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SŁOWO OD WÓJTA 

Szanowni Państwo, 

Minął kolejny rok działań władz 

samorządowych Gminy Brańszczyk. Jest to 

jednocześnie trzeci rok pracy w okresie 

kadencji na lata 2018-2023. Zgodnie  

z obowiązującymi przepisami jest to czas na 

podsumowanie działań i osiągnięć  

w postaci „Raportu o stanie Gminy 

Brańszczyk za rok 2021”.  

Był to kolejny rok zmagań z pandemią 

Covid-19, która na szczęście już traci na sile 

i stopniowo uwalniamy się od niej. Był to dla 

nas bardzo pracowity rok. Pomimo trudności 

z jakimi zmagaliśmy się każdego dnia, udało 

nam się wykonać wiele ważnych inwestycji, 

które poprawią jakość życia mieszkańców 

Gminy Brańszczyk. Pod względem 

wskaźników oceniających realizację 

budżetu za rok 2021 można śmiało 

powiedzieć, że był to rok wyjątkowy i rekordowy spośród dotychczasowych. 

Wykonaliśmy bowiem inwestycji na kwotę ponad 12 mln zł co stanowi około 80% 

planowanych wydatków inwestycyjnych. To bardzo wysoki wynik zważywszy, że w 

dobie pandemii procesy inwestycyjne wydłużały się znacząco. Chciałbym tutaj 

bardzo gorąco podziękować całemu zespołowi za włożoną ogromną pracę  

i zaangażowanie. Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu mogliśmy osiągnąć 

taki wynik.  

Rok 2021 obfitował również w wiele ciekawych i ważnych wydarzeń oraz imprez 

znamionujących rozkwit życia społecznego na terenie naszej gminy. Pomimo 

pandemii odbyło się wiele ciekawych spotkań i uroczystości. Było to możliwe dzięki 

rozwijającej się współpracy samorządu z organizacjami i stowarzyszeniami 

funkcjonującymi na naszym terenie. Znacząca liczba wydarzeń i imprez była objęta 

patronatem Wójta Gminy Brańszczyk co dawało możliwości udzielenia wsparcia 

finansowego. Należy tutaj wspomnieć, iż niewątpliwie do rozwoju życia społecznego 

i wspólnotowego przyczyniły się zmiany kadrowe jakie miały miejsce w minionym 

roku w instytucjach funkcjonujących na terenie gminy. W Gminnym Centrum Kultury 

Sportu i Turystyki oraz w kilku szkołach podstawowych rozpoczęli pracę nowi 

dyrektorzy a dzieci szczęśliwie powróciły do nauki stacjonarnej. Dzięki wykonanym 

inwestycjom poprawiła się jakość życia i bezpieczeństwo w naszych szkołach. 

Troska o bezpieczeństwo była też jednym z priorytetów naszych działań, które 

objawiły się znaczących wydatkach na OSP fukcjonujące na terenie Gminy 

Brańszczyk. 

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

rok 2021.  

Z wyrazami szacunku 

Wiesław Przybylski 

Wójt Gminy Brańszczyk 

Ryc. 1 Wójt Gminy Brańszczyk Wiesław 
Przybylski, źródło: zasoby własne 
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PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

 

Raport o stanie gminy został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy o samo-

rządzie gminnym w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku 

o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybie-

rania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. 

Obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególno-

ści uwzględniając realizację:  

 

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 przeprowa-

dza 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 za-

brać 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 podej-

muje 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 komplek-

sowy. Dzięki temu możliwe stanie się sformułowanie trafnych wniosków dotyczących 

obecnej sytuacji w gminie, ale też szans i działań, które mogą zostać zrealizowane 

w przyszłości. 

 

  

polityk, programów i strategii

uchwał rady gminy

budżetu obywatelskiego
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STRESZCZENIE 

Przedłożony raport o stanie Gminy Brańszczyk obejmuje najważniejsze 

działania samorządu, pracy urzędu oraz życia lokalnej społeczności za okres 

2021 roku. W raporcie przedstawiono realizację uchwał Rady Gminy i zarządzeń 

Wójta. Dokument podsumowuje również stan realizacji polityk, programów i strategii 

Gminy. Bardzo ważnym wydarzeniem było przyjęcie nowej strategii rozwoju 

Gminy Brańszczyk na lata 2021-2025. Nowa strategia stawia sobie za cel zrówno-

ważony rozwój gminy a do najważniejszych kierunków działań, określonych na pod-

stawie konsultacji społecznych zaliczono 4 obszary takie jak: gospodarka, spo-

łeczeństwo, przestrzeń i środowisko. Celem opracowania było stworzenie doku-

mentu, którego realizacja znacząco podniesie jakość życia mieszkańców. W przyję-

tej strategii szczegółowo zaplanowano wydatki inwestycyjne na lata objęte planowa-

niem. Jak co roku raport podsumowuje realizację budżetu w tym inwestycji, stan 

infrastruktury i gospodarki komunalnej, stanu edukacji a także pomocy społecznej  

i wsparcia udzielanego rodzinom z terenu Gminy. Kolejnym wyodrębnionym rozdzia-

łem w raporcie jest podsumowanie działań podejmowanych dla mieszkańców, takich 

jak: realizacja funduszu sołeckiego, działalności kulturalnej i sportowej. Ważnym 

elementem ujętym w raporcie a wyróżniającym się w 2021 roku jest sprawoz-

danie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi. Z uwagi na trwającą  

w roku 2021 pandemię, raport obejmuje również opis działań podejmowanych przez 

samorząd, a ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców 

Gminy Brańszczyk.  

 W roku 2021 duży nacisk położono na komunikację z mieszkańcami  

i jak najdokładniejsze informowanie ich o podejmowanych działaniach, realizacji  

inwestycji, pojawiających się zagrożeniach oraz życiu całej społeczności. W tym  

zakresie wypracowano kilka kanałów przekazywania informacji. Regularnie publi-

kowano wszelkie informacje w lokalnym tygodniku Kurier-W, gminnym kwar-

talniku Kurier Gminy Brańszczyk oraz w mediach społecznościowych na pro-

filu Facebook prowadzonym przez urząd. W przypadku pilnych i ważnych spraw 

informację przekazywano również poprzez system SMS bezpośrednio na telefony 

mieszkańców poszczególnych miejscowości. Analiza pozyskiwanych danych wyka-

zuje, że można odnotować coraz sprawniejszy obieg informacji.  

Rada Gminy podjęła w 2021 roku 85 uchwał, w tym najwięcej związa-

nych z finansami Gminy. Z kolei Wójt wydał 141 zarządzeń, związanych przede 

wszystkim z organizacją Gminy i Urzędu, finansami i oświatą. Ocena gminnego 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy wska-

zuje na wysoką aktywność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych. Komisja podejmowała szereg działań i aktywności (również w współpracując 

z wieloma lokalnymi instytucjami) ukierunkowanych na profilaktykę, wsparcie dzieci 

w szkołach poprzez zatrudnianie 3 psychologów i 1 pedagoga oraz prowadzenie 

Punktu Konsultacyjnego przy Urzędzie Gminy, gdzie z pomocy skorzystało  

41 osób, a 22 osoby korzystało regularnie ze wsparcia terapeuty. W 2021 roku 

GKRPA na realizację gminnego programu profilaktyki wydała ogółem kwotę 

99.051,16 zł. W ramach realizacji programu ochrony środowiska pozyskano  

z WFOŚiGW środki w wysokości 29.998,45 zł, które pozwoliły na utylizację 91 

ton azbestu oraz zrealizowano odbiór odpadów z folii rolniczych i innych od-

padów pochodzących z działalności rolniczej na kwotę 7.627 zł. W Urzędzie 

Gminy prowadzony jest ponadto punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste powie-

trze” i dzięki jego funkcjonowaniu udzielono wsparcia doradczego 21 wnioskom 
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o dofinansowanie na wymianę urządzeń grzewczych oraz przeprowadzono  

3 kampanie informacyjno-edukacyjne. W dniu Światowego Dnia Ziemi samorzą-

dowcy Gminy Brańszczyk zasadzili ponad 30 drzew na nieruchomościach gminnych. 

W ramach realizacji programu ochrony powietrza wykonano 42 kontrole palenisk 

domowych. Przeprowadzono również 21 kontroli nieruchomości w zakresie 

pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli zbiorników bezodpływo-

wych. W obszarze realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi odło-

wiono 39 psów bezpańskich, które przekazano do adopcji, zorganizowano również 

zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt.  

W 2021 roku budżet Gminy w zakresie dochodów został zrealizowany 

na poziomie 94,34% a wydatki na poziomie 89,06%. Struktura wydatków była na-

stępująca: oświata i wychowanie 15 mln zł; rodzina 12,48 mln zł; gospodarka komu-

nalna i ochrona środowiska 4,52 mln zł; administracja publiczna 3,41 mln zł; pomoc 

społeczna 2,23 mln zł; pozostałe wydatki około 3 mln zł. Wydatki inwestycyjne 

wyniosły około 12,6 mln zł i zostały zrealizowane w około 80% w stosunku do 

planu. W roku 2021 wykonano szereg ważnych inwestycji rozpoczętych w roku po-

przednim. Do najważniejszych inwestycji, których realizacja znacząco wpłynie  

na poprawę jakości życia mieszkańców oraz ochronę środowiska można zaliczyć: 

rozbudowa sieci wodociągowych w Brańszczyku – 256 tys. zł; ukończenie bu-

dowy remizy OSP w miejscowości Białebłoto Stara Wieś – 347 tys. zł; termo-

modernizacja budynku OSP Udrzyn 99 tys. zł; rozpoczęcie budowy remizy 

OSP w Trzciance – 472 tys. zł; adaptacja pomieszczeń stołówki szkolnej na 

potrzeby kuchni ZPO w Porębie – 242 tys. zł; rozbudowa oczyszczalni ścieków 

w Udrzynku – 4 mln 599 tys. zł; przydomowe oczyszczalnie ścieków w miej-

scowości Turzyn (Kolonia) – 365 tys. zł, wymiana urządzeń grzewczych (w po-

nad 100 gospodarstwach domowych) – 2 mln zł; remont toalety publicznej  

w Porębie – 154 tys. zł; rozbudowa SUW w Udrzynie – 1,43 mln zł; rozbudowa 

mostu w Dudowiźnie – 125 tys. zł; budowa chodnika w Trzciance – 337 tys. zł; 

rozbudowa drogi w Nowej Wsi – 925 tys. zł. Zakład Gospodarki Komunalnej 

zwiększył znacząco zakres wykonywanych zadań i w efekcie osiągnął dobre wyniki 

finansowe, bowiem wydatki zrealizowano w 94,43% a dochody w 106,26%. 

Zwiększyła się liczba odbiorców wody z 3159 do 3204 a odbiór ścieków wy-

niósł 165.011 m3 (151.500 m3 w roku 2020). Podjęte inwestycje związane z mo-

dernizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinny w przyszłości przynieść  

dodatkowe korzyści. W 2021 roku podjęto szereg działań mających na celu polep-

szenie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Brańszczyk. 

Przeprowadzono akcje informacyjne, zweryfikowano liczbę odbiorców, w ramach 

windykacji wysłano 71 tytułów wykonawczych oraz 537 upomnień do mieszkań-

ców zalegających z płatnościami. W konsekwencji tych działań w roku 2021 system 

zbilansował się i po raz pierwszy dochody związane z gospodarowaniem odpa-

dami wyniosły 1 mln 578 tys. zł przewyższyły koszty wynoszące 1 mln 533 tys. 

zł. Przeprowadzono kilka akcji sprzątania Gminy Brańszczyk takich jak „Operacja 

akcja czysta rzeka”, „Sprzątam otoczenie” wspólnie z mieszkańcami. W roku 2021 

funkcjonowała linia autobusowa nr 1435 na trasie Udrzyn-Brańszczyk-Wyszków 

(przez Porębę i Budykierz) współfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Wy-

szkowie i Gminę Brańszczyk. Dodatkowo na terenie gminy funkcjonowało 7 prywat-

nych linii autobusowych świadczących usługi komunikacyjne.  

W roku 2021 nadal rosły nakłady finansowe na oświatę, gdyż otrzymana 

subwencja oświatowa pokryła zaledwie 51,5% wydatków oświatowych. Całko-

wite wydatki na oświatę w roku 2021 wyniosły 14.398.760,13 zł. Średni koszt 

kształcenia ucznia wynosił 16.607,57 zł w tym subwencja oświatowa wynosiła 

8.549,54 zł a Gmina dopłacała 8.058,03 zł. Nauczaniem przedszkolnym objętych 

było 216 dzieci a w szkołach podstawowych uczyło się 868 uczniów przy średniej 
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liczbie 6 uczniów na etat nauczycielski. W 2021 roku pozyskano z MEiN 310 tys. 

zł w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” a SP w Knurowcu i Nowych 

Budach otrzymały 150 tys. zł z rezerwy subwencji oświatowej na pomoce dy-

daktyczne. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa SP w Turzynie 

otrzymała środki w wysokości 9 tys. zł. W ramach Rządowego programu „Dar-

mowe podręczniki” Gmina Brańszczyk otrzymała 93.417,91 zł na zakup pod-

ręczników i materiałów ćwiczeniowych. Koszt dowozu uczniów do szkół wy-

niósł 218.046,14 zł. Pomocą stypendialną objęto łącznie 60 uczniów w kwocie 

53.609,89 zł. W dwóch szkołach rozpoczęli pracę nowi dyrektorzy. 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań 

własnych i zleconych wydatkował kwotę 14.710.139,32 zł z czego ze środków 

budżetu Gminy pochodziło 1.528.441,14 zł a z środków budżetu państwa 

13.181.698,18 zł. Pomocą społeczną w 2021 roku objętych było 249 rodzin i 331 

osób. Głównymi przyczynami objęcia pomocą społeczną były: ubóstwo, bezrobocie, 

niepełnosprawność, choroby. W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w roku 2021 założono 17 „niebieskich kart” a 20 zakończono. W 2021 roku wy-

płacono 4951 zasiłków rodzinnych, 2757 dodatków do zasiłków rodzinnych, 

234 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, 7708 zasiłków 

rodzinnych z dodatkami oraz 2803 zasiłków pielęgnacyjnych. W 2021 wydatki 

ogółem na ochronę zdrowia wyniosły 211.614,63 roku w tym 98.688,00 zł to dotacja 

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszko-

wie. W 2021 roku kontynuowano wspieranie inicjatywy związanej z honorowym 

krwiodawstwem organizowanym przez Oddział Klubu HDK Porębska Kropelka, 

który zorganizował 4 akcje, podczas których zebrano łącznie 33.300 ml krwi. Dodat-

kowo w maju 2021 roku mieszkanki mogły wykonać bezpłatne badanie mammogra-

ficzne w mammobusie przy Urzędzie Gminy oraz w czerwcu komputerowe badanie 

wzroku. Rok 2021 był kolejnym okresem walki z pandemią. Gmina Brańszczyk  

podejmowała nadal wiele działań wspomagających mieszkańców w tym trudnym 

okresie. Jedną z podjętych inicjatyw był dowóz mieszkańców na szczepienia oraz 

organizacja 4 mobilnych punktów szczepień. W konsekwencji tych działań Gmina 

Brańszczyk zajęła 3 miejsce w Powiecie pod względem liczby zaszczepionych 

mieszkańców i otrzymała nagrodę w wysokości 250 tys. zł na dalsze wydatki zwią-

zane z przeciwdziałaniem Covid-19.  

W Gminie Brańszczyk funkcję budżetu obywatelskiego pełni fundusz  

sołecki. W 2021 roku na ten cel przeznaczono kwotę 574 tys. zł z czego wydano 476 

tys. zł co stanowi 83%. Wykonano bardzo wiele inwestycji ważnych dla mieszkań-

ców poszczególnych miejscowości. Finansowano takie zadania jak: dofinansowanie 

prac remontowych i wykończeniowych remiz strażackich, modernizacja oświetlenia 

ulicznego, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, doposażenie placów zabaw dla 

dzieci, dofinansowanie projektów chodników i dróg, budowa altany, wsparcie zaku-

pów dla szkół i bibliotek, wiaty przystankowe, remonty świetlic wiejskich. W 2021 

roku zmieniło się kierownictwo Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki oraz 

Gminnej Biblioteki Publicznej. W konsekwencji pod koniec roku kierowaniu obydwu 

jednostkami powierzono tej samej osobie. Pozwoliło to na lepsze wykorzystanie po-

tencjału obu jednostek i wprowadzenie pewnych oszczędności. Obie instytucje w 

zorganizowały wiele ważnych i bardzo ciekawych imprez cieszących się dużą fre-

kwencją oraz uznaniem mieszkańców. Zaliczyć można do nich: gminne dożynki, 82 

rocznicę pobytu majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Porębie, 24 godzinny 

bieg sztafetowy wokół gminy Brańszczyk i wiele innych. Pełną dokumentację foto-

graficzną przedstawiono w załączniku graficznym. Rok 2021 obfitował również w 

rozkwit życia społecznego. Odbyło się wiele ciekawych imprez organizowanych 

przez organizacje i stowarzyszenia funkcjonujące na terenie Gminy. Na wsparcie 

tych zadań Gmina Brańszczyk przeznaczyła kwotę 30 tys. zł z czego wykorzystano 
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około 24 tys. zł. Około 12 imprez było objętych Honorowym Patronatem Wójta Gminy 

Brańszczyk, w ramach którego przyznawano wsparcie finansowe oraz materiały pro-

mocyjne.  

W trosce o bezpieczeństwo publiczne Gmina Brańszczyk wspierała działa-

nia 9 gminnych jednostek OSP poprzez budowę i remonty remiz (ponad 1 mln zł) 

(Białebłoto Stara Wieś, Trzcianka, Poręba Średnia, Brańszczyk, Turzyn, Udrzyn, 

Budy Nowe), doposażenie w sprzęt bojowy (łącznie na ten cel pozyskano 164 tys. 

zł z różnych źródeł: KSRG, MSWiA, WFOŚiGW, Marszałek Województwa Mazo-

wieckiego, PZU, FSUR). 
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gmina wiejska 

powiat wyszkowski 

województwo mazowieckie  

 

liczba mieszkańców: 8347 osób 

powierzchnia: 167,6 km2. 

budżet gminy w 2021 roku: 47 859 534,64 zł 

 

 

Gmina Brańszczyk to gmina wiejska położona w północno-wschodniej czę-

ści województwa mazowieckiego około 60 km od Warszawy w obrębie dwóch mezo-

regionów fizyczno-geograficznych – Międzyrzecza Łomżyńskiego oraz Doliny Dol-

nego Bugu. W jej skład wchodzi 21 sołectw i jedno osiedle. Siedzibą władz gminy 

jest Brańszczyk. Przez teren gminy przebiega droga ekspresowa S8, która jest także 

częścią trasy E67 oraz drogi Via Baltica. W jej sąsiedztwie znajdują się tereny prze-

znaczone w miejscowym planie zagospodarowania pod usługi i przemysł głów-

nie w miejscowościach Turzyn  

i Trzcianka. Gmina graniczy z 7 gminami 

są to: Długosiodło, Ostrów Mazowiecka, 

Brok, Sadowne, Łochów, Wyszków  

i Rząśnik. Administracyjnie należy do po-

wiatu wyszkowskiego, stanowiąc obsza-

rowo 19,12% jego powierzchni. 

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 działal-

ność gospodarczą. W 2021 roku było to 431 osób fizycznych z czego największą 

część stanowiły przedsiębiorstwa trudniące się budownictwem oraz handlem hurto-

wym i detalicznym.  

W ciągu ostatnich 20 lat obserwuje się dynamiczny rozwój gminy.  

We wszystkich miejscowościach zostały wybudowane lub przebudowane drogi o na-

wierzchni utwardzonej, których łączna długość to ponad 50 km. Gmina posiada  

5 stacji uzdatniania wody i 2 hydrofornie, a sieć wodociągowa ma długość 115,5 

km dzięki czemu 98% mieszkańców gminy ma do niej dostęp. Na obszarze 

gminy funkcjonują 3 oczyszczalnie ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi  

o dł. 59,7 km, które obsługują ok 50% obszaru gminy Brańszczyk. Sieć gazowa 

dostępna jest dla około 30% mieszkańców i cały czas jest rozbudowywana. Na te-

renie całej gminy mieszkańcy mają dostęp do sieci światłowodowej, która powstała 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Ryc. 2 Granice Gminy Brańszczyk, źródło: 
wikipedia.org 
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Obecnie priorytetem lokalnego samorządu jest ochrona środowiska. 

Gmina uczestniczy w wielu projektach związanych z ograniczeniem emisji zanie-

czyszczeń. W ostatnich latach przy pomocy środków z UE wykonano kilkaset in-

stalacji solarnych (zarówno na budynkach indywidualnych jak i na obiektach uży-

teczności publicznej), a w ubiegłym roku dobiegał końca projekt wymiany urządzeń 

grzewczych w ponad 100 lokalizacjach. W dalszym ciągu rozbudowywana jest 

oczyszczalnia ścieków w miejscowości Udrzynek oraz nastąpiło zakończenie rozbu-

dowy stacji wodociągowej w Udrzynie. W roku 2021 w miejscowości Turzyn Kolonia 

zainstalowano kilkanaście przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach 

indywidualnych.  

