskiej Robak.
Ideą stworzenia Koła była potrzeba zintegrowania społeczności wsi Udrzynek. Początkowo do
organizacji należały 33 osoby w
tym 6 mężczyzn. Co roku przygotowują na Wielkanoc palmy wielkanocne. W miarę możliwości
Koło stara się zorganizować spotkania bożonarodzeniowe, wielkanocne z okazji dnia kobiet a
także imprezy wyjazdowe. Organizacja stara się pozyskać dofinansowania ze środków publiczRyc. 50. źródło: zasoby KGW
nych, w ten sposób udało się sfinansować zakup komputera do świetlicy oraz sprzętu multimedialnego. Organizacja
ma siedzibę w Udrzynku a prezesem jest Anna Sówka.
Koło Gospodyń Wiejskich „Porębianki” zostało założone w 2019 roku.
Do organizacji należy 20 osób. Organizacja została założona przy parafii
św. Barbary w Porębie i przy współpracy z ks. Andrzejem Grzybowskim.
Celem organizacji jest kultywowanie
tradycji narodowych i regionalnych a
także organizowanie imprez mających
Ryc. 51. źródło: zasoby KGW
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na celu upowszechnianie kultury. Ponadto celem organizacji jest także integrowanie
i aktywizowanie mieszkańców Poręby i pobliskich miejscowości. Ponadto Porębianki
biorą, chętnie udział w różnych akcjach charytatywnych i pracach społecznych, uroczystościach gminnych jak np. narodowe czytanie, dożynki akcje krwiodawstwa.
Warte podkreślenia jest to, że, Porębianki jako zespół, biorą czynny udział w przeglądzie piosenki biesiadnej, na odpustach parafialnych a także swoim śpiewem
czczą uroczystości patriotyczne. Siedzibą Koła Porębianki jest Poręba, zaś prezesem organizacji jest Justyna Pakieła.
Koło Gospodyń Wiejskich Nadbużanki powstało w 2019 roku. Organizacja liczy 27 członków: 22 kobiety i 5 mężczyzn. Głównym celem
organizacji jest aktywizacja społeczności wiejskiej i kultywowanie tradycji kulinarnych oraz
szeroko pojętych tradycji
folklorystycznych,
a
także współorganizowanie imprez o charakterze
historycznym. Ponadto
Ryc. 52. źródło: zasoby KGW
ambicją organizacji jest
rozwój i promowanie
miejscowości Nowe Budy. Warto dodać, że Organizacja zdobyła I miejsce w powiecie wyszkowskim w plebiscycie Agro. Siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich „Nadbużanki” są Nowe Budy, a prezesem jest Bożena Wiśniewska.
Koło Gospodyń Wiejskich, działające pod
nazwą „Klub
Seniora” powstało
przy
współpracy z Gminnym
Domem Kultury
w
Brańszczyku w 2017
roku. Głównym celem i
ideą jaka przyświecała
założycielom koła było
kultywowanie i ocalenie
od zapomnienia kultury
kurpiowskiej. Koło poRyc. 53. źródło: zasoby KGW
stawiło sobie za cel
ochronę przed zapomnieniem dawnych obyczajów, obrzędów, pieśni i rękodzieła
artystycznego. Dlatego jedną z głównych aktywności „Klubu Seniora” jest współpraca ze Skansenem im. Marii Żywirskiej w Brańszczyku. Członkowie „Klubu Seniora” zajmują się ogródkami znajdującymi się na terenie skansenu, sadzeniem i
pielęgnacją roślin, w tym ogródka warzywnego, a także zbierają plony swojej pracy.
Ponadto „Klub Seniora” prowadzi współpracę z zespołem Darmanista. Współpraca
ta przybrała nazwę „Muzyka łączy pokolenia”. Dostrzegając problemy różnych grup
społecznych, Klub Seniora” stara się wspierać Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku oraz Dom Emeryta „Orione” w Brańszczyku. Siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich „Klub Seniora” jest Brańszczyk, a prezesem klubu jest Elżbieta Mikołajewska.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Brańszczyku jest pierwszym kołem gospodyń
wiejskich działającym na terenie gminy Brańszczyk. Powstało w 2008 roku z inicjatywy Joanny Szydlik, będącej przewodniczącą Koła. Głównym celem działalności
Koła Gospodyń Wiejskich w Brańszczyku jest aktywizacja społeczności brańszczykowskiej, dlatego pierwsze aktywności związane były z organizacją pikników dla ludności Brańszczyka, a także różnego rodzaju kursów jak np. kursy gotowania, kursy
haftu czy szydełkowania. W późniejszym okresie swojej działalności członkowie
Koła Gospodyń zajęli się także organizacją różnych balów. Siedzibą Koła Gospodyń
Wiejskich w Brańszczyku jest Brańszczyk, a prezesem jest Joanna Szydlik.
Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
obejmowała również wsparcie finansowe w postaci zlecenia realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację oraz wsparcie pozafinansowe, w