Na terenie gminy funkcjonuje 7 szkół publicznych i 2 przedszkola, pro-

wadzony 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. Budowane i modernizowane są świetlice wiej-

skie z których chętnie korzystają mieszkańcy i lokalne Koła Gospodyń Wiejskich.  

W Gminie znajduje się wiele miejsc pamięci narodowej, które stanowią pod-

stawę budowania tożsamości i postaw patriotycznych młodego pokolenia oraz 

są ważną atrakcją turystyczną regionu. 
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SAMORZĄD 

WŁADZE GMINY W 2021 ROKU  

 

Wójt:    prof. dr hab. Wiesław Przybylski 

Sekretarz:   Beata Wójcik 

Skarbnik:   Katarzyna Kempista 

Przewodnicząca  

Rady Gminy:                Ewa Beata Wielgolaska 

Radni:   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 

Hanna Zagożdżon 
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ORGANIZACJA URZĘDU I ZARZĄDZANIE SAMORZĄDOWE  

Rok 2021 był drugim trudnym rokiem funkcjonowania samorządów. Utrzymujący się 

stan epidemii miał ogromny wpływ na funkcjonowanie wszystkich instytucji. Zapew-

nienie ciągłości realizacji wszystkich zadań Gminy przy jednoczesnym zapewnieniu 

bezpieczeństwa mieszkańców, stało się głównym celem działania samorządu. Po-

mimo epidemii, życie toczyło się dalej. Przedsiębiorcy prowadzili swoje działalności, 

mieszkańcy realizowali swoje plany. Dostęp do wszystkich usług realizowanych 

przez Gminę, m.in. takich jak możliwość wymiany dowodu osobistego, sporządzenie 

aktu stanu cywilnego, dokonanie zmian we wpisie w ewidencji działalności gospo-

darczej czy uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego były dostępne stale dla naszych mieszkańców pomimo trudności związanych 

z ograniczeniami jakie narzucały przepisy związane z pandemią. Wprowadzone  

w poprzednim roku zmiany organizacyjne mające na celu usprawnienie obsługi in-

teresantów oraz takiej organizacji, aby urząd był przyjazny dla mieszkańców w cza-

sie pandemii sprawdziły się.  

Mieszkańcy na bieżąco są informowani o działaniach Urzędu. Informacje o wyda-

rzeniach społecznych i inwestycyjnych są na bieżąco publikowane w tygodniku  

o zasięgu regionalnym a także w kwartalniku „Kurier Gminy Brańszczyk”. Idąc z du-

chem czasu informacje te są zamieszczane również w mediach społecznościowych 

na stronie FB Gminy Brańszczyk. Wymienione wyżej kanały informacyjne są wyko-

rzystywane do przekazywania mieszkańcom informacji o inwestycjach, funkcjono-

waniu urzędu oraz ważnych ogłoszeń i informacji dotyczących bezpieczeństwa, 

ochrony zdrowia i środowiska.  

 

Ryc. 3 Strona na Facebooku - Gmina Brańszczyk – Posty o największym zasięgu  
w 2021 r. źródło: FB Gmina Brańszczyk 
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Wykres 1. Zasięg strony na Facebooku - Gmina Brańszczyk w 2021 r. 
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Dołożyliśmy również wszelkich starań by sytuacja pandemiczna nie zahamowała 

rozwoju naszej Gminy. Na bieżąco realizowaliśmy zaplanowane w budżecie zadania 

inwestycyjne i pozyskiwaliśmy zewnętrzne środki finansowe na ich współfinansowa-

nie. Rada Gminy przyjęła nową strategię rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2021-

2025. 

 

 

  

 

 

 

Wykres 2. Odbiorcy strony na Facebooku – Gmina Brańszczyk w 2021 r. 
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Tabela 1. Zmiany treści dokumentów w 2021 roku obowiązujących w Gminie  

Nazwa dokumentu Numer i data przyjęcia 
Numer i data zmiany 

dokumentu 

Strategia Rozwoju Gminy Brańszczyk 
 na lata 2021-2025 

UCHWAŁA NR 
XXXIII.209.2021 RADY 

GMINY BRAŃSZCZYK z 
dnia 31 marca 2021 r.  w 

sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Gminy Brańszczyk 

na lata 2021-2025 

- 

Instrukcja przechowywania i archiwizowa-
nia dokumentacji związanej z realizacją 

projektów współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej przez gminę Brańszczyk 

Zarządzenie Nr RO.7.2021 
Wójta Gminy Brańszczyk z 

dnia 28 stycznia 2021 r. 
- 

Gospodarka finansowa jednostek budżeto-
wych i samorządowych zakładów budżeto-

wych 

Zarządzenie Nr FN.120.2020 
Wójta Gminy Brańszczyk z 

dnia 31 grudnia 2020 r. 

Zarządzenie Nr 
FN.31.2021 Wójta 

Gminy Brańszczyk z 
dnia 9 marca 2021r. 

Zasady wynajmu oraz wysokości opłat za 
udostępnianie świetlic wiejskich stanowią-

cych własność Gminy Brańszczyk 

Zarządzenie nr RO.73.2021 
Wójta Gminy Brańszczyk z 

dnia 27 lipca 2021 r. 
- 

Procedura przekazywania składników ma-
jątkowych oraz dokumentacji dotyczącej 
organizacji pracy jednostki w przypadku 

zmiany dyrektora szkoły lub placówki 

Zarządzenie nr REK.88.2021 
Wójta Gminy Brańszczyk z 

dnia 31 sierpnia 2021 r. 
- 

Kontrola zarządcza oraz procedury zarzą-
dzania ryzykiem  

Zarządzenie Nr RO.125.2021 
Wójta Gminy Brańszczyk z 

dnia 20 grudnia 2021 r. 
- 

Regulamin zasad i warunków podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych pracowników sa-

morządowych 

Zarządzenie Nr 
REK.129.2021 Wójta Gminy 

Brańszczyk z dnia 28 grudnia 
2021 r. 

- 

Polityka Bezpieczeństwa Informacji 
Zarządzenie Nr R0.131.2021 
Wójta Gminy Brańszczyk z 

dnia 28 grudnia 2021 r. 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 2. Zatrudnienie w Urzędzie Gminy w 2021 roku 

 Ogółem Kobiety Mężczyźni 

Stan na 1 stycznia 2021 roku 

Pełnozatrudnieni 26 (na czas nieokreślony) 20 6 

Pełnozatrudnieni 3 (na czas określony) 3 0 

Niepełnozatrudnieni 2 2 0 

Zmiany kadrowe w trakcie roku 

Nawiązanie stosunku pracy 3 2 1 

Rozwiązanie stosunku pracy 2 1 1 

W tym: 
- wypowiedzenie przez pracownika  

 
2  

1 1 

Stan na 31 grudnia 2021 roku 

Pełnozatrudnieni 24 (na czas nieokreślony) 17 7 

Pełnozatrudnieni 3 (na czas określony) 2 1 

Niepełnozatrudnieni 2 2 0 

Średnie zatrudnienie w 2020 r. 29,25   

Źródło: opracowanie własne. 

ORGANIZACJA I PROWADZENIE JEDNOSTEK NADZOROWANYCH 

Nadzór nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi w 2021 roku sprawował Wójt 

przy pomocy Sekretarza. Na terenie gminy Brańszczyk funkcjonuje 5 szkół publicz-

nych i 2 zespoły placówek oświatowych, w skład których wchodzą 2 szkoły podsta-

wowe oraz 2 samorządowe przedszkola. W związku z pandemią Covid-19 w dwóch 

szkołach, w Turzynie oraz Knurowcu funkcję dyrektora w 2021 roku przedłużono 

dotychczasowym dyrektorom. W szkole w Trzciance powierzono pełnienie obowiąz-

ków dyrektora Pani Renacie Samsel. Taką możliwość dają przepisy wprowadzone 

przez Rząd podczas pandemii. W 2021 r. ogłoszono konkurs na stanowisko dyrek-

tora ZPO w Brańszczyku. Konkurs nie odbył się, ponieważ nie wpłynęła żadna 

oferta. W związku z tym organ prowadzący zgodnie z art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r.   poz. 1082) oraz § 1-3 rozpo-

rządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wyma-

gań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne 

stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, 

publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1449) powierzył to stanowiska Pani Agnieszce Eychler na okres od 01.09.2021 r.  

do 31.08.2026 r.  

Z dniem 1 lipca 2021 r.  nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Gminnego Cen-

trum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku. Stanowisko to powierzone zostało 

Pani Dorocie Socik. Natomiast z dniem 1 października 2021 r. Pani Dorocie Socik 

zostały zmienione warunki zatrudnienia i wynagrodzenia i ustalono wymiar etatu  

w GCKSiT w Brańszczyku na 0,75 oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej na 0,25 

etatu, tym samym Centrum Kultury i Biblioteka mają wspólnego dyrektora, co po-

zwoliło usprawnić prace obu instytucji. 



 
Część I. Informacje podstawowe 

 

Strona | 20

Tabela 3. Samorządowe jednostki oświatowe na terenie Gminy 

 
 

Lp. 
Nazwa placówki 

Typ lub rodzaj pla-
cówki 

 
1. 

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Białymbłocie,  Publiczne szkoły podsta-
wowe 

 prowadzone przez 
Gminę Brańszczyk 2. 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” 
w Knurowcu,  

3. 

Zespół Placówek Oświatowych w Porębie, w którego w skład wcho-
dzą: 

- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Porę-
bie, 

- Samorządowe Przedszkole w Porębie, 
 

Zespół placówek oświa-
towych, w tym publiczne 
szkoły podstawowe oraz 
publiczne przedszkola 

 prowadzone przez 
Gminę Brańszczyk 

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,  

Publiczne szkoły podsta-
wowe 

 prowadzone przez 
Gminę Brańszczyk  

6. 
Szkoła Podstawowa im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance, 

 

7. 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turzynie 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 4. Instytucje kultury na terenie Gminy 

Lp. Nazwa instytucji Główny zakres działania 

1. 
Gminne Centrum Kultury, 

Sportu i Turystyki w Brańsz-
czyku  

Realizacja działań w dziedzinie upowszechniania kultury, edu-
kacji i wychowania, rekreacji, sportu, turystyki oraz wszech-

stronnej organizacji czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych. 

2. 
Gminna Biblioteka Publiczna   

w Brańszczyku  

Upowszechnianie wiedzy i kultury, w szczególności poprzez 
gromadzenie regionalnych materiałów bibliotecznych, prowa-
dzenie działalności bibliograficznej czy popularyzację książki i 

biblioteki w środowisku. 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 5. Pozostałe jednostki organizacyjne na terenie Gminy 

Lp. Nazwa jednostki Główny zakres działalności 

1. 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Brańszczyku 

Podejmowanie działań profilaktycznych, rozwojowych i wspie-
rających, zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i 

rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem 

2 
Zakład Gospodarki Komunal-

nej w Brańszczyku  

Zaspakajanie potrzeb mieszkańców Gminy Brańszczyk w za-
kresie wydobycia, uzdatniania i dostarczania wody oraz od-

bioru i odprowadzania ścieków komunalnych. Zimowe i letnie 
utrzymanie dróg gminnych i powiatowych. 
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Źródło: opracowanie własne. 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 30 ust. 1 nakłada na Wójta obowiązek wyko-

nywania uchwał Rady Gminy. Zadanie obejmuje nie tylko kwestie formalne, ale rów-

nież 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 wy-

konywania 

W 2021 roku Rada Gminy Brańszczyk podjęła w sumie 85 uchwał. Podział uchwał 

na poszczególne obszary działalności przedstawiono w tabeli nr 6. 

Tabela 6. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2021 roku 

Obszar Liczba uchwał 

Finanse 42 

Organizacja Gminy i Urzędu 6 

Zagospodarowanie przestrzenne 4 

Gospodarka nieruchomościami i zarządzanie majątkiem 6 

Pomoc społeczna 2 

Oświata 1 

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna 3 

Ochrona zdrowia 2 

Ochrona środowiska 4 

Utrzymanie czystości i system odbioru odpadów 2 

Realizacja programów, polityk, strategii 6 

Infrastruktura drogowa 3 

Inne 4 

Suma 85 

Źródło: Opracowanie własne. 

Najwięcej podjętych uchwał dotyczyło spraw finansowych, które związane są z rea-

lizacją budżetu. Został on przyjęty na podstawie uchwały nr XXXI.197.2021 RADY 

GMINY BRAŃSZCZYK z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Uchwały 

Budżetowej Gminy Brańszczyk na 2021 rok. W trakcie roku 2021 budżet był sukce-

sywnie wykonywany, a informacje o jego realizacji pojawiają się w opracowywanych 

i publikowanych sprawozdaniach kwartalnych z wykonania budżetu (Rb-27S, 

Rb28S, Rb-NDS, Rb-N i Rb-Z). Podsumowanie realizacji całego budżetu stanowi 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brańszczyk za 2021 r., które 

przedłożono w Zarządzeniu Nr FN.0050.49.2022 z dn. 28 kwietnia 2022 roku w spra-

wie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 

rok. W dniu 25 maja 2022 r. Uchwałą Nr 3.e./356/2022 Regionalna Izba Obrachun-

kowa wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu. 
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Tabela 7. Informacja na temat realizacji uchwał Rady Gminy w 2021 roku 

Numer uchwały 
Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały Status 

XXXI.196.2021 14 stycznia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Brańsz-
czyk na lata 2021-2030 

uchwała 
zrealizowana 

XXXI.197.2021 14 stycznia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia uchwały bu-
dżetowej Gminy Brańszczyk na 2021 
rok 

uchwała 
zrealizowana 

XXXI.198.2021 14 stycznia 2021 r. 
w sprawie przekazania petycji zgod-
nie z właściwością 

uchwała 
zrealizowana 

XXXII.199.2021 09 lutego 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na naby-
cie nieruchomości gruntowej położo-
nej w miejscowości Dalekie - Tartak, 
gmina Brańszczyk 

uchwała 
zrealizowana 

XXXII.200.2021 09 lutego 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Wyszkowskiemu na or-
ganizację przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej 
linii komunikacyjnej pn.: „Udrzyn-
Brańszczyk-Wyszków” 

uchwała 
zrealizowana 

XXXII.201.2021 09 lutego 2021 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Nr 
XXXI.196.2021 Rady Gminy Brańsz-
czyk z dnia 14 stycznia 2021 r. w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 
2021-2030 

uchwała 
zrealizowana 

XXXII.202.2021 09 lutego 2021 r. 

w sprawie zmian w uchwale Nr 
XXXI.197.2021 Rady Gminy Brańsz-
czyk z dnia 14 stycznia 2021 r. w spra-
wie uchwalenia uchwały budżetowej 
Gminy Brańszczyk na 2021 rok 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIII.203.2021 31 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały określają-
cej szczegółowe warunki przyznawa-
nia i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 
wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburze-
niami psychicznymi, oraz szczegóło-
wych warunków częściowego lub cał-
kowitego zwolnienia od opłat, jak rów-
nież trybu ich pobierania 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIII.204.2021 31 marca 2021 r. 

w sprawie określenia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Brańszczyk w 2021 
roku 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIII.205.2021 31 marca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstą-
pienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umów najmu lokali 
użytkowych stanowiących własność 
Gminy Brańszczyk na rzecz dotych-
czasowych najemców 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIII.206.2021 31 marca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przeję-
cie od Powiatu Wyszkowskiego zada-
nia z zakresu właściwości Powiatu - 
bieżącego utrzymania dróg powiato-
wych na terenie gminy Brańszczyk w 
2021 roku 

uchwała 
zrealizowana 
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XXXIII.207.2021 31 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji o po-
parcie Rządu Tymczasowej Rady 
Stanu Narodu Polskiego Społecznego 
Komitetu Konstytucyjnego 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIII.208.2021 31 marca 2021 r. 
w sprawie przekazania wniosku zgod-
nie z właściwością 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIII.209.2021 31 marca 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Gminy Brańszczyk na lata 2021-2025 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIII.210.2021 31 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Nr 
XXXI.196.2021 Rady Gminy Brańsz-
czyk z dnia 14 stycznia 2021 r. w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 
2021- 2030 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIII.211.2021 31 marca 2021 r. 

w sprawie dokonania zmian w 
Uchwale Budżetowej na rok 2021, Nr 
XXXI.197.2021 Rady Gminy Brańsz-
czyk z dnia 14 stycznia 2021 r. 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIII.212.2021 06 maja 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Brańszczyk 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIII.213.2021 06 maja 2021 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, zagospodarowa-
nia tych odpadów, w zamian za uisz-
czoną przez właściciela nieruchomo-
ści opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIV.214.2021 06 maja 2021 r. 
w sprawie oceny zasobów pomocy 
społecznej 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIV.215.2021 06 maja 2021 r. 
w sprawie nadania Statutu Gminnemu 
Zakładowi Gospodarki Komunalnej w 
Brańszczyku 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIV.216.2021 06 maja 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Brańszczyk 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIV.217.2021 06 maja 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczo-
wej Powiatowi Wyszkowskiemu w za-
kresie dokumentacji projektowo - bu-
dowlanej na rozbudowę drogi powia-
towej nr 4403W w miejscowości 
Brańszczyk – Niemiry oraz rozbu-
dowy drogi powiatowej nr 4403W w 
miejscowości Turzyn etap II 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIV.218.2021 06 maja 2021 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Nr 
XXXI.196.2021 Rady Gminy Brańsz-
czyk z dnia 14 stycznia 2021 r. w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 
2021-2030 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIV.219.2021 06 maja 2021 r. 

w sprawie dokonania zmian w 
Uchwale Budżetowej na rok 2021, Nr 
XXXI.197.2021 Rady Gminy Brańsz-
czyk z dnia 14 stycznia 2021 r. 

uchwała 
zrealizowana 

XXXV.220.2021 26 maja 2021 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Nr 
XXXI.196.2021 Rady Gminy Brańsz-
czyk z dnia 14 stycznia 2021 r. w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej 

uchwała 
zrealizowana 
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XXXV.221.2021 26 maja 2021 r. 

w sprawie dokonania zmian w 
Uchwale Budżetowej na rok 2021, Nr 
XXXI.197.2021 Rady Gminy Brańsz-
czyk z dnia 14 stycznia 2021 r. 

uchwała 
zrealizowana 

XXXVI.222.2021 30 czerwca 2021 r. 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Brańszczyk wotum zaufania 

uchwała 
zrealizowana 

XXXVI.223.2021 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania bu-
dżetu Gminy Brańszczyk za 2020 rok 

uchwała 
zrealizowana 

XXXVI.224.2021 30 czerwca 2021 r. 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Brańszczyk absolutorium z tytułu wy-
konania budżetu gminy za 2020 rok 

uchwała 
zrealizowana 

XXXVI.225.2021 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia projektu Regula-
minu dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków oraz przekazania go 
do zaopiniowania organowi regulacyj-
nemu 

uchwała 
zrealizowana 

XXXVI.226.2021 
 

30 czerwca 2021 r. 
w sprawie ustalenia średniej ceny jed-
nostki paliwa w gminie Brańszczyk na 
rok szkolny 2021/2022 

uchwała 
zrealizowana 

XXXVI.227.2021 
 

30 czerwca 2021 r. 
w sprawie uzgodnienia wykonania 
prac na potrzeby ochrony przyrody na 
użytkach ekologicznych w 2021 r. 

uchwała 
zrealizowana 

XXXVI.228.2021 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany powierzchni użyt-
ków ekologicznych położonych na te-
renie Nadleśnictwa Wyszków Leśnic-
two Tuchlin, gmina Brańszczyk. 

uchwała 
zrealizowana 

XXXVI.229.2021 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Nr 
XXXI.196.2021 Rady Gminy Brańsz-
czyk z dnia 14 stycznia 2021 r. w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 
2021-2030; 

uchwała 
zrealizowana 

XXXVI.230.2021 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie dokonania zmian w 
Uchwale Budżetowej na rok 2021, Nr 
XXXI.197.2021 Rady Gminy Brańsz-
czyk z dnia 14 stycznia 2021 r. 

uchwała 
zrealizowana 

XXXVII.231.2021 08 lipca 2021 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy w 
miejscowości Udrzynek 

uchwała 
zrealizowana 

XXXVII.232.2021 08 lipca 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla 
obszaru gminy Brańszczyk w obrębie 
miejscowości Turzyn 

uchwała 
zrealizowana 

XXXVII.233.2021 08 lipca 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla 
obszaru gminy Brańszczyk w obrębie 
miejscowości Trzcianka 

uchwała 
zrealizowana 

XXXVII.234.2021 08 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Nr 
XXXI.196.2021 Rady Gminy Brańsz-
czyk z dnia 14 stycznia 2021 r. w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 
2021-2030 

uchwała 
zrealizowana 

XXXVII.235.2021 08 lipca 2021 r. 

w sprawie dokonania zmian w 
Uchwale Budżetowej na rok 2021, Nr 
XXXIV.197.2021 Rady Gminy 
Brańszczyk z dnia 14 stycznia 2021 r. 

uchwała 
zrealizowana 
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XXXVIII.236.2021 12 sierpnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia projektu Regula-
minu dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków oraz przekazania go 
do zaopiniowania organowi regulacyj-
nemu 

uchwała 
zrealizowana 

XXXVIII.237.2021 12 sierpnia 2021 r. 

w sprawie dokonania zmian w 
Uchwale Budżetowej na rok 2021, Nr 
XXXI.197.2021 Rady Gminy Brańsz-
czyk z dnia 14 stycznia 2021 r. 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIX.238.2021 13 września 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwią-
zywania Problemów Społecznych 
Gminy Brańszczyk na lata 2021 - 
2025 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIX.239.2021 13 września 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie na terenie Gminy 
Brańszczyk na lata 2021 - 2024 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIX.240.2021 13 września 2021 r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Wspierania Rodziny w Gminie 
Brańszczyk na lata 2021 - 2023 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIX.241.2021 13 września 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu do-
starczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Brańszczyk 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIX.242.2021 13 września 2021 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy w 
miejscowości Brańszczyk 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIX.243.2021 13 września 2021 r. 

W sprawie zmiany uchwały NR 
XXXVI.227.2021 Rady Gminy 
Brańszczyk z dnia 30 czerwca 2021 r. 
w sprawie uzgodnienia wykonania 
prac na potrzeby ochrony przyrody na 
użytkach ekologicznych w 2021 r. 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIX.244.2021 13 września 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Wyszkowskiemu na or-
ganizację przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej 
linii komunikacyjnej pn.: „Udrzyn - 
Brańszczyk - Wyszków” 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIX.245.2021 13 września 2021 r. 

w sprawie zaciągnięcia długotermino-
wej pożyczki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIX.246.2021 13 września 2021 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Nr 
XXXI.196.2021 Rady Gminy Brańsz-
czyk z dnia 14 stycznia 2021 r. w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 
2021 - 2030 

uchwała 
zrealizowana 

XXXIX.247.2021 13 września 2021 r. 

w sprawie dokonania zmian w 
Uchwale Budżetowej na rok 2021, Nr 
XXXI.197.2021 Rady Gminy Brańsz-
czyk z dnia 14 stycznia 2021 r. 

uchwała 
zrealizowana 

XL.248.2021 30 września 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej w formie dotacji celowej dla Po-
wiatu Wyszkowskiego na realizację 
zadania pn. „Rozbudowa mostu w 
miejscowości Dudowizna” na rok 
2021 

uchwała 
zrealizowana 

XL.249.2021 30 września 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej w formie dotacji celowej dla Po-
wiatu Wyszkowskiego na realizację 
zadania pn. „Powiatowe Igrzyska 
Sportowe szkół podstawowych” na 
rok 2021 

uchwała 
zrealizowana 
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XL.250.2021 30 września 2021 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Nr 
XXXI.196.2021 Rady Gminy Brańsz-
czyk z dnia 14 stycznia 2021 r. w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 
2021-2032 

uchwała 
zrealizowana 

XL.251.2021 30 września 2021 r. 

W sprawie dokonania zmian w 
Uchwale Budżetowej na rok 2021, Nr 
XXXI.197.2021 Rady Gminy Brańsz-
czyk z dnia 14 stycznia 2021 r. 

uchwała 
zrealizowana 

XLI.252.2021 25 października 2021 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Nr 
XXXI.196.2021 Rady Gminy Brańsz-
czyk z dnia 14 stycznia 2021 r. w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 
2021-2032 

uchwała 
zrealizowana 

– nieważ-
ność części 

uchwały 

XLI.253.2021 
 

25 października 2021 r. 

w sprawie dokonania zmian w 
Uchwale Budżetowej na rok 2021, Nr 
XXXI.197.2021 Rady Gminy Brańsz-
czyk z dnia 14 stycznia 2021 r. 

uchwała 
zrealizowana 

XLII.254.2021 25 listopada 2021 r. 
w sprawie ustanowienia pomników 
przyrody 

uchwała 
zrealizowana 

XLII.255.2021 25 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystości cie-
kłych oraz górnych stawek opłat po-
noszonych przez właścicieli nierucho-
mości za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

uchwała 
zrealizowana 

XLII.256.2021 25 listopada 2021 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych oraz wysokości 
tej opłaty 

uchwała 
zrealizowana 

XLII.257.2021 25 listopada 2021 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy w 
miejscowości Udrzyn 

uchwała 
zrealizowana 

XLII.258.2021 25 listopada 2021 r. 
w sprawie ustalenia służebności grun-
towej 

uchwała 
zrealizowana 

XLII.259.2021 25 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Programu 
współpracy Gminy Brańszczyk z or-
ganizacjami 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 2022 

uchwała 
zrealizowana 

XLII.260.2021 25 listopada 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia na terenie 
Gminy Brańszczyk ograniczenia noc-
nej sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożywania poza 
miejscem sprzedaży 

uchwała 
zrealizowana 

XLII.261.2021 25 listopada 2021 r. 

w sprawie powierzenia prowadzenia 
zadań publicznych polegających na 
prowadzeniu konsultacji w zakresie 
rozwiązywania problemów uzależ-
nień, przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie oraz ochrony ofiar przed prze-
mocą w Gminnym Punkcie Promocji 
Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i 
udzielenia na ten cel dotacji gminie 
Wyszków w roku 2022 

uchwała 
zrealizowana 
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XLII.262.2021 25 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad wypłacania 
diet radnym, przewodniczącemu 
Rady Gminy i przewodniczącym orga-
nów wykonawczych jednostek po-
mocniczych Gminy Brańszczyk 

uchwała 
zrealizowana 

XLII.263.2021 25 listopada 2021 r. 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy Brańszczyk 

uchwała 
zrealizowana 

XLII.264.2021 25 listopada 2021 r. 
w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta do celów podatku rolnego 
na 2022 rok  

uchwała 
zrealizowana 

XLII.265.2021 25 listopada 2021 r. 
w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości na 
2022 rok 

uchwała 
zrealizowana 

XLII.266.2021 25 listopada 2021 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Nr 
XXXI.196.2021r Rady Gminy Brańsz-
czyk z dnia 14 stycznia 2021 r. w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 
2021-2032 

uchwała 
zrealizowana 

XLII.267.2021 25 listopada 2021 r. 

w sprawie dokonania zmian w 
Uchwale Budżetowej na rok 2021, Nr 
XXXI.197.2021 Rady Gminy Brańsz-
czyk z dnia 14 stycznia 2021 r. 

uchwała 
zrealizowana 

XLIII.268.2021 13 grudnia 2021 r. 

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

uchwała 
zrealizowana 

XLIII.269.2021 13 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Nr 
XXXI.196.2021r Rady Gminy Brańsz-
czyk z dnia 14 stycznia 2021 r. w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 
2021-2032 

uchwała 
zrealizowana 

XLIII.270.2021 13 grudnia 2021 r. 

w sprawie dokonania zmian w 
Uchwale Budżetowej na rok 2021, Nr 
XXXI.197.2021 Rady Gminy Brańsz-
czyk z dnia 14 stycznia 2021 r. 

uchwała 
zrealizowana 

XLIV.271.2021 23 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania Nar-
komanii 

uchwała  
zrealizowana 

XLIV.272.2021 23 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształ-
cenie oraz specjalności i formy kształ-
cenia, na które dofinansowanie bę-
dzie przyznawane w 2022 roku dla na-
uczycieli szkół i przedszkoli prowa-
dzonych przez Gminę Brańszczyk 

uchwała 
zrealizowana 

XLIV.273.2021 23 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 
VI.42.2019 Rady Gminy Brańszczyk z 
dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Brańszczyk 

uchwała 
zrealizowana 

XLIV.274.2021 23 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przeję-
cie od Powiatu Wyszkowskiego zada-
nia z zakresu właściwości Powiatu - 
zimowego utrzymania dróg powiato-
wych na terenie gminy Brańszczyk w 
2022 roku 

uchwała 
zrealizowana 
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XLIV.275.2021 23 grudnia 2021 r. 
w sprawie przyjęcia planu pracy Ko-
misji Rewizyjnej Rady Gminy Brańsz-
czyk 

uchwała 
zrealizowana 

XLIV.276.2021 23 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Nr 
XXXI.196.2021r Rady Gminy Brańsz-
czyk z dnia 14 stycznia 2021 r. w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 
2021-2032 

uchwała 
zrealizowana 

XLIV.277.2021 23 grudnia 2021 r. 

w sprawie dokonania zmian w 
Uchwale Budżetowej na rok 2021, Nr 
XXXI.197.2021 Rady Gminy Brańsz-
czyk z dnia 14 stycznia 2021 r. 

uchwała 
zrealizowana 

XLIV.278.2021 23 grudnia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Brańsz-
czyk na lata 2022-2032 

uchwała 
zrealizowana 

XLIV.279.2021 23 grudnia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia uchwały bu-
dżetowej Gminy Brańszczyk na 2022 
rok 

uchwała 
zrealizowana 

XLV.280.2021 31 grudnia 2021 r. 
w sprawie ustalenia wykazu wydat-
ków niewygasających w roku 2021 

uchwała 
zrealizowana 

Źródło: opracowanie własne. 

REALIZACJA ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY 

W 2021 roku Wójt Gminy Brańszczyk wydał w sumie 141 zarządzeń. Najwięcej za-

rządzeń dotyczyło organizacji Gminy i Urzędu. W tabeli nr 8 przedstawiono zesta-

wienie zarządzeń w podziale na konkretne obszary. 

Tabela 8. Zestawienie zarządzeń podjętych przez Wójta Gminy w 2021 roku 

Obszar Liczba zarządzeń 

Finanse 37 

Organizacja Gminy i Urzędu 54 

Gospodarka nieruchomościami i zarządzanie majątkiem 1 

Oświata 37 

Utrzymanie czystości i system odbioru odpadów 3 

Infrastruktura drogowa 3 

Inne 6 

Suma 141 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

Tabela 9. Informacja na temat realizacji zarządzeń Wójta Gminy w 2021 roku 

Numer  
zarządzenia 

Data podjęcia  
zarządzenia 

Tytuł zarządzenia  

RIG.1.2021 04 stycznia 2021 r. 
w sprawie powołania komisji do odbioru robót pro-

wadzonych na drogach gminnych, prac związa-
nych z ich utrzymaniem, prac projektowych oraz 



 
Część I. Informacje podstawowe 

Strona | 29

inwestycji i remontów prowadzonych przez Referat 
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w 2021 r. 

RO.2.2021 15 stycznia 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

SOP.3.2021 19 stycznia 2021 r. 
w sprawie organizacji systemu wykrywania i alar-

mowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na 
terenie gminy Brańszczyk 

REK.4.2021 20 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzu-
pełniającego, w tym terminów składania dokumen-
tów, na rok szkolny 2021/2022 do szkoły podsta-

wowej, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Brańszczyk 

RO.5.2021 25 stycznia 2021 r. 

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komi-
sarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura 
spisowego w celu przeprowadzenia Narodowego 

Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 
r. 

REK.6.2021 26 stycznia 2021 r. 

w sprawie zasad przydzielania pracownikom 
Urzędu Gminy w Brańszczyku środków ochrony in-

dywidualnej, dostarczania odzieży roboczej oraz 
wypłaty ekwiwalentów za odzież i obuwie robocze i 

pranie odzieży roboczej 

RO.7.2021 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizo-
wania dokumentacji związanej z realizacją projek-
tów współfinansowanych ze środków Unii Europej-

skiej przez gminę Brańszczyk 

FN.8.2021 01 lutego 2021 r. 
w sprawie wdrożenia procedury mechanizmu po-

dzielonej płatności (split payment) w Gminie 
Brańszczyk oraz jednostkach organizacyjnych 

RO.9.2021 01 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego ograniczenia 
dostępności Urzędu Gminy w Brańszczyku 

RO.10.2021 04 lutego 2021 r. 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 
oceny ofert złożonych w otwartych konkursach 
ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. 

SOP.11.2021 05 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodzio-
wego 

SOP.12.2021 10 lutego 2021 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodzio-
wego 

REK.13.2021 10 lutego 2021 r. 
dotyczące wprowadzenia zmian w zasadach wy-
nagradzania kierowników jednostek organizacyj-

nych Gminy Brańszczyk 

REK.14.2021 10 lutego 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie 
wynagradzania pracowników samorządowych za-
trudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzę-

dzie Gminy w Brańszczyku 

RO.15.2021 11 lutego 2021 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 
2021 r. z zakresu działalności na rzecz osób nie-

pełnosprawnych 

RO.16.2021 15 lutego 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu 

ochrony i promocji zdrowia 

RO.17.2021 15 lutego 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 
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RO.18.2021 15 lutego 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

RO.19.2021 15 lutego 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu 
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i spo-

łeczności lokalnych 

RO.20.2021 15 lutego 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu 
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzic-

twa przyrodniczego 

RO.21.2021 15 lutego 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu 

ratownictwa i ochrony ludności 

RO.22.2021 15 lutego 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu 

turystyki i krajoznawstwa 

RO.23.2021 17 lutego 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania w przedmiocie: 

"Adaptacja pomieszczenia stołówki szkolnej na po-
trzeby kuchni ZPO w m. Poręba". 

REK.24.2021 24 lutego 2021 r. 
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dy-
rektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańsz-

czyku 

 

FN.25.2021 

 

25 lutego 2021 r. 
w sprawie odstąpienia od odliczenia podatku od 

towarów i usług od zakupów dokonywanych przez 
jednostki budżetowe w 2021 roku 

FN.26.2021 25 lutego 2021 r. 

w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury 
sprzedaży (WSS) na 2021 rok dla celów VAT, a 
także określenia prewspółczynnika VAT na 2021 

rok dla Urzędu Gminy w Brańszczyku 

FN.27.2021 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 
Brańszczyk na 2021 rok 

SOP.28.2021 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodzio-
wego 

RIG.29.2021 1 marca 2021 r. 
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale, ga-

raże i pomieszczenia gospodarcze na terenie 
Gminy Brańszczyk 

SOP.30.2021 9 marca 2021 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodzio-
wego 

FN.31.2021 9 marca 2021 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finan-
sowej jednostek budżetowych i samorządowych 
zakładów budżetowych i samorządowych zakła-

dów budżetowych 

RIG.32.2021 9 marca 2021 r. 

w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego 
dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy 
Brańszczyk oraz zasad ustalania wysokości opłat 

z tytułu ich dzierżawy 

RO.33.2021 19 marca 2021 r. 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 
2021 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia 

RO.34.2021 

 
19 marca 2021 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 
2021 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kul-

tury i dziedzictwa narodowego 

RO.35.2021 19 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 
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2021 r. z zakresu wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej 

RO.36.2021 19 marca 2021 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 
2021 r. z zakresu działalności wspomagającej roz-

wój wspólnot i społeczności lokalnych 

REK.37.2021 19 marca 2021 r. 
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 

przygotowawczą 

REK.38.2021 19 marca 2021 r. 
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 

przygotowawczą 

REK.39.2021 19 marca 2021 r. 
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 

przygotowawczą 

RO.40.2021 19 marca 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsz-

czyk na lata 2021-2030 

RO.41.2021 22 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia dostępno-
ści do Urzędu Gminy w Brańszczyku 

FN.41 A.2021 26 marca 2021 r. 

w sprawie uchylenia Zarządzenia FN.40.2021 z 19 
marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletnie 

Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 
2021-2030 

RO.42.2021 26 marca 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania w przedmiocie: 
Rozbudowa sieci wodociągowych w ulicach Na-
kieł, Ciepła, Pogodna, Retmańska, Rumiankowa, 

Grzybowa oraz dz. 105 w Brańszczyku''. 

FN.43.2021 29 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mie-
nia Gminy Brańszczyk 

FN.44.2021 29 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy za 2020 rok 

FN.45.2021 29 marca 2021 r. 
w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania 
z wykonania planu finansowego Gminnych Instytu-

cji Kultury za 2020 rok 

REK.46.2021 30 marca 2021 r. 
w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego 
dla przedszkoli, dla których organem prowadzą-

cym jest Gmina Brańszczyk 

RO.47.2021 12 kwietnia 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania w przedmiocie: 
Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości 
Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w 
miejscowości Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare 

Budy i Nowe Budy'' 

RO.48.2021 

 
15 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla 

pracowników Urzędu Gminy w Brańszczyku  

RO.49.2021 21 kwietnia 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania w przedmiocie: 

Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. 
Trzcianka''. 

RO.50.2021 26 kwietnia 2021 r. w sprawie odwołania ograniczenia dostępności do 
Urzędu Gminy w Brańszczyku 

FN.51.2021 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 
Brańszczyk na 2021 rok 

RO.52.2021 26 kwietnia 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania w przedmiocie: 
Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn 
wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. 
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Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Bu-
dy'' - etap I - stacja wodociągowa 

FN.53.2021 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 
Brańszczyk na 2021 rok 

FN.54.2021 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 
Brańszczyk na 2021 rok 

FN.54a.2021 30 kwietnia 2021 r. 
w sprawie podania do publicznej wiadomości infor-
macji o wykonaniu budżetu Gminy Brańszczyk za I 

kwartał 2021 roku. 

RO.55.2021 11 maja 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania w przedmiocie: 
"Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. 

Trzcianka". 

RO.56.2021 28 maja 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania w przedmiocie: 
"Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 

miejscowości Białebłoto Stara Wieś gmina Brańsz-
czyk" 

REK.57.2021 09 czerwca 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dy-
rektora Zespołu Placówek Oświatowych w Brańsz-

czyku 

REK.58.2021 09 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego 
Funduszu Świadczeń Mieszkaniowych ,,DOM'' 

FN.59.2021 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 
Brańszczyk na 2021 rok 

RO.60.2021 18 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Mieszkaniowej 
i ustalenia regulaminu prac komisji  

REK.61.2021 22 czerwca 2021 r. 
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 

przygotowawczą 

REK.62.2021 22 czerwca 2021 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrek-
tora Zespołu Placówek Oświatowych w Brańsz-

czyku 

REK.63.2021 30 czerwca 2021 r. 
w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora 

Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w 
Brańszczyku 

REK.64.2021 30 czerwca 2021 r. 
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dy-
rektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Tury-

styki w Brańszczyku 

REK.65.2021 06 lipca 2021 r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania w przedmiocie 

,,Przydomowe oczyszczalnie ścieków'' 

FN.66.2021 12 lipca 2021 r. 
w sprawie określenia wysokości środków funduszu 

sołeckiego na 2022 rok przypadających na po-
szczególne sołectwa 

RO.67.2021 14 lipca 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania w przedmiocie: 

"Rozbudowa drogi gminnej Nr 440126 w m. Nowa 
Wieś wraz z budową parkingu i progów zwalniają-

cych przy SP w Nowej Wsi 

FN.68.2021 16 lipca 2021 r. 
w sprawie upoważnienia do podpisywania spra-

wozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie 
operacji finansowych za II kwartał 2021 roku 

REK.68A.2021 16 lipca 2021 r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 
nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy 

na stopień nauczyciela mianowanego 
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FN.68B.2021 16 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 
Brańszczyk na 2021 rok 

RO.69.2021 20 lipca 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania w przedmiocie: 
Dowóz uczniów na terenie gminy Brańszczyk do 
Szkół Podstawowych w Brańszczyku, Porębie 

Średniej, Nowej Wsi, Trzciance i Knurowcu w okre-
sie od 01.09.2021 r. do zakończenia roku szkol-

nego w 2022 r.'' 

RO.70.2021 26 lipca 2021 r. w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

RO.71.2021 26 lipca 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

RO.72.2021 26 lipca 2021 r. 

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku wy-
dawania decyzji administracyjnych w indywidual-

nych sprawach z zakresu pomocy społecznej 

RO.73.2021 27 lipca 2021 r. 
w sprawie ustalenia zasad wynajmu oraz wysoko-
ści opłat za udostępnienie świetlic wiejskich stano-

wiących własność Gminy Brańszczyk 

RO.74.2021 02 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniają-
cych na Sołtysa w sołectwie Dudowizna 

REK.75.2021 05 sierpnia 2021 r. 

dotyczące wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 
REK.71.2020 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 7 

sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Ko-
misji Stypendialnej, ustalenia jej zasad i trybu 

pracy 

FN.76.2021 05 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 
Brańszczyk na 2021 rok 

REK.77.2021 24 sierpnia 2021 r. 
w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obo-
wiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii 

konopnickiej w Turzynie 

REK.78.2021 24 sierpnia 2021 r. 

w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obo-
wiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Boha-

terów Leśnej Placówki AK ,,Mrowisko'' w Knu-
rowcu 

REK.79.2021 24 sierpnia 2021 r. 
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dy-
rektora Szkoły Podstawowej im. Piotra Kulasiń-

skiego w Trzciance 

REK.80.2021 24 sierpnia 2021 r. 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępo-
wania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Piotra 

Kulasińskiego w Trzciance podczas jego nieobec-
ności 

REK.81.2021 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Ze-
społu Placówek Oświatowych w Brańszczyku 

RIG.82.2021 24 sierpnia 2021 r. 

w sprawie powołania komisji do odbioru robót pro-
wadzonych na drogach gminnych, prac związa-
nych z ich utrzymaniem, prac projektowych oraz 

inwestycji i remontów prowadzonych przez Referat 
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w 2021 r. 