szczególności: udostępnianie terenów gminnych i sprzętu do realizacji zadań publicznych, promowanie działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów.
W roku budżetowym 2020 Gmina Brańszczyk na realizację zadań publicznych zaplanowała kwotę 30.000,00 zł, zrealizowano zadania na kwotę w wysokości
7.880,00 zł.
Z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Dla jednego uśmiechu” zorganizowało świetlicę integracyjną dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem z terenu
Gminy Brańszczyk. W związku z obowiązywaniem stanu epidemii ogłoszonego z
powodu COVID-19 i zamknięciem placówek oświatowych Stowarzyszenie zrealizowało zadanie dopiero od września a nie jak pierwotnie zakładano od kwietnia. W
ramach zadania w terminie od 1 września do 31 grudnia 2020 roku zorganizowano
świetlicę integracyjną dla osoby niepełnosprawnej i z autyzmem z terenu gminy
Brańszczyk. Zrealizowano 84 godziny zajęć świetlicowych. Uczestnik zadania brał
udział w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przy Zespole Szkół
Specjalnych w Brańszczyku. Z udzielonej dotacji opłacono terapeutów i obsługę zadania, zakupiono artykuły spożywcze i papiernicze.
Wójt Gminy Brańszczyk przyznał również dotację w wysokości 2.100,00 zł.
Stowarzyszeniu Bocian KRiS z siedzibą w Brańszczyku. W ramach zadania pod tytułem: „Lato w Brańszczyku na sportowo i z kulturą” dnia 23 sierpnia 2020 r. został
zrealizowany amatorski turniej piłkarski o Puchar Bociana, w którym wzięło udział
12 drużyn. Zadanie obejmowało również zorganizowanie dwóch seansów kina letniego, pierwszy odbył się 13 września 2020 r. wyświetlono film „Cudowny chłopak”,
który obejrzało 20 osób. Drugi seans odbył się 19 września 2020 r. wyświetlono film
„Na noże”, który obejrzało 10 osób. Z udzielonej dotacji zakupiono puchary i trofea
indywidualne dla zwycięzców oraz licencje filmowe.
W 2020 roku Wójt Gminy Brańszczyk objął Honorowym Patronatem przedsięwzięcia:
1. Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Brańszczyk w Porębie
Średniej;
organizator Stowarzyszenie Bocian KRiS;
2. Akcja Krwiodawstwa „Krwi nie zastąpi żaden lek” w Porębie i Brańszczyku.
3. ”Hubertus Jeździecki 2020” w Brańszczyku. Na realizację wydarzenia
przyznano środki pieniężne w kwocie 700,00 zł.
4. XVII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Spotkania autorskie: Z Wojciechem Cesarzem i Robertem Gondkiem
Wójt Gminy Brańszczyk na wyżej wymienione wydarzenia przekazał materiały informacyjne i promujące Gminę Brańszczyk w postaci folderów, map oraz innych gadżetów z logo gminy.
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Jednym z wielu zadań Gminy jest ochrona przeciwpożarowa ludności oraz likwidowanie zagrożeń spowodowanych klęskami żywiołowymi. Na terenie Gminy Brańszczyk zadanie to jest realizowane przy pomocy 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki te znajdują się w miejscowościach Brańszczyk, Białebłoto-Kobyla, Poręba Średnia, Udrzyn, Trzcianka, Nowe Budy, Turzyn, Tuchlin, Przyjmy.
Wszystkie jednostki są zarejestrowane w sądzie jako stowarzyszenia. Mają swój statut, zarządy i komisje rewizyjne. Posiadają również NIP, Regon i Konta Bankowe.
Jednostka OSP Brańszczyk włączona jest w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.
Liczebność członków w we wszystkich jednostkach OSP wynosiła ogółem - 267, w
tym mężczyzn 257, kobiety 10. Liczba strażaków mogących brać bezpośredni udział
w akcjach ratowniczo-gaśniczych wynosiła - 86, w tym mężczyzn - 84, kobiet - 2
(posiadają stosowne szkolenia i uprawnienia). Do najważniejszego sprzętu, w który
wyposażone są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych można zaliczyć:
1. samochody strażackie: ciężkie – 2, średnie – 8, lekkie – 3. (jednostki bez
samochodów Tuchlin, Przyjmy)
2. łódź ratownicza – 1 OSP Brańszczyk,
3. motopompy - 6 szt.,
4. motopompy szlamowe - 6 szt.,
5. motopompy pływające – 6 szt.,
6. agregat prądotwórczy – 4 szt.,
7. piły do drewna -11 szt.,
8. piły do betonu i stali – 3 szt.,
9. radiostacje nasobne – 20 szt.,
10. torby medyczne – 7 szt.
11. aparaty tlenowe – 14 kpl.
12. ubrania bojowe - 72 kpl.
13. hełmy bojowe – 83 szt.,
14. buty strażackie – 156 par,
15. węże strażackie W-52 i W75 – 160 szt.,
16. zestawy ratownictwa technicznego – 2 kpl.,
17. detektor wielogazowy – 1 szt.,
18. detektor napięcia – 1 szt.