FN.83.2021 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 
Brańszczyk na 2021 rok  

FN.84.2021 27 sierpnia 2021 r. 
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Gminy Brańszczyk za I półro-

cze 2021 roku  

FN.85.2021 27 sierpnia 2021 r. 

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowa-
niu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o 
przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Brańszczyk za I półro-
cze 2021 roku. 
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FN.86.2021 27 sierpnia 2021 r. 
w sprawie przedstawienia półrocznego sprawozda-
nia z wykonania planu finansowego Gminnych In-

stytucji Kultury za 2021 rok 

ROP.87.2021 30 sierpnia 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Se-

lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) na terenie Gminy Brańszczyk 

REK.88.2021 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia procedury przekazywa-
nia składników majątkowych oraz dokumentacji 
dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przy-
padku zmiany dyrektora szkoły lub placówki  

RO.89.2021 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecz-
nych odnośnie projektu Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Brańszczyk 

na lata 2021 - 2024 

RO.90.2021 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecz-
nych odnośnie projektu Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie Brańszczyk na 
lata 2021 - 2025 

RO.91.2021 03 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów uzupełnia-
jących na Sołtysa w sołectwie Dudowizna 

REK.92.2021 06 września 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko 

urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzę-
dzie Gminy w Brańszczyku 

REK.93.2021 17 września 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do 
przeprowadzenia procedury naboru na stanowiska 

urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzę-
dzie Gminy w Brańszczyku 

FN.94.2021 17 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 
Brańszczyk na 2021 r. 

REK.95.2021 23 września 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko 
urzędnicze ds. zamówień publicznych i pozyskiwa-
nia funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w 

Brańszczyku 

RO.96.2021 30 września 2021 r. 

w sprawie powołania komisji ds. przekazania 
składników majątkowych, dokumentacji finansowo-

księgowej, spraw kadrowych oraz dokumentacji 
dotyczącej organizacji Gminnej Biblioteki Publicz-

nej w Brańszczyku 

REK.97.2021 30 września 2021 r. 
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dy-
rektora Gminnej Biblioteki publicznej w Brańsz-

czyku 

RO.98.2021 01 października 2021 r. 

w sprawie przekazania składników majątkowych, 
dokumentacji finansowo-księgowej, spraw kadro-
wych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyku 

RO.99.2021 01 października 2021 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr RO.73.2021 
Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 27 lipca 2021 r. w 
sprawie ustalenia zasad wynajmu oraz wysokości 
opłat za udostępnienie świetlic wiejskich stanowią-

cych własność Gminy Brańszczyk 

FN.100.2021 05 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 
Brańszczyk na 2021 rok 

REK.101.2021 

 
06 października 2021 r. 

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

Gminy w Brańszczyku 

RO.102.2021 07 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania w przedmiocie: 
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Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Szkoły pod-
stawowej w Brańszczyku, Szkół Podstawowych w 
Trzciance, Nowych Budach, Białymbłocie, Knu-

rowcu i w Turzynie. 

REK.103.2021 12 października 2021 r. 

dotyczące wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 
REK.71.2020 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 7 

sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Ko-
misji Stypendialnej, ustalenia jej zasad i trybu 

pracy 

REK.104.2021 19 października 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do 
przeprowadzenia procedury naboru na wolne sta-
nowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w 

Urzędzie Gminy w Brańszczyku 

REK.105.2021 25 października 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko 

urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie 
Gminy w Brańszczyku 

FN.106.2021 29 października 2021 r. 
w sprawie podania do publicznej wiadomości infor-
macji o wykonaniu budżetu Gminy Brańszczyk za 

III kwartał 2021 roku 

REK.107.2021 08 listopada 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do 
przeprowadzenia procedury naboru na wolne sta-
nowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w 

Urzędzie Gminy w Brańszczyku 

FN.108.2021 09 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 
Brańszczyk na 2021 rok  

FN.109.2021 12 listopada 2021 r. w sprawie przedstawienia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2022 - 2032  

FN.110.2021 12 listopada 2021 r. w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżeto-
wej Gminy Brańszczyk na rok 2022 

RO.111.2021 12 listopada 2021 r. 

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spiso-
wego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Po-
wszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na te-

renie gminy Brańszczyk 

RO.111a.2021 14 listopada 2021 r. 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr FN.108.2021 

Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 9 listopada 2021 
roku  

REK.112.2021 25 listopada 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko 

urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie 
Gminy w Brańszczyku 

FN.112.A.2021 25 listopada 2021 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykony-
wania zadań jednostek samorządu terytorialnego 
polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury 
– „Laboratoria Przyszłości” w województwie mazo-

wieckim. 

RO.113.2021 29 listopada 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw 
ochrony informacji niejawnych 

FN.114.2021 30 listopada 2021 r. 
w sprawie zmiany zarządzenia NR FN.108.2021 
Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 9 listopada 2021 

roku. 

RO.115.2021 30 listopada 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania w przedmiocie: 

„Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance – na 
lokalne miejsce spotkań kulturalnych”. 

RO.116.2021 30 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

FN.117.2021 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 
Brańszczyk na 2021 rok 
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ROP.118.2021 07 grudnia 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzega-
nia zakazu spalania odpadów w paleniskach do-

mowych i przestrzegania przepisów Uchwały anty-
smogowej dla województwa mazowieckiego na te-

renie Gminy Brańszczyk 

ROP.119.2021 07 grudnia 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników 
bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przy-
domowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 

Brańszczyk 

SOP.120.2021 08 grudnia 2021 r. 

w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wy-
dawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez 
pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednost-
kach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie 

Gminy Brańszczyk 

RO.121.2021 08 grudnia 2021 r. 
w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych 

od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w 
Brańszczyku     

REK.122.2021 13 grudnia 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko 

urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie 
Gminy w Brańszczyku 

FN.123.2021 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 
Brańszczyk na 2021 rok 

FN.124.2021 15 grudnia 2021 r. 
w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia rela-

cji określonych w art. 246 ust. 1 ustawy o finan-
sach publicznych  

RO.125.2021 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarząd-
czej w Gminie Brańszczyk oraz procedur zarzą-

dzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Brańszczyku 

FN.126.2021 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 

Urzędzie Gminy w Brańszczyku oraz Ochotniczych 
Straż Pożarnych na terenie gminy Brańszczyk 

RO.127.2021 28 grudnia 2021 r. 
w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminu Ko-
misji Socjalnej oraz powołania Komisji Socjalnej 

REK.128.2021 28 grudnia 2021 r. 
w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowni-
ków samorządowych zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Brańszczyku  

REK.129.2021 28 grudnia 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i wa-
runków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pra-

cowników samorządowych 

FN.130.2021 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 
Brańszczyk na 2021 rok 

RO.131.2021 
 

28 grudnia 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa 

Informacji w Urzędzie Gminy w Brańszczyku  

FN.132.2021 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 
Brańszczyk na 2021 rok 

FN.133.2021 31 grudnia 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsz-

czyk na lata 2021 - 2032 

FN.134.2021 31 grudnia 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia i stosowania procedury 
wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewy-
wiązywaniu się z obowiązku przekazywania infor-
macji o schematach podatkowych MDR w Urzę-

dzie Gminy Brańszczyk oraz w jednostkach orga-
nizacyjnych Gminy Brańszczyk 
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RO.135.2021 31 grudnia 2021 r. 

w sprawie przygotowania inwentaryzacji składni-
ków majątkowych służących do wydawania dowo-
dów osobistych, ewidencji ludności oraz rejestracji 

stanu cywilnego przekazanych przez KPRM do 
Urzędu Gminy w Brańszczyku w ramach projektu 

„pl.ID – Polska ID karta” 

Źródło: opracowanie własne. 

Wójt brał również czynny 

udział w wielu ważnych wy-

darzeniach i uroczysto-

ściach angażując się tym sa-

mym w życie społeczne 

gminy. W dniu 3 stycznia 

wraz z przedstawicielami 

władz gminnych uczestni-

czył w uroczystości uczcze-

nia pamięci ofiar poległych w 

Mękalinach. W 41 rocznicę 

śmierci Marii Żywirskiej 18 

stycznia złożył kwiaty na 

grobie historyczki i etno-

grafki na cmentarzu parafial-

nym. W lutym i marcu wraz z delegacją samorządową brał udział w Jubileuszach 

102 urodzin Pani Czesławy Sarnackiej, mieszkanki Trzcianki oraz 105 urodzin Pani 

Aleksandry Wodzyńskiej, najstarszej mieszkanki powiatu wyszkowskiego. Dnia  

1 marca wraz z przedstawicielami władz gminnych uczestniczył w uroczystych gmin-

nych obchodach Narodowego Dnia Pa-

mięci Żołnierzy Wyklętych, podczas uro-

czystości dokonał wpisu do księgi pamiąt-

kowej znajdującej się w sali upamiętniają-

cej Piotra Kulasińskiego – założyciela 

szkoły w Trzciance. Dnia 16 marca w 96 

rocznicę śmierci Stanisława Pomian-Srzed-

nickiego Wójt złożył kwiaty przy jego po-

mniku na skwerze Jana Pawła II w Brańsz-

czyku. Wraz z Urzędem Gminy zorganizo-

wał spotkanie z okazji przypadającego  

11 marca Dnia Sołtysa, odczytano życze-

nia oraz wręczono okolicznościowe upo-

minki. W 2021 roku z powodu pandemii ko-

ronawirusa nie odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków 

ratujących Żydów, jednakże z tej okazji 24 marca Wójt złożył kwiaty przy tablicy upa-

miętniającej w Porębie-Kocęby. Dnia 2 kwietnia brał udział w symbolicznych powia-

towych uroczystościach upamiętniających 16 rocznicę śmierci papieża Jana Pawła 

II, które obyły się przy pomniku Jana Pawła II w Brańszczyku. W dniu 3 maja Wójt 

wraz z przedstawicielami władz powiatu oraz gminy brał udział w obchodach Naro-

dowego Święta Konstytucji 3 Maja w gminie Brańszczyk, jednocześnie wręczał na-

grody uczestnikom odbywającego się w tym dniu „Biegu Konstytucji 3 Maja”. W dniu 

8 maja wraz z sekretarz Urzędu Gminy w Brańszczyku i radną Gminy Brańszczyk 

Ryc. 4 Uroczystość uczczenia pamięci ofiar poległych w 
Mękalinach, źródło: zasoby własne 

Ryc. 5 Uroczyste obchody Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, źródło: 
zasoby własne 
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złożył kwiaty przy pomniku Stanisława Pomian-

Srzednickiego w Brańszczyku z okazji 181 rocznicy 

urodzin I Sędziego Sądu Najwyższego w Niepodle-

głej Polsce. Również w przypadający na 8 maja Na-

rodowy Dzień Zwycięstwa delegacja odwiedziła mo-

giłę ofiar września 1939 r. na cmentarzu parafialnym 

w Brańszczyku. Wójt uczestniczył w organizowa-

nym 30 maja w parafii pw. św. Barbary  

w Porębie koncercie z okazji Dnia Matki. Dnia 3 

czerwca Koło Gospodyń Wiejskich z Dudowizny „Sami Swoi” wraz Radą Sołecką 

zorganizowało uroczystość Święcenia Pól połączoną z Dniem Rodziny, w której brał 

udział Wójt Wiesław Przybylski.  

W dniu 6 czerwca wójt wraz z radnymi, soł-

tys sołectwa Brańszczyk oraz niepełno-

sprawnym chłopcem z gminy Brańszczyk 

dokonali otwarcia serca na nakrętki przy 

Urzędzie Gminy. Tego samego dnia otwo-

rzył również piknik sportowo rekreacyjny  

z okazji Dnia Dziecka organizowany przez 

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Tury-

styki w Skansenie im. Marii Żywirskiej. 

Dnia 25 czerwca Wójt brał udział w przy-

gotowanej przez Instytut Pileckiego uro-

czystości oddania czci ofiarom Zagłady 

przy nowo oznaczonej mogile przy cmentarzu parafialnym w Porębie Średniej. W 

dniu 27 czerwca Wójt uczestniczył w organizowanej na przystani w Brańszczyku 

Nocy Świętojańskiej. W dniu 2 lipca wraz ze skarbnik Katarzyną Kempista wręczał 

nagrodę pamiątkową od sa-

morządu gminnego miesz-

kańcowi Gminy Brańszczyk 

Grzegorzowi Kaflikowi, lau-

reatowi AgroLigi 2021 w ka-

tegorii Rolnik w Hotelu Pa-

norama w Mszczonowie. 

Dnia 31 lipca uczestniczył w 

pikniku rodzinnym połączo-

nym z zawodami dla straża-

ków OSP pod nazwą 

STRONGMAN CUP II zorga-

nizowanym przez Radę So-

łecką wsi Tuchlin. W dniu 14 sierpnia wziął udział w obchodach upamiętniających 

Ryc. 6 Złożenie 
kwiatów w 181. 
rocznicę urodzin 
Stanisława Po-
mian Srzednic-
kiego, źródło: 
zasoby własne 

Ryc. 7 Święcenie Pól i Dzień Rodziny w Dudowiźnie, źródło; zasoby własne 

Ryc. 8 Otwarcie serca na nakrętki, źródło: 
zasoby własne 

Ryc. 9 Obchody upamiętniające lokalnych bohaterów 
wojny 1920 roku, źródło: zasoby własne 
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lokalnych bohaterów wojny 1920 roku. Uroczystość odbyła się przy krzyżu w lesie 

„Sierakowiec” przy drodze do Starych Bud. Dnia 15 sierpnia uczestniczył w obcho-

dach Święta Wojska Polskiego organizowanych w Brańszczyku. Z kolei w dniu 5 

września był gospodarzem gminno-parafialnych dożynek odbywających się na tere-

nie Skansenu im. Marii Żywirskiej w Brańszczyku, wydarzeniem towarzyszącym było 

I Święto Kaszy Gryczanej.  

 

Ryc. 10 Dożynki Gminno-Parafialne w Brańszczyku, źródło: strona internetowa GCKSiT 

 Dnia 11 września także w skansenie w Brańszczyku był jednym z lektorów podczas 

jubileuszowej X odsłony Narodowego Czytania, lekturą zeszłorocznej edycji była 

„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W dniu 12 września uczestniczył  

w uroczystych obchodach 82. rocznicy walk Grupy Operacyjnej „Wyszków” z hitle-

rowskim najeźdźcą w Brańszczyku podczas których oddano hołd żołnierzom i cywi-

lom, którzy oddali swe życie w walce z okupantem. Wójt angażował się również 

czynnie w wydarzenia sportowe. W 

październiku brał udział w II 24-go-

dzinnym biegu wokół gminy 

Brańszczyk. Dnia 10 października 

Wójt brał udział w obchodzonym po 

raz dwudziesty pierwszy Dniu Pa-

pieskim w parafii pw. św. Jana 

Chrzciciela w Brańszczyku pod ha-

słem „Nie lękajcie się”. W dniu 12 

października Wójt podziękował i 

wręczył nagrody nauczycielom za 

pracę i trud, który wkładają w nau-

czanie młodych ludzi podczas uro-

czystości z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej w Sali OSP w Brańsz-

czyku. Wójt brał udział w organizo-

wanych na terenie gminy kilkudnio-

Ryc. 11 „Ku Niepodległej” święto niepodległo-
ści w gminie Brańszczyk, źródło: zasoby wła-
sne 
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wych obchodach Święta Niepodległości odbywających się pod hasłem „Ku Niepod-

ległej”. 

W dniu 6 listopada wręczał medale przyznane przez 

Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie 

podczas gminnych obchodów Jubileuszu 50-lecia po-

życia małżeńskiego. Dnia 8 listopada w wraz z zapro-

szonymi gośćmi otworzył wyremontowaną drogę 

gminną w miejscowości Nowa Wieś oraz złożył kwiaty 

przy tablicy upamiętniającej pierwszych osadników 

Białegobłota. W dniu 20 listopada Wójt odwiedził za-

wodników podczas rozgrywanego I rankingowego tur-

nieju Wyszkowskiego Klubu Darta w steel darta w re-

mizie OSP Białebłoto. Dnia 6 grudnia wraz ze św. Mikołajem odwiedził dzieci  

z przedszkoli i klas 0-3 szkół podstawowych na terenie gminy Brańszczyk, obdaro-

wując je słodkimi upominkami. Kolejnym wydarzeniem związanym z okresem Świąt 

Bożego Narodzenia w których Wójt brał udział były Jasełka „Betlejem jest blisko”  

w Skansenie im. Marii Żywirskiej w Brańszczyku przygotowane przez Zespół Szkół 

Specjalnych w Brańszczyku.  

 

Ryc. 13 Jasełka „Betlejem jest blisko” w Skansenie im. Marii Żywirskiej w Brańszczyku, źródło: 

zasoby własne.

Ryc. 12 Jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego, źró-
dło: zasoby własne 



 
Część I. Informacje podstawowe 

Strona | 41

UDZIAŁ W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACH 

Gmina Brańszczyk jest członkiem Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Pol-

skiej oraz Związku Samorządów Polskich. Poprzez udział Gminy w tych Związkach 

nasze interesy są reprezentowane na zewnątrz w sposób profesjonalny a głos sa-

morządu jest bardziej respektowany. W obecnej sytuacji Rząd RP konsultuje wiele 

decyzji i ustaw właśnie ze związkami które reprezentują interesy liczniejszych grup. 

Związek Samorządów Polskich realizował w 

2021 roku swoje cele statutowe w otoczeniu 

wynikającym z obostrzeń związanych  

z COVID 19. Wśród realizowanych 

przedsięwzięć należy wymienić:  

A. Reprezentowanie stanowiska członków 

stowarzyszenia wobec bieżących wyzwań 

dla samorządów. Obejmowały one: -  

aktywny udział  w konsultacjach ustaw (np. 

zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach) oraz dokumentów o 

charakterze strategicznym (np. Umowa 

Partnerstwa, Krajowy Plan Odbudowy  

i Zwiększania Odporności, Krajowa Polityka 

Miejska 2030, Program Operacyjny Pomoc 

Techniczna, Krajowy Program 

Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu). - organizację regionalnych 

spotkań członków stowarzyszenia z przedstawicielami rządu oraz instytucji 

centralnych. Ich celem było zapoznanie członków stowarzyszenia z aktualnymi 

pracami rządu oraz umożliwienie im bezpośredniego przekazania opinii na temat 

bieżących problemów samorządów. Konferencje odbyły się w województwach: 

Mazowieckim, Podlaskim, Podkarpackim, Małopolskim i Śląskim. - organizacje 

roboczych spotkań z przedstawicielami rządu, w których uczestniczyli chętni 

członkowie stowarzyszenia. Spotkania odbyły się m.in. w ministerstwach: edukacji, 

zdrowia, środowiska, kultury, rolnictwa, administracji oraz infrastruktury.  

Ryc. 15 Spotkanie robocze członków Związku Samorządów Polskich z przedstawicielami Rządu oraz 

Sejmu i Senatu RP jesienią 2021 roku w Łochowie, źródło: zasoby własne 

Ryc. 14 źródło: Facebook - Związek Pol-
skich Samorządów 
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- przeprowadzenie spotkań członków zarządu stowarzyszenia z przedstawicielami 

rządu, podczas których przedstawiali oni postulaty samorządowe dotyczące spraw 

legislacyjnych, finansów publicznych oraz środków zewnętrznych dla samorządów. 

- przekazywanie uwag obejmujących usprawnienia w procedowaniu rządowych 

programów: Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, programów NFOŚiGW. -

organizacje webinarium dla członków stowarzyszenia z udziałem przedstawicieli 

ministerstw.  

B.Aktywne uczestnictwo i reprezentowanie opinii samorządu w przedsięwzięciach 

programowych, mających wpływ na funkcjonowanie samorządu: - udział 

przedstawicieli ZSP w posiedzeniach komisji parlamentarnych oraz seminariach  

i konferencjach organizowanych przez instytucje krajowe (np. konferencja 

Samorząd 3.0 - Rozwój bez barier, konferencja podsumowująca program Centrum 

Wsparcia Doradczego). - udział w zespołach roboczych przygotowujących 

dokumenty programowe (np. przy opracowaniu przygotowywanego przez OECD 

raportu „Powiązania miejsko-wiejskie w Polsce”, przygotowaniu Planu 

Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, wypracowania 

koncepcji Centralnej Platformy Zarządzania Miastem). - opracowanie propozycji 

nowych rozwiązań systemowych (np. stworzenia rządowego funduszu modernizacji 

i remontów dróg wiejskich; uwzględnienie w przepisach o Rozszerzonej 

Odpowiedzialności Producentów, postulatów, aby środki z ROP były zarządzane 

przez NFOSiGW oraz żeby gminy otrzymały środki z opłat opakowaniowych 

bezpośrednio do budżetu; wypracowania regulacji stanu prawnego gruntów pod 

drogami).  

C.Realizację programów szkoleniowych dla członków stowarzyszenia: - Rozwój 

kultury na rzecz wzmocnienia kapitału społecznego na poziomie lokalnym. - 

Partnerstwo na rzecz rozwoju sektora kreatywnego. Środki na przeprowadzenie 

programów, były pozyskane w konkursach organizowanych przez Ministerstwo 

Kultury I Dziedzictwa Narodowego. Aktualnie Związek Samorządów Polskich liczy 

150 członków, samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

 

Związek jest dużą ogólnokrajową 

strukturą zrzeszającą 638 gmin. 

W 1993 roku Związek Gmin 

Wiejskich RP reaktywował swoją 

działalność w obronie żywotnych 

interesów gmin wiejskich  

i miejsko-wiejskich, nawiązując  

do najlepszych tradycji ruchu 

samorządowego okresu 

międzywojnia. Jest on jedyną 

organizacją uprawnioną  

do reprezentowania interesów 

gmin z obszarami wiejskimi przed 

instytucjami rządu i parlamentu w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. Związek podejmuje wszelkie inicjatywy i działania tam, gdzie  

są naruszane interesy gmin, nakładane nowe obowiązki bez odpowiedniego 

finansowania lub ograniczane prawa samorządu w zakresie samodzielnego 

wykonywania zadań własnych. Związek broni właściwego rozdziału dla gmin 

wiejskich i miejsko-wiejskich funduszy europejskich i krajowych na finansowanie 

budowy oraz modernizację infrastruktury technicznej. Bez wspólnego działania 

Ryc. 16 źródło: prawo.pl 
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samorządowców ze Związku Gmin Wiejskich RP, kształt samorządów wiejskich  

i miejsko-wiejskich oraz ich finansowanie byłyby zapewne inne, podporządkowane 

silnym grupom nacisku ze strony rządu, województw, miast i metropolii. W 2021 roku 

Związek pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie 

wsparcia gmin z obszarami wiejskimi, które określane są gminami popegeerowskimi, 

kwotą 390 mln zł. ZGW RP pomógł 34 samorządom z województwa podkarpackiego 

w odzyskaniu środków finansowych zdeponowanych w restrukturyzowanym 

Podkarpackim Banku Spółdzielczym. Związek przyczynił się do powstania  

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zespołu rządowo-samorządowego w celu 

oceny stanu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wypracowania 

systemowych zmian w ustawach o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz wprowadzenia w Polsce dyrektywy w sprawie Rozszerzonej 

Odpowiedzialności Producentów (ROP). Przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich 

RP postulowali do Ministerstwa Finansów o dodatkowe środki na wodociągowanie  

i kanalizację dla gmin z obszarów wiejskich, które mają niskie wskaźniki dostępu 

mieszkańców do wodociągu i kanalizacji. Związek odegrał niebagatelną rolę  

w ustaleniu nowych regulacji dot. wynagrodzeń wszystkich pracowników 

samorządowych. Nie tylko tych pochodzących z wyboru, ale także tych z powołania 

i zatrudnionych na mocy umowy o pracę. W okresie przed naborem wniosków na 

wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych - wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ZGW RP 

zorganizował seminarium szkoleniowe dotyczące zakresu wsparcia oraz zawartości 

wniosku. Wobec utrudnień w organizowaniu bezpośrednich spotkań, podjęto 

inicjatywę organizacji Forum Skarbników w formie webinariów, w których 

uczestniczyło ponad 1370 uczestników.  

 

Mazowiecki Fundusz Poręczeń 

Kredytowych Sp. z o.o. powstał 

w 2003 roku w ramach pro-

gramu tworzenia ogólnopol-

skiego systemu funduszy porę-

czeniowych i pożyczkowych, 

będącego połączeniem inicja-

tyw i działań samorządów re-

gionalnych i instytucji rządo-

wych celem wspierania roz-

woju mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców działających na terenie Polski. Gmina Brańszczyk była jednym  

z założycieli. MFPK Sp. z o.o. jest spółką samorządową działającą non profit i naj-

większym regionalnym funduszem poręczeniowym, który zapewnia wsparcie przed-

siębiorcom z terenu Mazowsza. W okresie 18 lat swojej działalności (od 2003  

do 2021) Fundusz udzielił 5209 poręczeń na łączną kwotę 859,5 mln zł, dzięki 

czemu przedsiębiorcy uzyskali dostęp do finansowania swoich firm w wysokości 

1.75 mld zł. Celem działania spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych jest 

realizacja zadań publicznych należących do jednostek samorządu terytorialnego  

w zakresie: • przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy, • wspierania 

działalności gospodarczej MŚP, • podejmowania działań na rzecz ochrony środowi-

ska naturalnego; poprzez udzielanie poręczeń prawa cywilnego zabezpieczających 

zwrot kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych niż kredyty i po-

życzki  

Ryc. 17 źródło: mfpk.com.pl 
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tj. umów leasingu, factoringu i wadium, poręczenia zabezpieczenia należytego wy-

konania umowy i usunięcia wad i usterek oraz poręczania zabezpieczenia kaucji  

na wynajem lokalu użytkowego, udzielanych dla mikro małych i średnich przedsię-

biorstw. Fundusz zgodnie ze swoją misją przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia 

na terenie województwa mazowieckiego. Dzięki działaniom MFPK pośrednio utrzy-

manych zostało 58,8 tys. miejsc pracy oraz powstało 9,8 tys. nowych. MFPK 

aktywnie wspiera nowe przedsiębiorstwa (start-up) udzielając im poręczeń  

na łączną kwotę 41 mln zł. Dodatkowo udzielono 1070 poręczeń dla firm MSP  

z terenu województwa mazowieckiego, prowadzonych przez kobiety. 

Tabela 10. Udzielone poręczenia MFPK w 2021 roku 

  
Udzielone poręczenia 

MFPK w 2021 

  Wartość (w zł.) 

Leasingi 0,00 

Pożyczki 1 515 133,31 

Kredyty 4 130 770,00 

Wadia 10 571 792,81 

Suma: 16 217 696,12 

             Źródło: MFPK 

Fundusz od 2016 roku realizuje Projekt: Rozwój instrumentów finansowania Mazo-

wieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych poprzez dokapitalizowanie funduszu - 

STRATEGIA WYJŚCIA, w ramach którego udzielił już 1086 poręczeń na kwotę  

62,9 mln zł. 
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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 31.12.2021 r. – 8347, w tym:  

• zameldowani na pobyt stały – 8.058 

• zameldowani na pobyt czasowy – 289 

Migracje ludności w 2021 r.: 

• Liczba zameldowań na pobyt stały – 193 

• Liczba zameldowań na pobyt czasowy obywateli polskich – 126 

• Liczba zameldowań na pobyt czasowy cudzoziemców – 86 

• Liczba wymeldowań z pobytu stałego – 242 

• Liczba wymeldowań z pobytu czasowego – 26 

Akty stanu cywilnego w 2021 r.: 

• Liczba urodzeń – 90 

• Liczba zgonów – 162 

• Liczba zawartych małżeństw w USC – 13 

• Liczba zawartych małżeństw konkordatowych – 31 

• Liczba zawartych małżeństw za granicą umiejscowionych w USC – 3 

Tabela 11. Wykaz ilościowy mieszkańców 

Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców 

1.  BIAŁEBŁOTO-KOBYLA 404 

2.  BIAŁEBŁOTO-KURZA 191 

3.  BIAŁEBŁOTO-STARA WIEŚ 253 

4.  BRAŃSZCZYK 1314 

5.  BUDYKIERZ 236 

6.  DALEKIE-TARTAK 286 

7.  DUDOWIZNA 230 

8.  KNUROWIEC 246 

9.  NIEMIRY 311 

10.  NOWA WIEŚ 391 

11.  NOWE BUDY 296 

12.  NOWY BRAŃSZCZYK 248 

13.  OJCOWIZNA 104 

14.  PORĘBA ŚREDNIA 406 

15.  PORĘBA-KOCĘBY 344 

16.  PRZYJMY 247 

17.  STARE BUDY 183 

18.  TRZCIANKA 1033 

19.  TUCHLIN 220 
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20.  TURZYN 763 

21.  UDRZYN 285 

22.  UDRZYNEK 356 

Razem 8347 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wykres 3. Struktura wiekowa mieszkańców gminy w 2021 roku 

 

 

Za pomocą wykresu płci i wieku przedstawiono strukturę wiekową mieszkańców 

gminy Brańszczyk. W odniesieniu do społeczności gminy, podobnie jak w populacji 

całego kraju, ma ona charakter regresywny, udział dzieci i młodzieży w społeczeń-

stwie jest stosunkowo niski natomiast postępuje starzenie się społeczeństwa. Naj-

większą grupę stanowią osoby w wieku 31-50 lat.
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REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

Strategia rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2021-2025 

W dniu 31 marca 2021 r. Rada Gminy Brańszczyk jednogłośnie przyjęła Strategię 

rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2021-2025. 

Z dniem 01.01.2021 r. straciła moc obowiązywania Strategia Rozwoju 

Gminy Brańszczyk na lata 2015-2020 przyjęta Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 kwiet-

nia 2015 r. W ramach prac nad aktualizacją strategii rozwoju gminy przygotowany 

został projekt dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2021-2025”.  

Strategia jest podstawowym dokumentem określającym pożądane kierunki rozwoju 

Gminy. Nie jest to dokument obligatoryjny, nie stanowi również prawa miejscowego. 

Jednak z chwilą uchwalenia przez Radę Gminy Brańszczyk strategia będzie stano-

wić podstawę do działań w zakresie programowania rozwoju.  

Zgodnie z założeniami przyjętymi w pracach i harmonogramie nad opraco-

waniem Strategii w przygotowanie dokumentu włączani byli mieszkańcy i przedsta-

wiciele różnych środowisk. Zapisy ustawy stanowią, iż konsultacje społeczne prze-

prowadza się dopiero po napisaniu dokumentu tj. projektu strategii. Jednakże, pro-

ces konsultacji społecznych w naszej gminie przeprowadzono dwukrotnie, przed 

oraz po oddaniu projektu.   

W ramach opracowania strategii przeprowadzone zostały konsultacje spo-

łeczne mające na celu włączenie mieszkańców w podejmowanie istotnych, długo-

terminowych decyzji. W okresie IX-X 2020 r. wśród społeczności lokalnej Gminy, 

przeprowadzone zostały szczegółowe badania ankietowe. Mieszkańcy zostali poin-

formowani o procesie tworzenia Strategii, konsultowano z nimi istotne sprawy zwią-

zane z funkcjonowaniem jednostki. W związku z tym mieszkańcy mieli okazję współ-

działać i brać udział w procesie decyzyjnym a ich opinie zostały zawarte w celach 

strategicznych. W konsultacjach wzięło udział 72 mieszkańców Gminy. Wiek respon-

dentów był zróżnicowany, najliczniej wypowiadały się osoby w wieku 36-45 lat - 

29,1%, następnie 26-35 lat, najmniejszy odsetek stanowiły osoby w wieku powyżej 

65 lat. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 listopada 2020 r.  

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2021-2025. 

W dniach od 16.12.2020 r. do 19.01.2021 r. odbyły się konsultacje społeczne pro-

jektu Strategii. Celem konsultacji było zebranie propozycji i opinii na temat przed-

miotowego dokumentu. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnej lub 

elektronicznej poprzez imienne wyrażenie opinii, propozycji lub zgłoszenie uwag  

na opracowanym formularzu konsultacji do Projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Brańszczyk na lata 2021-2025.  

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.branszczyk.pl oraz 

www.bip.branszczyk.pl, z wersją papierową można było zapoznać się w Sekretaria-

cie Urzędu Gminy w Brańszczyku. Wraz z ogłoszeniem o konsultacjach społecznych 

projekt opracowanej Strategii Rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2021-2025 został 

przesłany elektronicznie do Sołtysów oraz sąsiednich Gmin tj.: Gminy Wyszków, 

Gminy Rząśnik, Gminy Długosiodło, Gminy Ostrów Mazowiecka, Gminy Brok, 

Gminy Sadowne, Gminy Łochów. W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy wpły-

nęło 5 formularzy konsultacji, w których wyrażono swoje opinie i propozycje oraz 

cenne uwagi. Wpłynęły 43 propozycje i uwagi dotyczące projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Brańszczyk na lata 2021-2025. Zasadne propozycje zostały wprowadzone 

do dokumentu. 

http://www.branszczyk.pl/
http://www.bip.branszczyk.pl/
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Zgodnie z nowelizacją ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

która zmieniła zapisy ustawy o samorządzie gminnym, dot. tworzenia strategii roz-

woju gminy, jednostki zewnętrzne przystępują do konsultacji społecznych strategii. 

Zarząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz RDOŚ -Regionalny Dyrek-

tor Ochrony Środowiska w Warszawie wyrazili opinię pozytywną. Oznacza to, iż stra-

tegia spełnia wymogi ustawowe. Strategia tworzona była również zgodnie z zalece-

niami ze strony Ministerstwa Rozwoju. Strategie tworzone wg. nowych zapisów 

prawnych, muszą mieć określony kształt oraz posiadać określone rozdziały oraz za-

pisy. W momencie dopasowania wszystkich elementów wg ustawy, dopiero wtedy 

dokument będzie można nazwać strategią. Gminy, które podjęły opracowanie stra-

tegii wcześniej i nie dopasowały się do nowych przepisów, będą miały utrudnione 

możliwości starania się o środki zewnętrzne. Co więcej, w związku z trwającą pan-

demią Covid-19 oraz przeprowadzaniem badań ankietowych w czasie największych 

obostrzeń, prowadzenie badań w było utrudnione i dlatego przeprowadzono ankie-

towanie zdalne.  

Przyjęta, strategia po nowelizacji znacząco różni się od strategii tworzonych 

uprzednio. Nowa strategia zawiera przede wszystkim obszar przestrzeń i środowi-

sko. Wizją i misją gminy jest wykorzystanie istniejących uwarunkowań co prowadzić 

będzie do zrównoważonego rozwoju gminy. 

Wśród najważniejszych kierunków działań, które zostały określone na podstawie 

przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz diagnozy strategicznej, wyłania się 

4 główne obszary działania, w tym rozwoju, takie jak:  

• Gospodarka 

• Społeczeństwo 

• Przestrzeń 

• Środowisko 

Określono najważniejsze cele strategiczne, które eliminują istniejące bariery  

na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, które prowadzą do zrównoważonego 

rozwoju. W strategii dokładnie określono wizję i misję Gminy oraz cele strategiczne 

i operacyjne. Dane cele strategiczne sformułowane zostały na podstawie przepro-

wadzonych konsultacji społecznych, diagnozy strategicznej oraz analizy SWOT,  

z których wynikły podstawowe problemy. 
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Ryc. 18 źródło: Strategia Rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2021-2025 

Główne przyjęte cele strategiczne to: 

1. rozwój społeczno-gospodarczy na terenie gminy, 

2. rozwój polityki przestrzennej, 

3. poprawa jakości życia mieszkańców, 

4. dbałość o środowisko 

Przy planowaniu działań strategicznych, kierowano się słabymi i mocnymi 

stronami, wyodrębniono obszary i kierunki rozwoju oraz stworzono wizję i misję 

gminy, która stanowić ma ogólny kierunek rozwoju gminy Brańszczyk. 
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W przyjętej Strategii w Gminie Brańszczyk zaplanowano takie wydatki inwestycyjne 

jak: 

Tabela 12. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w strategii rozwoju Gminy Brańszczyk 
na lata 2021-2025 

Lp. Zadanie 

1. Przebudowa drogi powiatowej Brańszczyk – Niemiry 

2. Przebudowa drogi powiatowej w Turzynie – II etap 

3. 
Budowa drogi do szkoły w Nowej Wsi wraz z chodnikiem i parkingiem przy 
szkole 

4. Budowa kładki na rzece Bug w Brańszczyku 

5. Przebudowa drogi gminnej Nowe Budy - Przyjmy 

6. Adaptacja kuchni w Szkole Podstawowej w Porębie Średniej 

7. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek 

8. 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Brańszczyku (Chabrowa, Rumiankowa, 
Grzybowa) 

9. Budowa toalety w Brańszczyku za Urzędem Gminy 

10. Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Brańszczyk 

11. Budowa kanalizacji sanitarnej Białebłoto – Stara Wieś 

12. Przebudowa drogi w miejscowości Dudowizna 

13. Rozbudowa parkingu za Urzędem Gminy 

14. Promenada nad brzegiem Bugu w Brańszczyku 

15. Budowa chodnika w Trzciance 

16. Budowa oczyszczalni w miejscowości Dalekie - Tartak 

17. Projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Nowe Budy, Stare Budy i Tuchlin 

18. Budowa świetlicy w Niemirach 

19. Budowa boiska przy Szkole podstawowej w Nowej Wsi 

20. Budowa remizy OSP Trzcianka 

21. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Brańszczyku 

22. Przebudowa drogi gminnej Niemiry - Trzcianka 

23. Projekt budowy drogi KDD9, KDD10, KDD11 w miejscowości Trzcianka 

24. Przebudowa drogi gminnej w Budykierz 

25. Budowa ulicy Spokojnej w Brańszczyku (projekt) 

26. Zakup budynków z Gminnej Spółdzielni „Samopomoc chłopska” 

27. Budowa przedszkola w Trzciance (projekt) 

28. 
Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach Nakieł, Ciepła, Retmańska, Po-
godna, Grzybowa, Rumiankowa i w dziatkach nr 105 i 106/13 w Brańsz-
czyku oraz w działce nr 133/1 w Brańszczyku Nowym. 

29. Wykonanie podjazdu i parkingu do budynku OSP Białebłoto – Stara Wieś 

30. Wykonanie projektu ul. Wspólnej – Udrzynek 
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31. Wykup ulicy Retmańskiej w Brańszczyku 

32. Street Workout Park w Brańszczyku 

33. Oświetlenie uliczne w kierunku oczyszczalni ścieków w Udrzynku 

34. Projekt drogi w Nowym Brańszczyku 

35. Budowa chodnika Poręba Średnia 

36. 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Turzyn (Kolonia) oraz 
Ojcowizna 

37. 

Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowościach: Udrzyn w celu zaopa-
trzenia w wodę następujących miejscowości: Trzcianka, Niemiry, Brańsz-
czyk, Nowy Brańszczyk, Przyjmy, Turzyn, Ojcowizna, Poręba Średnia, Po-
ręba-Kocęby, Udrzynek, Udrzyn, Dudowizna, Tuchlin, Stare Budy, Nowe 
Budy. 

38. Roboty wykończeniowe OSP Białebłoto – Stara Wieś 

39. Budowa kładki na rzece Bug w Brańszczyku 

40. Oświetlenie uliczne drogi Dudowizna 

41. Budowa karczmy w skansenie (wraz z restauracją) 

42. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjmy 

43. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzciance 

44. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi 

Źródło: Strategia rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2021-2025 

Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem niezwykle ważnym, który w dużym stop-

niu warunkuje funkcjonowanie danego obszaru przez najbliższe kilka lat. Mimo,  

że dany dokument nie stanowi aktu prawa miejscowego i nie jest obowiązkowy, 

stworzenie, a następnie prawidłowe wdrażanie Strategii Rozwoju świadczy o dobrej 

kompetencji władz, które dany dokument uchwalają. Należy również podkreślić nie-

zwykle istotny charakter strategii rozwoju przy planowaniu inwestycji oraz próbie po-

zyskania dofinansowania na konkretne przedsięwzięcia. Dany dokument ma na celu 

pomoc przy planowaniu inwestycji na terenie Gminy, ich uhierarchizowanie i usys-

tematyzowanie. Co więcej, Gmina powinna dążyć do ciągłego podnoszenia swoich 

kompetencji, korzystać z istniejących uwarunkowań oraz potencjałów, a całość da-

nego działania prowadzić ma do zrównoważonego rozwoju. Strategia Rozwoju 

Gminy Brańszczyk na lata 2021-2025 działa długofalowo i dzięki określeniu celów 

strategicznych, ma za zadanie pełnić funkcję warunkującą nie tylko sam rozwój 

Gminy w danych okresach czasowych, ale tworzyć spójną całość, na którą mają 

wpływ czynniki zarówno wewnętrze, ale również zewnętrzne.  

 Celem danego opracowania było stworzenie dokumentu, który będzie pod-

nosił jakość życia mieszkańców. Dane wskaźniki i ich wykonanie będzie można oce-

nić po wdrożeniu oraz wykorzystaniu pełnego potencjału danej strategii rozwoju  

i stworzeniu raportu ewaluacji po zakończeniu trwania okresu danych działań stra-

tegicznych. 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 usyste-

matyzowanie wieloletnich działań w Gminie. W końcowym etapie tworzenia strategii 

stworzono system wdrażania oraz zarekomendowano monitoring i ewaluację danej 

strategii. Należy pamiętać, że istotność i przydatność danej strategii rozwoju będzie 
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zależna przede wszystkim od zaangażowania społeczności lokalnej oraz obecnych 

władz Gminy w proces jej wdrażania. 