Tabela 37. Aktywność poszczególnych jednostek OSP w likwidacji różnego typu zagrożeń w roku 2020
Jednostka OSP

Pożary

Zagrożenia miejscowe

Inne

Razem

Brańszczyk

37

37

7

81

Białebłoto

1

1

1

3

Budy Nowe

1

16

1

18

Poręba

12

7

3

22

Trzcianka

3

9

4

16

Udrzyn

6

8

2

16

Turzyn

0

0

0

0

Razem

60

78

18

156

źródło: dane PSP w Wyszkowie
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Posiadana baza lokalowa, sprzęt i dobre wyszkolenie strażaków pozwalają stwierdzić, że Gmina Brańszczyk jest odpowiednio przygotowana do ochrony przeciwpożarowej oraz likwidowania zagrożeń spowodowanych klęskami żywiołowymi i skutkami rozwoju cywilizacji.
W
2020
roku kontynuowano
roboty wykończeniowe w remizie w
Białymbłocie-Kobyla ze środków
funduszu
sołeckiego oraz Gminy.
Budowa jest w fazie
końcowej i w 2021
roku przewidziane
jest jej ukończenie.
W drugiej połowie
roku 2020 Wójt podjął decyzję o rozpoRyc. 54. Remiza OSP Trzcianka w trakcie remontu. źródło: Kurier Gminy
częciu remontu reBrańszczyk
mizy
OSP
w
Trzciance. W strategicznych planach Gminy planowane jest włączenie tej jednostki
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Położenie remizy przy trasie S8
sprawia, że jednostka ta po odpowiednim doposażeniu może w znacznym stopniu
wesprzeć działania PSP z Wyszkowa w akcjach ratowniczych podczas wypadków
drogowych. Jednostka ta posiada drużynę młodzieżową co rokuje nadzieje na jej
dalszy rozwój. Dodatkowym argumentem rozbudowy tej remizy jest adaptacja górnego pomieszczenia na lokalne miejsce spotkań kulturalnych dla lokalnej społeczności. Planowana inwestycja będzie realizowana w latach 2020-2022. W 2020 roku
rozpoczęto wykonanie stanu surowego otwartego.

Ryc. 55. Remiza OSP Trzcianka –widok elewacji po ukończeniu remontu wg. projektu. Źródło:
zasoby własne.
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W 2020 roku Ochotnicze Straże Pożarne składały wnioski o środki na wyposażenie
w sprzęt przeciwpożarowy i remonty remiz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Ubezpieczenia Społecznego Rolników,
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Lokalnej Grupy Działania w
Tłuszczu.

Ryc. 56. źródło: Kurier Gminy Brańszczyk

W dniu 2.09.2020 roku Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Kamila
Mokrzycka w obecności posła na Sejm RP Henryka Kowalczyka, Wójta Gminy
Brańszczyk Wiesława Przybylskiego oraz przedstawicieli władz powiatu Starosty
Powiatu Wyszkowskiego Jerzego Żukowskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu
Waldemara Sobczaka podpisała umowy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na dofinansowania realizacji zadań dotyczących zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych.
W 2020 roku pozyskano znaczne środki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla jednostek OSP z terenu
Gminy Brańszczyk. Dofinansowanie otrzymały OSP Brańszczyk w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Dofinansowanie zakupu
sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, OSP Poręba w
kwocie i OSP Trzcianka. Z programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wykaz innych środków pozyskanych dla OSP przedstawiono w załączonej tabeli.
Tabela 38. Środki pozyskane w 2020 roku dla jednostek OSP w gminie Brańszczyk
Jednostka
OSP