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 1982 r. o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholi-

zmowi (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1119 ze zmianami). 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brańszczyku powo-

łana została zarządzeniem nr RO.3.2019 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 23 stycz-

nia 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 zmie-

rzających 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 roz-

wiązywania 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 pro-

blemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 

ochrony przed przemocą w rodzinie, 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w za-

kresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkoma-

nii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyj-

nych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci, 

4. wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, których działal-

ność służy rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu nar-

komanii, 

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących 

reklamy napojów alkoholowych oraz występowania przed sądem w charak-

terze oskarżyciela publicznego, 

6. wspieranie zatrudniania socjalnego poprzez organizowanie centrów integra-

cji społecznej, 

7. pomoc społeczną osobom uzależnionym i ich rodzinom, w pokonywaniu 

uzależnień i integrowaniu ze środowiskiem lokalnym, 

8. opiniowania propozycji podejmowania działań z zakresu profilaktyki i roz-

wiązywania problemów alkoholowych w ramach realizacji Programu, 

9. merytorycznego wsparcia realizacji Programu, 

10. opiniowania aktów prawnych wydawanych przez organy Gminy Brańszczyk 

dotyczących przedmiotu działalności Komisji- w tym projektu Gminnego Pro-

gramu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz spraw związanych  

ze sprzedażą napojów alkoholowych, 
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11. podejmowania czynności wobec osób nadużywających alkoholu w przypad-

kach określonych w ustawie, 

12. opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-

wych w przedmiocie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z zasadami 

określonymi w uchwałach Rady Gminy oraz liczbą punktów sprzedaży, 

13. uczestniczenia w realizowanych przez organ wydający zezwolenia, o któ-

rych mowa w pkt. 5 czynnościach z zakresu kontroli przestrzegania zasad  

i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Komisja realizując swoje zadania w 2021 roku miała utrudnione działania co było 

spowodowane panującymi ograniczeniami związanymi z pandemią. Wiele z zapla-

nowanych zadań nie zostało zrealizowanych, a część z nich zastąpiono innymi dzia-

łaniami, które były możliwe do zrealizowania w panujących warunkach. 

Realizując program komisja w 2021 roku odbyła 16 posiedzeń, na których omawiana 

była sytuacja osób zgłaszanych przez członków rodzin, oraz instytucji takich jak: Po-

licja, Prokuratura Rejonowa, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscypli-

narny, kuratorów sądowych. Zgłoszenia przedkładane były ze względu na naduży-

wanie alkoholu i występującą niejednokrotnie z tym związaną przemoc w rodzinie 

oraz zaniedbywanie podstawowych obowiązków wobec rodziny. 

Osoby uzależnione, które wyrażają wolę do podjęcia terapii kierowane są do Poradni 

Leczenia Uzależnień w Wyszkowie, z którą GKRPA w Brańszczyku ma podpisaną 

umowę dzięki, temu osoby z terenu naszej gminy bezpłatnie mogą korzystać z fa-

chowej pomocy terapeutów różnego rodzaju uzależnień.  

Komisja równolegle rozpatrywała wnioski o dofinansowanie działań profilaktycznych 

oraz opiniowała wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku zatrudniała 

3 psychologów i 1 pedagoga, którzy pracowali w szkołach z dziećmi i młodzieżą 

szkolną. W większych szkołach po 4 godziny w mniejszych po 3 godziny w ciągu 

miesiąca. Psycholodzy i pedagog zatrudnieni w szkołach realizują działania z za-

kresu profilaktyki i innych problemów dzieci i młodzieży. Prowadzą zajęcia psycho-

edukacyjne indywidualne i grupowe. Współpracują z nauczycielami w rozwiązywa-

niu problemów wychowawczych i dydaktycznych. Praca psychologów polega na  

minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych zapobieganiu zaburzeniom zacho-

wania oraz realizacji różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prowa-

dzą zajęcia profilaktyczne oraz poruszają zagadnienia wynikające z potrzeb danej 

palcówki.  

Przedłużająca się pandemia jest czasem wyjątkowo trudnym zarówno dla uczniów 

jak i dla nauczycieli. Zatrudnieni psycholodzy i pedagog w szkołach prowadzili zaję-

cia profilaktyczne oraz poruszali zagadnienia wynikające z potrzeb placówki. Wielu 

uczniów zgłaszało problem depresji. Staraliśmy się, aby każdy uczeń, który zetknie 

się z tą chorobą, potrafił ją rozpoznać u siebie i innych. Wiedział, gdzie szukać po-

mocy. 

W porozumieniu z Dyrekcją i wychowawcami klas ustalano tematykę poruszaną  

na lekcjach. Psycholodzy pedagog korzystali między innymi z Programu promocji 

zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej ,,Apteczka pierwszej pomocy emo-

cjonalnej” dla uczniów szkół podstawowych oraz wielu przygotowanych przeze sie-

bie materiałów. Tematyka zajęć obejmowała: 
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1. Nowy uczeń w klasie. 

2. „Paweł i Gaweł” – rozwiązywanie konfliktów  

3. Kolory emocji – rozpoznajemy i radzimy sobie z emocjami. 

4. Nastoletnia depresja. 

5. Motywacja do nauki. 

6. Bezpieczeństwo w Internecie. 

7. Stop hejtowi! 

8. Ćwiczenia dotyczące komunikacji interpersonalnej. 

9. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych. 

Powyższe zagadnienia były realizowane z godnie z harmonogramem zajęć na 

wszystkich poziomach nauczania.  

Prowadzone również były liczne konsultacje telefoniczne z nauczycielami i rodzi-

cami oraz rozmowy i zajęcia indywidualne w szkołach z uczniami:  

Dzięki funduszom GKRPA przy Urzędzie Gminy w Brańszczyku funkcjonuje Punkt 

Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym oraz członków rodzin osób uza-

leżnionych. W 2021 roku odbyło się 48 dyżurów konsultacyjno–wspierających, pod-

czas których przyjęto łącznie 41 osób (23 mężczyzn i 18 kobiet). - 22 osoby uczęsz-

czało na spotkania z terapeutą regularnie raz w tygodniu.  

Dominującą problematyką zgłoszeń było uzależnienie od alkoholu, współuzależnie-

nie - przemoc domowa, rozwody. 

Punkt Konsultacyjny jest miejscem, gdzie prowadzone jest przede wszystkim porad-

nictwo i konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych 

oraz współuzależnionych. Rolą konsultanta jest motywowanie zarówno osób uza-

leżnionych jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach lecze-

nia uzależnień oraz kierowanie do leczenia specjalistycznego. Jednocześnie moty-

wowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie.  

W okresie sprawozdawczym komisja prowadziła również szereg działań profilak-

tycznych i edukacyjnych w zakresie uza-

leżnienia od alkoholu i narkotyków. 

Środki finansowe w dużym stopniu zo-

stały przeznaczone na wspieranie pro-

gramów profilaktycznych szkół, parafii  

i stowarzyszeń z terenu gminy Brańsz-

czyk, które skierowane były w szczegól-

ności do dzieci, młodzieży i ich rodziców.  

Na terenie naszej gminy znajduje się  

25 punktów sprzedaży napojów alkoholo-

wych oraz 7 punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spoży-

cia w miejscu sprzedaży są to lokale ga-

stronomiczne. W roku 2021 GKRPA 

przeprowadziła kontrole 10 punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych w tym 

1 kontrola interwencyjna. Członkowie 

GKRPA pozytywnie zaopiniowali 2 wnio-

ski o wydanie zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych. Złożono do Sądu 

Rejonowego w Wyszkowie 7 wniosków o zobowiązanie do przymusowego leczenia 

Ryc. 19 Zajęcia profilaktyczne w szkole pod-
stawowej w Białymbłocie, źródło: GKRPA 
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odwykowego w zależności od sytuacji w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakła-

dzie 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 o wydanie opinii biegłego  

w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia i wskazanie zakładu leczenia stanowią 

kwotę 2268,00 zł., opłata za złożenie wniosku 700,00 zł.  

Reasumując w 2021 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych wykonywała swoje zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków  

i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi substancjami psychoaktywnymi kieru-

jąc się dobrem całej, społeczności lokalnej. Komisja realizując swe zadania współ-

pracuje stale z Urzędem Gminy, instytucjami, szkołami, parafiami z terenu gminy, 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym, Komisariatem Poli-

cji w Długosiodle i Wyszkowie, Prokuraturą Rejonową oraz Sądem Rejonowym  

w Wyszkowie. Członek GKRPA będący pracownikiem socjalnym wziął udział w 43 

posiedzeniach grup roboczych dotyczących procedury „Niebieskich Kart”. 

Budżet Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi opiewał na kwotę 

120.000 zł, w tym Program Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii wynosił 

10.000,00 zł. Faktycznie wykorzystana wysokość środków finansowych na realiza-

cję gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

w 2021 roku stanowi kwotę 95054,98 zł, na realizację programu przeciwdziałania 

narkomanii wykorzystano kwotę 3996,18 zł, łącznie GKRPA w 2021 r. wydatkowała 

99051,16 zł. 

 

 

Tabela 13. Zestawienie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r. 

Lp. Tytuł zadania Poniesione wydatki 

1. 
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracodawcy dla psychologów   
i pedagoga zatrudnionych przez GKRPA pracujących w szkołach     
i punkcie konsultacyjnym. 

21326,00 zł 

2. 

Zakup artykułów na nagrody w konkursach i olimpiadach profilak-
tycznych, zakup materiałów plastycznych, papierniczych, edukacyj-
nych oraz publikacji do prowadzenia zajęć profilaktyczno–wycho-
wawczych, warsztaty profilaktyczne, organizacja czasu wolnego. 

4377,70 zł 

3. 

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

35184,00 zł 

4. 
Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnio-
nych dofinansowanie poradni leczenia uzależnień w Wyszkowie 

7.561,40 zł 

5. Festyny i inne imprezy plenerowe 6407,00 zł 

6. 
Spektakle profilaktyczne dla uczniów wszystkich szkół z terenu 
gminy 

2086,00 zł 

7. 
Szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, nauczycieli, psychologów, koordynatorów 
szkół, sprzedawców z zakresu profilaktyki 

4166,27 zł 

8. Konkursy plastyczne 1300,00 zł 
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9. Jednorazowe prelekcje pogadanki 3096.53 zł 

10. 
Pozalekcyjne zajęcia sportowe między innymi zajęcia taneczne w 
szkołach 

4282,75 zł 

11. Zakup czasopism, filmów profilaktycznych i artykułów biurowych 1263,51 zł 

12. 
Kolonie letnie i zimowe z programem profilaktycznym dla dzieci z 
rodzin z problemem alkoholowym i będących podopiecznymi OPS  

8000,00 zł 

           Wydatki ogółem 99051,16 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 środowi-

ska na ternie gminy oraz kierując się uwarunkowaniami zewnętrznymi (obowiązu-

jące akty prawne) i wewnętrznymi (lokalne opracowania planistyczne i strategiczne, 

stan środowiska przyrodniczego) dokonano wyboru priorytetów ekologicznych: 

• 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 - roz-

wijanie 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 Go-

spodarki Wodnej w Warszawie na utylizację azbestu i zutylizowano 91,07 

ton. Dotacja z WFOŚiGW wyniosła 29.998,45 zł. 

• Sporządzono raporty do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych  

i innych substancji za 2021 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 2021 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 działalno-

ści rolniczej. Otrzymano dotację w kwocie 7.627,00 zł na realizację zadania 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-

szawie. 

  

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 spo-

łeczność, 

• aktywizację mieszkańców przy dalszym wdrażaniu Programu, 

• bieżącą ocenę przeszkód i słabych stron przy realizacji przyjętych  

zadań, 
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• możliwość bieżącej korekty przyjętych priorytetów w wyniku zmian  

zachodzących wewnątrz i na zewnątrz gminy. 

 

 

Ryc. 20 źródło: zasoby własne 

W Urzędzie Gminy w Brańszczyku prowadzony jest punkt konsultacyjno – informa-

cyjny programu „Czyste powietrze” w ramach zadania w 2021 r.: 

• zostało złożonych 21 wniosków o dofinansowanie na wymianę urządzeń 

grzewczych oraz termomodernizację budynków. 

• Przeprowadzono 3 kampanie informacyjno – edukacyjne podczas: dożynek 

gminnych, kontroli urządzeń grzewczych oraz weekendowego szkolenia 

zorganizowanego dla mieszkańców gminy. 

 

 

Ryc. 21 źródło: zasoby własne 
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W dniu Światowego Dnia Ziemi: 

• Zaprosiliśmy Mieszkańców Gminy Brańszczyk do wzięcia udziału w akcji 

„POKAŻ NAM – Czy jesteś EKO? Jak dbasz o środowisko? Pierwsze 22 

osoby, które podjęły udział w akcji otrzymały sadzonkę drzewa. 

• Samorządowcy Gminy Brańszczyk zasadzili ponad 30 drzew na nierucho-

mościach gminnych. 

 

 

W grudniu 2021 r. przeprowadzono 21 kontroli nieruchomości w zakresie pozbywa-

nia się nieczystości ciekłych przez ich właścicieli z zbiorników bezodpływowych oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków.  

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 bezpieczeń-

stwa mieszkańców. Zadania wynikające z programu realizowano m.in. poprzez spo-

rządzanie umów adopcyjnych na bezdomne zwierzęta, zlecanie ich odłowienia,  

zawieranie umów na usługi weterynaryjne. 

W 2021 r. odłowiono: 

• 39 psów bezpańskich, które przekazano do adopcji,  

• 4 psy właścicielskie, które zwrócono właścicielowi. 

 

Od maja 2020 r. przy współpracy z Międzynarodową Bazą Danych SAFE – ANIMAL 

oraz lekarzem weterynarii obsługującym teren Gminy Brańszczyk kontynuujemy ak-

cję BEZPŁATNEGO OZNAKOWANIA PSÓW POPRZEZ WSZCZEPIENIE POD 

SKÓRĘ ELEKTRONICZNEGO MIKROPROCESORA (CZIPA). W bazie Safe – Ani-

mal zarejestrowano 58 psów zaczipowanych. 

Ryc. 22 Sadzenie drzew w Światowy Dzień Ziemi,  
źródło: zasoby własne 
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W listopadzie 2021 r. została ogłoszona zbiórka karmy dla zwierząt odłowionych  

z terenu Gminy Brańszczyk pod hasłem „Podejmij wyzwanie na psie merdanie”. Trzy 

szkoły z terenu Gminy Brańszczyk włączyły się w akcję, która okazała się dużym 

sukcesem. Zebrano ponad 200 kg karmy. Akcja miała charakter zwrócenia uwagi 

dzieci na takie wartości jak wrażliwość na potrzeby zwierząt, bezinteresowna pomoc 

i sprawianie radości innym. 

      Ryc. 23 źródło: zasoby własne 

 

Program Ochrony Powietrza w województwie mazowieckim 

W 2021 r. w ramach realizacji programu ochrony powietrza podjęto: 

• 42 kontrole palenisk domowych pod kątem przestrzegania zakazu spalania 

odpadów i wymogów określonych w uchwale antysmogowej. 

• kampanie informacyjno – edukacyjną dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków. 
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BUDŻET 

 

   

5 414,28 1686,99 319,46 
Dochody bieżące  

na mieszkańca 

Dochody własne  

na mieszkańca 

Dochody majątkowe  

na mieszkańca 

 

Wykres 4. Struktura dochodów gminy w 2021 r. 

 

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 47 859 534,64 zł, a ich realizacja 

stanowiła 94,34% planu wynoszącego 50 730 264,85 zł. Realizację planu dochodów 

w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej. 

Tabela 14. Realizacja planu dochodów w 2021 roku 

Wyszczególnienie 
Plan na 

1.01.2021 r. 
(w zł) 

Plan na 
31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

Realizacja 
planu po 
zmianach 

(w %) 

Udział 
(w %) 

Dochody bieżące 44 272 331,00 47 446 077,26 45 193 004,13 95,25% 94,43% 

Dochody majątkowe 1 382 866,00 3 284 187,59 2 666 530,51 81,19% 5,57% 

RAZEM DOCHODY  
OGÓŁEM 

45 655 197,00 50 730 264,85 47 859 534,64 94,34% 
100,00

% 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 15. Zestawienie dochodów według działów za 2021 rok 

33%

30%

13%

18%

6%

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY 
W 2021 ROKU

Dotacje i dochody celowe
14860883,59

Subwencja ogólna
13286665,00

Udział w PIT i CIT
5944009,86

Wpływy z podatków i opłat
8222832,47

Pozostałe dochody
2878613,21

Opis Wartość (w zł) 

Rolnictwo i łowiectwo 189190,47  

Transport i łączność 574680,21 

Gospodarka mieszkaniowa 74990,10 
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Źródło: opracowanie własne. 

Dochody bieżące 

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 

roku zostały wykonane na poziomie 45 193 004,13 zł, tj. w 95,25% w stosunku  

do planu wynoszącego 47 446 077,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku  

dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela. 

Tabela 16. Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku 

Wyszczególnienie 
Plan na 

1.01.2021 r. 
(w zł) 

Plan na 
31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

Realizacja 
planu po 
zmianach 

(w %) 

Udział 
(w %) 

Dotacje i dochody celowe 13 557 201,00 14 889 769,73 14 860 883,59 99,81% 32,88% 

Subwencja ogólna 12 232 089,00 13 286 665,00 13 286 665,00 100,00% 29,40% 

Udziały w PIT i CIT 5 344 317,00 5 344 317,00 5 944 009,86 111,22% 13,15% 

Wpływy z podatków i opłat 9 033 950,00 9 190 063,00 8 222 832,47 89,48% 18,19% 

Pozostałe dochody 4 104 774,00 4 735 262,53 2 878 613,21 60,79% 6,37% 

RAZEM 44 272 331,00 47 446 077,26 45 193 004,13 95,25% 100,00% 

Źródło: opracowanie własne. 

Opis Wartość (w zł) 

Administracja publiczna 134581,17 

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

1685,06 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 54500,00 

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

12397459,58 

Różne rozliczenia 14979240,62 

Oświata i wychowanie 941347,47 

Ochrona zdrowia 263589,95 

Pomoc społeczna 967836,12 

Edukacyjna opieka wychowawcza 43562,91 

Rodzina 12369352,52 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4851639,16 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego          15879,30 

Razem 47859534,64 
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Wydatki 

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 53 296 695,72 zł, a ich realizacja wy-

niosła 89,06% planu wynoszącego 59 840 475,24 zł. Realizację planu wydatków  

w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej. 

Tabela 17. Realizacja planu wydatków w 2021 roku 

Wyszczególnienie 
Plan na 

1.01.2021 r. 
(w zł) 

Plan na 
31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

Realizacja 
planu po 
zmianach 

(w %) 

Udział 
(w %) 

Wydatki bieżące 40 844 267,77 43 946 789,90 40 653 258,83 92,51% 76,28% 

Wydatki majątkowe 12 282 203,23 15 893 685,34 12 643 436,89 79,55% 23,72% 

RAZEM WYDATKI OGÓŁEM 53 126 471,00 59 840 475,24 53 296 695,72 89,06% 100,00% 

Źródło: opracowanie własne. 

Wykres 5. Dochody bieżące budżetu Gminy wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w po-
równaniu do lat 2019-2020. 
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Tabela 18. Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku według działów klasyfika-
cji budżetowej 

Dział Wyszczególnienie 
Plan na 

1.01.2021 r. 
(w zł) 

Plan na 
31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

Reali-
zacja 
planu 

po 
zmia-
nach 
(w %) 

Udział 
(w %) 

801 Oświata i wychowanie 14 600 204,00 16 121 737,07 15 342 683,30 95,17% 28,79% 

855 Rodzina 12 761 658,00 12 493 328,41 12 482 902,77 99,92% 23,42% 

900 
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
12 751 677,33 14 043 789,00 12 367 771,30 88,07% 23,21% 

750 Administracja publiczna 3 731 972,44 3 915 956,63 3 411 506,30 87,12% 6,40% 

852 Pomoc społeczna 2 210 709,00 2 351 884,00 2 235 297,64 95,04% 4,19% 

600 Transport i łączność 3 214 063,00 3 522 506,49 2 224 078,90 63,14% 4,17% 

010 Rolnictwo i łowiectwo 13 500,00 2 422 599,57 1 870 317,11 77,20% 3,51% 

754 
Bezpieczeństwo pu-

bliczne i ochrona prze-
ciwpożarowa 

1 166 643,23 1 831 680,67 1 371 716,45 74,89% 2,57% 

921 
Kultura i ochrona dzie-
dzictwa narodowego 

896 500,00 1 204 077,00 1 036 008,08 86,04% 1,94% 

720 Informatyka 159 380,00 238 880,00 227 741,29 95,34% 0,43% 

851 Ochrona zdrowia 120 000,00 544 853,93 211 614,63 38,84% 0,40% 

700 
Gospodarka mieszka-

niowa 
283 000,00 250 000,00 148 097,13 59,24% 0,28% 

926 Kultura fizyczna 346 000,00 153 327,73 122 463,22 79,87% 0,23% 

630 Turystyka 390 000,00 183 443,74 85 865,00 46,81% 0,16% 

854 
Edukacyjna opieka wy-

chowawcza 
37 300,00 132 547,00 61 584,89 46,46% 0,12% 

757 
Obsługa długu publicz-

nego 
150 000,00 130 000,00 47 287,88 36,38% 0,09% 

710 Działalność usługowa 100 000,00 60 000,00 41 165,79 68,61% 0,08% 

758 Różne rozliczenia 192 172,00 238 172,00 6 908,98 2,90% 0,01% 

751 

Urzędy naczelnych orga-
nów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

1 692,00 1 692,00 1 685,06 99,59% < 0,01% 

RAZEM WYDATKI OGÓŁEM 53 126 471,00 59 840 475,24 53 296 695,72 89,06% 100,00% 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 6. Struktura wydatków ogółem gminy w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020 

   

 

 

 

Wykres 7. Wydatki bieżące budżetu Gminy w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 
2019-2020. 