Dotacja
KSRG

Dotacja
MSWiA

WFOŚiGW

Nowe
Budy

3.750,00

Poręba

3.750,00

7.876,86

Trzcianka

8.750,00

7.659,00

Brańszczyk

6.000,00

Razem

6.000,00

11.250,00

Źródło: opracowanie własne
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Urząd
Pracy

LGD

FUSR

Razem

3.750,00
1.653,00
135.000,00

20.000,00

5.000,00

35.535,86

6.653,00

16.000,00

29.279,86

16.000,00

167.409,00
31.000,00

135.000,00

32.000,00

231.438,86
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Takie jednostki jak OSP: Brańszczyk, Poręba, Trzcianka i Nowe Budy wzbogaciły
się o nowy sprzęt tj. ubrania bojowe 3-częściowe, skafander suchy, buty strażackie,
ubrania bojowe, ubrania koszarowe, hełmy, kominiarki i inny sprzęt. Dodatkowo
OSP Trzcianka pozyskała 135.000,00 zł z Lokalnej Grupy Działania na remont remizy. Ponadto zakupiono sprzęt z funduszy sołeckich dla jednostki OSP Poręba –
prądownicę wodną, pompę zanurzeniową, maszt oświetleniowy, nożyce dielektryczne przedłużacz 50m, lancę gaśniczą, wysysacz głębinowy, węże tłoczne. Dodatkowo pozyskano jeszcze środki z Funduszu Ubezpieczenia Składkowego Rolników w wysokości 16.000,00 zł dla OSP Trzcianka i 16.000,00 zł dla OSP Poręba.

Ryc. 57. Patrol policji na terenie Brańszczyka (źródło: zasoby KPP w Wyszkowie)

W roku 2020 Wójt podejmował działania zmierzające do przywrócenia posterunku policji, który funkcjonował w minionych latach w pomieszczeniach Zakładu
Gospodarki Komunalnej. W ramach tych działań odbyła się wizyta pracowników Komendy Powiatowej Policji z Wyszkowa oraz Komendy Wojewódzkiej Policji z Radomia. Oględziny budynku wykazały, że stan budynku nie spełnia warunków jakie są
potrzebne obecnie do przywrócenia komisariatu policji a jego przystosowanie bądź
adaptacja innego budynku wiązałoby się ze zbyt wysokimi kosztami. Dodatkowo
przywrócenie posterunku wiązałoby się ze zmianą organizacji pracy Komendy Powiatowej Policji z Wyszkowa oraz wzrostem zatrudnienia co obecnie nie było możliwe. W związku z powyższym celem poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy
podpisano umowę z Komendą Powiatową Policji z Wyszkowa na tzw. służby ponadnormatywne na kwotę 20.000 zł. Efektem było zwiększenie liczby patroli, szczególnie do miejsc wskazanych przez mieszkańców. W konsekwencji spadła liczba skarg
i zgłoszeń mieszkańców co do incydentów zgłaszanych do interwencji.
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Ryc. 58. Wyposażenie kuchni w PSP w Wyszkowie zakupione z dotacji przekazanej przez
Gminę Brańszczyk (źródło: zasoby własne PSP w Wyszkowie)

W ramach współpracy z jednostką Powiatowej Straży Pożarnej w Wyszkowie przekazano dla niej kwotę 10.000,00 zł. Środki te poprawiły warunki pracy strażaków, zostały bowiem przeznaczone na wyposażenie kuchni w której podczas
przerw pomiędzy akcjami gaśniczymi i podczas dyżurów mogą przygotowywać posiłki aby zregenerować siły do dalszej pracy. Tak więc wydatkowane środki wpłyną
na poprawę zdolności bojowej jednostki PSP w Wyszkowie.
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Sprawozdanie finansowe Gminy Brańszczyk za 2020 rok
Strategia rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2015-2020
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2020 rok
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2020 rok
Arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2019/20 oraz 2020/21
Dane z sytemu kadrowego
Dane z Systemu Informacji Oświatowej
Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku za
2020 rok
Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki za 2020 rok
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w 2020 roku;
Kurier Gminy Brańszczyk
Kurier W – bezpłatny tygodnik regionalny.
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