 
II. Realizacja zadań własnych w 2021 roku 

 

Strona | 66

Inwestycje 

Tabela 19. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku 

LP./SYMBOL/KIERUNEK 
INWESTYCJI 

Nazwa zadania 
Wydatek 

(w zł) 

 
Infrastruktura wodocią-

gowa i sanitarna wsi 

Rozbudowa sieci wodociągowej Nakieł, Ciepła, Pogodna, 
Retmańska, Rumiankowa, Grzybowa oraz dz. 105 w 
Brańszczyku 

256263,41 

Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z roz-
budową sieci wodociągowej Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, 
Stare Budy i nowe Budy 

1430000,00 

1686263,41 

Transport i łączność 

Rozbudowa mostu w miejscowości Dudowizna 125216,22 

Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trzcianka 337482,75 

Przebudowa drogi w miejscowości Ojcowizna i Turzyn 4305,00 

Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna 4920,00 

Projekt i przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy 
- Przyjmy 

21402,00 

Projekt drogi w Nowym Brańszczyku 22066,20 

Rozbudowa drogi gminnej nr. 440126 w m. Nowa Wieś 
wraz z budową progów zwalniających przy SP w Nowej 
Wsi 

925587,84 

Budowa drogi gminnej w m. Trzcianka od skrzyżowania z 
drogą powiatową nr. 4405W 

46789,20 

Projekt budowy ulicy Spokojnej w miejscowości Brańsz-
czyk 

25461,00 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budykierz 4920,00 

Wykonanie projektu ulicy Wspólnej w m, Udrzynek 9000,00 

Projekt drogi gminnej Trzcianka i Niemiry 72693,00 

Zakup gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi 
gminnej nr. 440104W ul. Nakieł w m. Brańszczyk 

7028,28 

Budowa placu w pobliżu kościoła w miejscowości Poręba 9148,40 

1616019,89 

Turystyka 
Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka 77490,00 

Promenada nad brzegiem Bugu 8375,00 

85865,00 

Bezpieczeństwo i ochrona 
przeciwpożarowa 

Dotacja na zakup radiowozu dla KP policji w Wyszkowie, 
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finan-
sowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  

30000,00 

Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejsco-
wości Białebłoto Stara Wieś gmina Brańszczyk 

347390,82 

Termomodernizacja budynku OSP Udrzyn 99700,12 

Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance na lokalne 
miejsce spotkań kulturalnych 

472204,71 

                                                                                     949295,65 

Oświata i wychowanie 

Adaptacja pomieszczeń stołówki szkolnej na potrzeby 
kuchni w ZPO w m. Poręba 

242472,00 

Zakupy inwestycyjne dla szkół „Laboratoria przyszłości” 92393,56 
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LP./SYMBOL/KIERUNEK 
INWESTYCJI 

Nazwa zadania 
Wydatek 

(w zł) 

334865,56 

Ochrona zdrowa Dotacja na szpital 98688,00 

98 688,00 

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych 49413,61 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzy-
nek 

4598657,51 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brańszczyk 
ul. Chabrowa, ul. Rumiankowa, ul. Grzybowa -przepom-
pownia zbiorcza na terenie oczyszczalni 

89700,00 

Koncepcja kanalizacji dla wsi Turzyn 37000,00 

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dalekie 
Tartak 

31540,00 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków  365253,04 

Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Trzcianka 

43050,00 

Wymiana urządzeń grzewczych 124755,86 

Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańsz-
czyk 

1179939,85 

Wymiana urządzeń grzewczych  701298,45 

Oświetlenie drogi do oczyszczalni ścieków w Udrzynku 10000,00 

Toaleta publiczna przy placu w Porębie 154351,10 

7384959,42 

Kultura fizyczna 
Budowa boiska przy szkole w Nowej Wsi 20000,00 

Budowa Street Workout Park w Brańszczyku 5000,00 

25000,00 

RAZEM 12 196 331,93 

Źródło: opracowanie własne. 

W dniu 31.12.2021 ustalono wykaz wydatków niewygasających w 2021 roku, osta-
teczne terminy wykonania każdego wydatku oraz plany finansowe wydatków według 
poniższego zestawienia: 
 
Tabela 20. Wykaz wydatków niewygasających w 2021 roku 

Określenie wydatków Plan (w zł) 
z tego (w zł) Termin wy-

gaśnięcia 
Bieżące Majątkowe 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

  
Ochrona powietrza atmosferycznego i 

klimatu 
 

wydatki inwestycyjne 
wydatki inwestycyjne 
wydatki inwestycyjne 
  

447 104,96 
 
 

447 104,96 
 

95 244,14 
52 491,35 

299 369,47 

0 
  
 

0 
  
  

447 104,96 
  
  

         447 104,96 
  
  

95 244,14 
52 491,35 

299 369,47 

  
  
  
  
  
 

30.06.2022r 
30.06.2022r 
30.06.2022r 

OGÓŁEM 447 104,96 0 447 104,96   
Źródło: opracowanie własne. 
Rozdział 90005: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragraf 605: wydatki inwestycyjne: (P) 

Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk w kwocie ogółem 447 104,96 zł.   

Zakres robót budowlanych związanych z montażem urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych 
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objętych umową, których część wymagała dostosowania kotłowni do wymogów postawionych przez pro-

ducenta musiała być realizowana przez właścicieli budynków, lecz część właścicieli nie wywiązała się ze 

zobowiązań co skutkowało brakiem możliwości montażu urządzeń grzewczych w związku z powyższym 

zachodzi konieczność przesunięcia tego zadania do realizacji na rok 2022. 

 

Łącznie na wydatki inwestycyjne w 2021 roku przeznaczono: 12 643 436,89 zł 

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE 

 

Ryc. 24 Stacja wodociągowa w Udrzynie, źródło: zasoby własne 

 

Ryc. 25 Stacja wodociągowa w Udrzynie, źródło: zasoby własne 

Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Udrzyn. 

Wartość inwestycji: 1 430 000,00 zł. 

Przedmiot zamówienia obejmował swoim zakresem prace związane ze zmianą tech-

nologii z przejściem z istniejącego układu pompowni 1-stopniowej (z pompami  

głębinowymi i zbiornikami hydroforowymi) na układ pompowni 2-stopniowej (z pom-

pami głębinowymi, zbiornikami retencyjnymi wody oraz pompownią sieciową).  

Rozbudowa polegała na powiększeniu pomieszczenia chlorowni, rozdzielni elek-

trycznej, wydzielenia toalety, remoncie istniejącego budynku pompowni wraz ze 
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zmianą wyposażenia techniczno-instalacyjnego oraz dociepleniu i wymiany stolarki 

drzwiowo-okiennej. Inwestycję sfinansowano ze środków FIL. 

 

Ryc. 26 Rozbudowa sieci wodociągowych, źródło: zasoby własne 

Rozbudowa sieci wodociągowych w ulicach Nakieł, Ciepła, Pogodna, Retmań-

ska, Rumiankowa, Grzybowa oraz dz. 105 w Brańszczyku. 

Wartość inwestycji: 256 263,41 zł. 

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie robót budowlanych związanych z  

rozbudową sieci wodociągowej. Wykonano wodociąg o średnicy 110 mm o łącznej 

długości 1827 m, zamontowano również 10 hydrantów pożarowych. Inwestycję  

sfinansowano ze środków FIL. 

 

Ryc. 27 Most na drodze powiatowej w Dudowiźnie, źródło: zasoby własne 

Rozbudowa mostu w miejscowości Dudowizna. 

Wartość inwestycji: 125 216,22 zł. 

W ramach zadania została wzmocniona płyta nośna, pojawiły się także nowe balu-

strady i barieroporęcz mostowa oraz odcinek chodnika. Gmina Brańszczyk dofinan-

sowywała inwestycję realizowaną przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie. 

  



 
II. Realizacja zadań własnych w 2021 roku 

 

Strona | 70

 

Ryc. 28 Chodnik w Trzciance, źródło: zasoby własne 

Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Trzcianka. 

Wartość inwestycji: 337 482,75 zł 

Przedmiot zamówienia obejmował swoim zakresem przebudowę drogi gminnej  

nr 440108W w miejscowości Trzcianka, gmina Brańszczyk w zakresie budowy chod-

nika oraz budowy kanalizacji deszczowej. Inwestycję sfinansowano ze środków FIL. 

Wysokość środków przeznaczonych z Funduszu sołeckiego na realizację inwestycji: 

47 450 zł 

 

Ryc. 29 Droga gminna nr 440126 w Nowej Wsi, źródło: zasoby własne 
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Ryc. 30 Droga gminna nr 440126 w Nowej Wsi, źródło: zasoby własne 

Rozbudowa drogi gminnej Nr 440126 w Nowej Wsi wraz z budową parkingu  

i progów zwalniających przy Szkole Podstawowej. 

Wartość inwestycji: 925 587,84 zł.  

Inwestycja ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu na drodze gmin-

nej. Wybudowano konstrukcję jezdni, zjazdów, zatok parkingowych i autobusowych, 

chodników oraz odwodnienia drogi. Powstały oświetlone przejścia dla pieszych.  

Inwestycję sfinansowano ze środków FIL. 

Ryc. 31 Droga gminna Trzcianka - Niemiry, źródło: zasoby własne 

Ryc. 32 Projekt drogi gminnej Trzcianka - Niemiry, źródło: zasoby własne 

Projekt drogi gminnej Trzcianka – Niemiry 
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Koszt projektu: 72 693,00 zł 

Projekt przedstawia odcinek drogi gminnej od skrzyżowania z drogą serwisową przy 

drodze S8 w miejscowości Niemiry. Przedmiot zadania zgodnie z projektem  

ma obejmować: budowę drogi o nawierzchni asfaltowej, poprawienie profili podłuż-

nych i poprzecznych istniejącej nawierzchni gruntowej, wykonanie podziałów nieru-

chomości, wykonanie poboczy obustronnych o szerokości 1,0 m z kruszywa natu-

ralnego, budowę odwodnienia powierzchniowego pasa drogowego, oznakowanie 

pionowe i poziome, budowę zjazdów do poszczególnych działek, przebudowa ist-

niejącego przepustu. 

 

Ryc. 33 Budynek remizy OSP w Trzciance - stan surowy, źródło: zasoby własne 

Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance na lokalne miejsce spotkań kul-

turalnych. 

Wartość inwestycji: 472 204,71 zł. 

Przedmiot zamówienia obejmował swoim zakresem prace związane z przebudową 

oraz rozbudową i dotyczy części parterowej oraz piętra. Projektowane zmiany doty-

czyły robót rozbiórkowych, częściowej przebudowy i rozbudowy wnętrza remizy 

OSP, dachu budynku oraz przebudowy schodów wewnętrznych łączących parter  

z piętrem. 
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Ryc. 34 Budynek remizy OSP w Białymbłocie - Stara Wieś, źródło: zasoby własne 

Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Białebłoto - Stara 

Wieś. 

Wartość inwestycji: 347 390,82 zł. 

Przedmiot zamówienia obejmował swoim zakresem wykonanie prac wykończenio-

wych oraz podjazdu i parkingu. Inwestycję sfinansowano ze środków FIL oraz fun-

duszu sołeckiego. 

Wysokość środków przeznaczonych z Funduszu sołeckiego na realizację inwestycji: 

28 856,00 zł 

 

Ryc. 35 Budynek remizy OSP Udrzyn, źródło: zasoby własne 

Termomodernizacja budynku OSP Udrzyn  

Wartość inwestycji: 99 700,12 zł 

Wykonanie termomodernizacji w budynku OSP Udrzyn polegało na dociepleniu 

ścian zewnętrznych styropianem gr 15 cm, ościeży styropianem gr. 2 cm oraz cokołu 

styropianem 15 cm i 15+5 cm, wykonano nową podbitkę dachową z blachy powle-

kanej, zamontowano nowe rynny i rury spustowe. 

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ra-

mach „MIAS MAZOWSZE 2021” (10 tys. zł). 
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Wysokość środków przeznaczonych z Funduszu sołeckiego na realizację inwestycji: 

16 393,00 zł. 

 

Adaptacja pomieszczenia stołówki szkolnej na potrzeby kuchni ZPO w miej-

scowości Poręba 

Wartość inwestycji: 242 472,00 zł 

Przebudowano i zmieniono sposób użytkowania pomieszczeń szkoły podstawowej 

na potrzeby kuchni oraz stołówki. Inwestycja obejmowała również dostawę i montaż 

wyposażenia. Istniejący aneks kuchenny wraz ze stołówką zostały przekształcone 

na odrębne pomieszczenie kuchni, a przylegająca sala lekcyjna została zamieniona 

na pomieszczenie stołówki. 

Ryc. 36 Wnętrze kuchni w ZPO w Porębie, źródło: zasoby własne 

Ryc. 37 Wnętrze kuchni w ZPO w Porębie, źródło: zasoby własne 
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Ryc. 38 Skaner 3D zakupiony w ramach programu "Laboratoria przyszłości", źródło: zasoby 

własne 

Zakupy inwestycyjne dla szkół „Labolatoria przyszłości” 

Wartość inwestycji: 92 393,56 zł  

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup 

wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności 

manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, 

zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodni-

czych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyj-

nych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na sta-

nowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Z otrzymanych środków 

zakupiono m.in.: 

• Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.); 

• Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi; 

• Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikro-

fony, oświetlenie etc.); 

• Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów). 

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i po-

zwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ra-

mach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć poza-

lekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.  
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Ryc. 39 Oczyszczalnia ścieków w Udrzynku, źródło: RDLS Sp. z o.o. 

 

Ryc. 40 Pomieszczenie pompowni w oczyszczalni ścieków w Udrzynku, źródło: zasoby wła-
sne 

Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Udrzynek.  

Wartość inwestycji: 4 598 657,51 zł 

Przedmiot zamówienia obejmuje remont istniejącej komunalnej oczyszczalni ście-

ków wraz z modernizacją i rozbudową istniejącego obiektu o system hydrofitowy, 

dostawę oraz montaż urządzeń i wyposażenia oczyszczalni o przepustowości łącz-

nej Qdśr = 400 m3/d. Nowoprojektowana część oczyszczalni była realizowana  

w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w technologii pracującej w systemie niskoobcią-

żonego osadu czynnego z przepływem podpowierzchniowym, ze złożem hydrofito-

wym o pionowym i poziomym przepływie nasadzonym trzciną pospolitą i miskantem 

olbrzymim. Założenia tej wieloletniej inwestycji to: 

• wykonanie osadnika z piaskownikiem oraz kraty, 

• wykonanie przepompowni z systemem napowietrzania ścieków, 
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• wykonanie minimum 4 złóż o odpowiedniej dla ładunku zanieczyszczeń 

wielkości (w ramach hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków z trzciną 

pospolitą i miskantem olbrzymim) w tym 2 złóż o przepływie pionowym (VF-

CW: vertical flow constructed wetland) z systemem podawania bakterii 

umożliwiającym podniesienie stopnia oczyszczenia ścieków oraz dwóch 

złóż o przepływie poziomym (HF – CW: horizontal flow constructed wetland) 

z systemem podawania bakterii umożliwiającym podniesienie stopnia 

oczyszczenia ścieków, 

•  wykonanie minimum 2 złóż trzcinowych do odwadniania osadu z systemem 

podawania bakterii umożliwiającym podniesienie stopnia oczyszczania ście-

ków wraz z instalacjami między obiektowymi grawitacyjnymi i ciśnieniowymi, 

• wykonanie systemu zapewniającego wysokoefektywne usuwanie fosforu  

i ochronę wód płynących (odbiornika) przed eutrofizacją. 

• wykonanie przepływomierzy ultradźwiękowych, 

• osady z części biologicznej istniejącej części oczyszczalni należy stabilizo-

wać na złożach trzcinowych, 

• wykonanie zbiornika awaryjnego wraz z instalacjami. 

• Ponadto w ramach istniejącej część oczyszczalni biologiczno–mechanicz-

nej założono realizację działań modernizacyjnych w zakresie: prac remon-

towych dachu oczyszczalni, prac remontowych zadaszenia nad reaktorami 

biologicznymi, prac remontowych w pomieszczeniu pompowni oraz  

pomieszczeń obsługi polegających na robotach malarskich, odtworzenio-

wych, naprawy skorodowanych rurociągów, • robót tynkarsko–malarskich 

elewacji. 

Rozbudowa oczyszczalni umożliwi w przyszłości podłączenie do niej kolej-

nych miejscowości: Tuchlin, Nowe i Stare Budy. 

Wymiana urządzeń grzewczych.  

Wartość inwestycji: 2 453 099,12 zł 

W 2021 roku Urząd Gminy w Brańszczyku 

realizował wieloletnie zadanie pn.: „Wy-

miana urządzeń grzewczych na terenie 

gminy Brańszczyk”, współfinansowane  

ze środków z Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego w ramach Osi Prioryte-

towej IV „Przejście na gospodarkę niskoe-

misyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji za-

nieczyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.1 

„Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza  

i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa  

Mazowieckiego na lata 2014-2020. Inwesty-

cja polegała na wymianie źródeł ciepła o ni-

skiej sprawności (kotłów centralnego ogrze-

wania na paliwo stałe) na automatyczne ko-

tły na biomasę oraz gazowe. Zrealizowano 

ponad 100 instalacji, w tym 2 na potrzeby 

budynków użyteczności publicznej. Celem 

projektu jest poprawa jakości powietrza  

na terenie Gminy Brańszczyk, poprzez 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz 

Ryc. 41 Kocioł gazowy w Urzędzie 
Gminy w Brańszczyku, źródło: zasoby 

własne 
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gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw domowych i budynków użytecz-

ności publicznej.  

 

Ryc. 42 Przydomowa oczyszczalnia ścieków, źródło: zasoby własne 

 

Ryc. 43 Przydomowa oczyszczalnia ścieków, źródło: zasoby własne 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków 

Wartość inwestycji: 365 253,04 zł 

Inwestycja obejmowała dostawę i montaż na terenie gminy 14 przydomowych 

oczyszczalni ścieków, zaprojektowanych w technologii osadu czynnego i zatopio-

nego złoża biologicznego. Inwestycję sfinansowano z FIL. 
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Ryc. 44 Toaleta publiczna przy placu w Porębie, źródło: zasoby własne 

Toaleta publiczna przy placu w Porębie 

Wartość inwestycji: 154 351,10 zł 

Przedmiotem zamówienia był remont polegający na przywróceniu funkcji pomiesz-

czeniom istniejącym w budynku szaletu wiejskiego w miejscowości Poręba Średnia, 

gm. Brańszczyk. W związku z chęcią dokonania zmian, tj. ulepszenia komfortu ko-

rzystania z pomieszczeń dokonano nowego podziału funkcjonalnego pomieszczeń  

i wyodrębniono łazienkę damską oraz męską poprzez wspólne wejście, wydzielono 

łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z przewijakiem dla dzieci oraz pomiesz-

czenie gospodarcze porządkowe. Pozostała funkcja pomieszczeń pozostała bez 

zmian.  

 

Ryc. 45 Boisko przy szkole w Nowej Wsi, źródło: zasoby własne 

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn.: „Budowa ogólnodo-

stępnego oświetlonego boiska o sztucznej nawierzchni w Nowej Wsi  

(dz. nr 224), gm. Brańszczyk”. 

Wartość: 20 000,00 zł 

Projekt zakłada utworzenie płyty boiska o wymiarach 50 m x 25 m z infrastrukturą 

towarzyszącą, tzn. bramki, tablice na wysięgnikach do koszykówki, oświetlenie oraz 

wykonanie ogrodzenia panelowego całego obszaru. 
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W ubiegłym roku wykonano projekty dla dróg gminnych: 

• droga transportu rolnego Nowe Budy – Przyjmy, koszt projektu: 21 402,00 zł 

• droga w Nowym Brańszczyku, koszt projektu: 22 066,20 zł 

• droga gminna w miejscowość Trzcianka od skrzyżowania z drogą powiatową  

nr 4405W, koszt projektu: 46 789,20 zł  

• Ulica Spokojna w Brańszczyku, koszt projektu: 25 461,00 zł 

  

Ryc. 46 Droga transportu rolnego Nowe 
Budy - Przyjmy, źródło: zasoby własne 

Ryc. 48 Droga w Nowym Brańszczyku, źró-
dło: zasoby własne 

Ryc. 47 Droga w Trzciance, źródło: zasoby 
własne 

Ryc. 49 Ulica Spokojna w Brańszczyku, 

źródło: zasoby własne 
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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 2021 roku w ZGK pracowało 14 osób, w tym: kierownik, główna 

księgowa, 3 osoby na stanowiskach konserwatorów oczyszczalni ścieków, 2 osoby 

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 2021 

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 

3204 odbiorców 

indywidualnych i instytucji 

Sprzedaż wody 

wyniosła   

300374 m3 

 

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 

 
  

Gmina Brańszczyk 

posiada 3 oczyszczalnie 

ścieków zlokalizowane w 

Brańszczyku, Trzciance i 

Udrzynku 

Ścieki odbierane są z 1542 

posesji w 12 miejscowościac

h i części Turzyna  

W 2021 roku odebrano 

165011 m3 ścieków. 

 

Według zamówień, beczkowozem odbierane są również ścieki z szamb ze szkół 

i posesji prywatnych. 

W 2021 r. odebrano ogółem 2529 m3 nieczystości płynnych. 

 

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej w 2021 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, 
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● 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. 

 

Tabela 21. Gospodarka finansowa ZGK w 2021 roku 

Wyszczególnienie Plan (zł) Wykonanie (zł) % 

Wydatki 2 426 710,00 2 291 499,09 94,43 

Dochody 1 764 000,00 1 874 502,17 106,26 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wykonane prace i inwestycje w 2021 roku: 

• W 2021 r. oprócz prac podstawowych związanych z utrzymaniem 

sprawności wodociągów i kanalizacji, wymienionych zostało 7 hydrantów 

p/poż. uszczelniono i zamontowano 5 zasuw odcinających wodę na sieci 

wodociągowej. 

• Zamontowano, wymieniono i zaplombowano 183 szt. wodomierzy 

głównych. 

• Usuwano awarie na wodociągach, przyłączach wodociągowych oraz 

kolektorze ściekowym i przepompowniach zarówno ulicznych jak  

i przydomowych. 

• Wyczyszczono i wykoszono 1 km. brzegu rzeki Struga oraz rów  

od oczyszczalni ścieków w Brańszczyku do rzeki Bug., wykonano likwidacje 

tam i blokad zrobionych przez bobry na ciekach wodnych. 

• Przygotowano mieszankę solno-piaskową do zimowego utrzymania dróg. 

• Wyremontowano 1 pomieszczenie biurowe. 

• Wykonano renowację studni głębinowej nr 2 SUW Dalekie Tartak. 

• Wymieniono poszycie dachowe na 2 wiatach magazynowych na terenie 

ZGK Brańszczyk. 

• Wykonano modernizacja przepompowni ścieków w Porębie Średniej. 

• Zakupiono materiały i częściowo wymieniono ogrodzenie ZGK Brańszczyk. 

• Wykonywano prace porządkowe i naprawy na hydroforniach SUW  

i oczyszczalniach ścieków. 

• Wydano 83 warunki techniczne na wykonanie przyłączy wodociągowych  

i 41 dla przyłączy kanalizacyjnych. 

• Dokonano 68 odbiorów technicznych przyłączy wodociągowych  

i kanalizacyjnych i podpisano umów na wykonywanie usług dostawy wody 

i odbioru ścieków. 

 

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej wykonywał w 2021 r. inne prace według 

potrzeb gminnych takie jak: 

• zbieranie piasku i czyszczenie ulic chodników zatok i przystanków 

autobusowych, 

• koszenie poboczy i skarp, placów zabaw, 

• zbieranie śmieci z poboczy i rowów placów i innych terenów gminnych, 

dzikich wysypisk nad Bugiem, 

• prace przy montażu i demontażu pomostu barier i ław na przystani 

oraz prace porządkowe, 
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• prace porządkowe przy cmentarzu w Porębie i Brańszczyku, 

• prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

• prace porządkowe i utrzymanie skansenu w Brańszczyku, 

• zbieranie śmieci z koszy i przystani w Brańszczyku oraz przystanków 

autobusowych z terenu gminy sprzątanie placu targowego w Porębie 

Średniej, 

• montaż progów zwalniających i znakach drogowych, tablic informacyjnych 

• pomoc przy jasełkach w skansenie, dożynkach i innych imprezach 

okolicznościowych, 

• transport darów, mebli inne prace pomocnicze dla UG, GOPS, GCKSIT 

Brańszczyk i szkół gminnych. 

Gospodarka mieszkaniowa 

Mieszkaniowy zasób gminy Brańszczyk wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. obej-

muje 14 lokali znajdujących się w 5 budynkach. Nie przewiduje się budowy nowych 

budynków mieszkalnych. Struktura zasobu mieszkaniowego gminy Brańszczyk – 

stan na dzień 13.12.2021 r.   

Tabela 22. Zasoby mieszkaniowe Gminy  

Wyszczególnienie Liczba budynków Liczba lokali 
Powierzchnia użytkowa 

[m2] 

Budynki wspólnotowe 5 14 592,00 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 23. Zestawienie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy  

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 m2 Lokal mieszkalny 

12. Nowe Budy 32/4 28 m2 Lokal mieszkalny 

13. Nowe Budy 32/5 62 m2 Lokal mieszkalny 

14. Nowa Wieś 75/2 20 m2 Lokal mieszkalny 

RAZEM 592 m2 - 

Źródło: Opracowanie własne 
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W roku 2021 nie dokonano zmian dotyczących wielkości oraz stanu technicznego 

zasobu mieszkaniowego gminy. Nie dokonano sprzedaży lokali z zasobu mieszka-

niowego Gminy w roku 2021. 

Tabela 24. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego Gminy 

Lp
. 

Adres 

Po-
wierzchnia 
użytkowa 
mieszka-

nia 

Energia 
elek-

tryczna 

Ogrze
wanie 

Woda 
gminna 

Kana-
liza-
cja 

gmin
na 

Stan 
tech-

niczny 
Uwagi 

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 prze-

glądu i oceny stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Brańszczyk. 

Wysokość czynszu została ustalana na podstawie obowiązującego Zarządzenia nr 

RIG.29.2021 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 1 marca 2021. w sprawie ustalenia 

stawek czynszu za lokale mieszkalne, garaże i pomieszczenia gospodarcze na te-

renie Gminy Brańszczyk. Stawka bazowa czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej 

lokalu mieszkalnego wynosi 3,50 zł z wyłączeniem: 

1) Brańszczyk            

a) Budynek przy ul. Jana Pawła II 40                      1,20 zł 

b)  

Czynniki wpływające na obniżenie stawki czynszu w związku z wyposażeniem bu-

dynku /lokalu mieszkalnego: 

1) Lokal bez instalacji gazowej     - 10% 

2) Lokal bez instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej - 10% 

3) Lokal bez łazienki, WC     - 10% 

4) Lokal bez wydzielonej kuchni    - 10% 
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Utrzymanie czystości i system odbioru odpadów 

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy w Brańszczyku realizującą zadania związane 

z gospodarką odpadami jest Referat Ochrony Środowiska, Przedsiębiorczości i Rol-

nictwa. 

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 2021 r. objęte były 

nieruchomości zamieszkałe, na których powstają odpady komunalne. Opłata mie-

sięczna, 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 

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII.130.2020 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 12 marca 2020 

r. do 31.01.2021 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: 

• 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, 

• 132,00 zł/mies. – gospodarstwo domowe 3-4 osobowe, 

• 162,00 zł/mies. – gospodarstwo domowe liczące 5 osób i więcej. 

Dodatkowo przytoczona uchwała określała zwolnienie właścicieli nieruchomości  

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących biood-

pady, 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. 

Stawki opłaty oraz zasady zbierania odpadów zostały zmienione uchwałą  

Nr XXX.188.2020 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 22 grudnia 2020 r. Od 01.02.2021 

r., zaczęły obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. 

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbie-

rane i odbierane w sposób selektywny ustalono w następującej wysokości: 
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• 21,00 zł/mies. – gospodarstwo domowe 1 osobowe, 

• 45,00 zł/mies. – gospodarstwo domowe 2 osobowe, 

• 76,00 zł/mies. – gospodarstwo domowe 3-4 osobowe, 

• 96,00 zł/mies. – gospodarstwo domowe liczące 5 osób i więcej. 

Właściciel nieruchomości, który nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania od-

padów komunalnych zobowiązany jest do uiszczania podwyższonej stawki opłaty  

w wysokości 2-krotności stawki podstawowej w następującej wysokości: 

• 42,00 zł/mies.   – gospodarstwo domowe 1 osobowe, 

• 90,00 zł/mies.   – gospodarstwo domowe 2 osobowe, 

• 152,00 zł/mies. – gospodarstwo domowe 3-4 osobowe, 

• 192,00 zł/mies. – gospodarstwo domowe liczące 5 osób i więcej. 

Dodatkowo przytoczona uchwała określała zwolnienie właścicieli nieruchomości  

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących biood-

pady, 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. 
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3. Odpady w liczbach     

W 2021 roku z nieruchomości, objętych gminnym systemem gospodarowa-

nia odpadami odebrano 1599,705 Mg odpadów w tym 925,96 Mg stanowiły 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, a 673,745 Mg odpady  

zebrane selektywnie, w tym w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych zebrano 78,505 Mg odpadów segregowanych. 

Na terenie gminy Brańszczyk w 2021 roku usługę odbioru i zagospodarowania  

odpadów komunalnych powierzono ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. z sie-

dzibą przy ulicy Bolesława Prusa 66 w Ostrowi Mazowieckiej. 

4. Działania zmierzające do polepszenia stanu gospodarki odpadami ko-

munalnymi na terenie gminy Brańszczyk 

W ramach akcji edukacyjno-informacyjnej w 2021 r. do każdego domu jednorodzin-

nego Urząd Gminy w Brańszczyku za pośrednictwem odbiorcy odpadów 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 przy-

czynie niezłożenia deklaracji. W wyniku kontroli kilka nieruchomości dołączyło  

w 2021 r. do gminnego systemu gospodarowania odpadami. 
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W ramach windykacji sporządzono i wysłano 71 tytułów wykonawczych do Urzędu 

Skarbowego w Wyszkowie oraz 537 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 2021 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.  

W kwietniu na terenie Udrzyna odbyła się OPERACJA CZYSTA RZEKA 2021.  

To największa ogólnopolska akcja sprzątania rzek oraz ich okolic. 

Pomysł na Operację Rzeka narodził się nad Bugiem. Początkowo akcja miała pole-

gać wyłącznie na sprzątaniu rzeki Bug i okolic. Szybko po jej ogłoszeniu okazało się 

jednak, że potrzeby nie dotyczą wyłącznie tego regionu, a chętnych do społecznej 

inicjatywy nie brakuje w całej Polsce. Do tej pory odbyły się dwie edycje: w roku 2019 

i 2020. 

Działania odbywają się w oparciu o Sztaby Lokalne. Na terenie gminy Brańszczyk 

akcja miała miejsce w dniu 17 kwietnia 2021 r. z inicjatywy Dariusza Okrzejskiego, 

Szefa Sztabu Lokalnego „Nasz Udrzyński Brzeg”. Sprzątano odcinek rzeki Bug i Tu-

chełki po stronie Udrzyna. Ze względu na pandemię i konieczność zachowania re-

żimu sanitarnego inicjatywa miała ograniczony charakter. Grupa sprzątających wo-

lontariuszy liczyła ponad 20 osób, w podziale na 4 zespoły po około 5 osób. Sprzą-

tanie trwało prawie cztery godziny. Zebrano 80 worków śmieci. Do akcji włączyli się 

lokalni mieszkańcy, właściciele ogródków działkowych, sołtys Barbara Makowska 

wraz z Radą Sołecką, a także Urząd Gminy w Brańszczyku. Sekretarz Beata Wójcik 

i pracownicy utworzyli jeden zespół wolontariuszy. 

Ryc. 50 Uczestnicy akcji OPERACJA CZYSTA RZEKA 2021, źródło: zasoby własne 

Akcja przebiegła bardzo sprawnie. Organizator, Dariusz Okrzejski, zapewnił dowóz 

zebranych śmieci do miejsca ich odbioru, a dla uczestników worki, rękawiczki i ko-

szulki z logo akcji. Ponadto każdy otrzymał pamiątkowy dyplom. Urząd Gminy w 
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Brańszczyku zapewnił odbiór zebranych śmieci, a dla uczestników słodki poczęstu-

nek, wodę, maseczki i rękawiczki jednorazowe. Natomiast po zakończeniu sprząta-

nia na uczestników czekały kiełbaski oraz ciepłe napoje, przygotowane przez Soł-

tysa i Radę Sołecką z Udrzyna. 

Kolejna zorganizowana akcja sprzątania na terenie gminy odbyła się w maju, a jej 

organizatorem było Stowarzyszenie „Inicjatywa Białebłota”. Akcja odbył się pod ha-

słem „Sprzątam Otoczenie”. Jej celem jest promowanie postaw proekologicznych 

poprzez realne działania. Przedsięwzięcie objęte zostało patronatem Wójta Gminy 

Brańszczyk. W akcji wzięli udział członkowie stowarzyszenia, razem z Prezesem 

Andrzejem Dańczyszynem i jego rodziną, przedstawiciele władz Gminy Brańszczyk, 

m.in. Wójt Wiesław Przybylski, przewodnicząca Rady Gminy Ewa Wielgolaska, 

skarbnik Katarzyna Kempista, radni: Tadeusz Kruszewski, Anna Zagożdżon, Paweł 

Szydlik i Bogdan Czarnecki. Akcję wsparł także Łukasz Łopiński, Zastępca Nadle-

śniczego z Nadleśnictwa Wyszków. Wielu uczestników przybyło z dziećmi. Sprząta-

niem objęty został skraj lasu oraz pobocze drogi powiatowej z Nowej Wsi w kierunku 

węzła Knurowiec na trasie S8.  

 

Ryc. 51 Akcja "Sprzątam otoczenie", źródło: zasoby własne 

Łącznie na odcinku 1,5 km zebranych zostało 27 worków śmieci! Jak zwykle w więk-

szości były to butelki po alkoholu oraz opakowania po papierosach. Po akcji wszyscy 

uczestnicy udali się na zasłużone ognisko. 

Pod koniec roku tuż przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowana została ko-

lejna akcja sprzątania rzeki Bug. Organizatorami akcji byli Koło PZW nr 88 Wyszków  

Ryc. 52 Plakat pro-
mujący akcję sprząta-
nia brzegów rzeki 
Bug, źródło: FB Bo-
cian KRiS 
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oraz Stowarzyszenie BOCIAN KRiS przy udziale Gminy Brańszczyk. Ochotnicy  

posprzątali brzegi rzeki Bug po hasłem „Zbierzmy śmieci z brzegu zanim zrobi  

to Bug”. W ramach akcji posprzątane zostały okolice Gładyski, przystani w Brańsz-

czyku (MOLO) oraz przeprawy promowej. 

5. Koszty i informacje na temat bilansowania się sytemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi  

Wartość faktur zapłaconych Wykonawcy za usługi odbioru i zagospodarowania  

odpadów za odpady zebrane i odebrane w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 

r. wyniosła: 1.533.582,73 zł. 

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami wynikające z sumy wpłat  

od mieszkańców na ten cel wraz z wpłaconymi odsetkami i kosztami upomnień wy-

niosły: 1.578.313,27 zł. 

Z przedstawionych powyżej danych jasno wynika, że suma wpływów do kasy prze-

wyższa o około 3% łączną kwotę faktur wystawionych przez wykonawcę odbioru 

odpadów komunalnych w roku 2021. Jednakże mimo to system gospodarowania 

odpadami komunalnymi w 2021 roku nie zbilansował się. 

Należy tutaj wspomnieć, że do kosztów funkcjonowania systemy należy również  

wliczyć m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup niezbędnych mate-

riałów czy systemów teleinformatycznych. Natomiast koszty upomnień oraz należne 

odsetki za zwłokę nie wliczają się do dochodów z tytułu gospodarki odpadami ko-

munalnymi. Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że do zbilansowania się 

gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zabrakło około 10 tys. 

zł co jest najlepszym wynikiem od lat. Taki stan rzeczy udało się osiągnąć dzięki 

dokładnej analizie corocznych zmian w masie odpadów przekazywanych do zago-

spodarowania i ustalenie stawek na odpowiednim poziomie.  

Transport publiczny 

Na terenie Gminy Brańszczyk znajdują się drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe 

oraz gminne. Łączną długość dróg powiatowych szacuje się na ponad 50 km.  

Nawierzchnia dróg jest głównie bitumiczna (utwardzona). Ok. 50 km dróg gminnych 

i ok. 15 km dróg przejętych z mocy ustawy od GDDKiA wzdłuż drogi S8 posiada 

nawierzchnię bitumiczną. Pozostałe drogi gminne posiadają nawierzchnię żwirowo-

gruntową, jednak ponad 30% ich powierzchni, to nawierzchnia utwardzona. Układ 

drogowy na terenie Gminy Brańszczyk przedstawia poniższa tabela: 
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Tabela 25. Układ drogowy gminy Brańszczyk 

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 Da-

lekie - Tartak. Łączną długość linii kolejowych przebiegających przez teren gminy 

szacuje się na długość 3,7 km.  

Na terenie Gminy funkcjonowała autobusowa komunikacja zbiorowa, w 2021 roku 

usługi świadczył Wydział Komunikacji w Wyszkowie, na ok. 35 kilometrowej trasie 

Udrzyn – Brańszczyk – Wyszków (przez Porębę, Budykierz, Knurowiec, Niemiry, 

Trzciankę i Ojcowiznę), którą gmina Brańszczyk współfinansowała wspólnie z po-

wiatem wyszkowskim. W 2021 r. wartość dofinansowania wyniosła 29 075,50 zł. 

 

Ryc. 53 Rozkład jazdy linii autobusowej 143502U Udrzyn-Brańszczyk-Wyszków, 

źródło: zasoby własne 

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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Na terenie gminy kursy realizują również prywatni przewoźnicy, mieszkańcy mogą 

korzystać z usług komunikacyjnych: 

1. MONTPLAST Linia Wyszków-Brańszczyk-Poręba-Udrzyn 

2. Marek Siedlecki linia: Poręba Średnia- Ostrów Mazowiecka 

3. Linia regularna Nr R/14/W/0090 przewoźnik - Firma "AUT" Teresa Huculak 

4. "STALKO" Warszawa – Małkinia Górna przez: Poręba - Brok - Prostyń / 

Wyszków - Brańszczyk - Poręba - Brok 

5. Kazimierz Wiciński Linia Wyszków - Długosiodło - Lubiel Nowy 

6. Kazimierz Wiciński Linia Wyszków - Porządzie - Długosiodło - Brańszczyk 

– Wyszków 

7. Kazimierz Wiciński Linia Stare Bosewo - Długosiodło - Wyszków - Lubiel 

Nowy 
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EDUKACJA 

Podstawowe parametry 

 

                           Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym 

                           w wieku 3-5 lat: 216* 

* wg stanu na dzień 30 września 2021r. 

                           Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej: 75%  

(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: 882* 

                                            * wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r. 

Średnia liczba uczniów w roku 2021: 868 

                   Bieżące wydatki oświatowe na ucznia w 2021 r.: 16 607,57 zł 

                          Subwencja oświatowa na ucznia w 2021 r.:  8 549,54 zł 

        Dopłata ze środków własnych na kształcenie 1 ucznia w 2021 r.:          

             8 058,03 zł 

Pokrycie bieżących wydatków oświatowych subwencją oświatową w   
2021 r.: 51,5%. 

Kalkulacji wskaźników budżetowych dokonano w oparciu o średnią liczbę uczniów 

w roku 2021 

Budżet oświatowy 

Część oświatowa budżetu Gminy zasilana jest corocznie przez subwencje oraz  

dotacje celowe. Ogólna wysokość subwencji oświatowej w 2021 roku wyniosła 

7.412.449,00 zł plus dotacja przedszkolna 310.381,00 zł oraz dotacja podręczni-

kowa 93.417,91 zł dla wszystkich szkół. Dodatkowo szkoły SP Nowe Budy oraz SP 

Knurowiec pozyskały środki w łącznej wysokości 150.000 zł z rezerwy 0,4 części 

oświatowej subwencji (75 000,00 zł dla szkoły). Każda ze szkół wzięła udział w pro-

gramie „Laboratoria przyszłości” z którego w 2021 r. szkoły wydatkowały środki  

w wysokości 209.090,00 zł.  Ponadto, szkoły SP Turzyn, SP Białebłoto oraz ZPO 

Poręba otrzymały środki w wysokości 9.000,00zł w ramach programu Narodowy 

Rozwój Czytelnictwa realizowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Naro-

dowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Na-

rodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. 

Wydatki w roku budżetowym 2021 na szkoły wyniosły 14.398.760,13 zł. 

Łącznie różnica do pokrycia z dochodów własnych gminy to około 6 214 422,22 zł. 
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Tabela 26. Wydatki z podziałem na szkoły 

Rok budże-
towy 2021 

obejmujący 
rok szkolny: 

Szkoła 

Średnia 
liczba dzieci                                   

i uczniów 
uczęszcza-
jących do 
placówki 

Wydatki szkoły 
w przeliczeniu 

na ucznia 

Wydatki szkoły 
ogółem 

2020/2021, 
2021/2022 

Szkoła Podstawowa im. 
Piotra Kulasińskiego w 

Trzciance 
72 21 810,74 zł 1 570 373,05 zł 

Szkoła Podstawowa im. 
Papieża Jana Pawła II w 

Nowych Budach 
46 30 049,56 zł 1 382 279,88 zł 

Szkoła Podstawowa im. 
Marii Konopnickiej w Tu-

rzynie 
50 21 678,76 zł 1 083 937,88 zł 

Szkoła Podstawowa im. 
Papieża Jana Pawła II w 

Białymbłocie 
121 17 544,01 zł 2 122 824,65 zł 

Zespół Placówek Oświato-
wych w Brańszczyku 

353 12 092,60 zł 4 268 689,52 zł 

Zespół Placówek Oświato-
wych w Porębie 

183 15 293,87 zł 2 798 778,19 zł 

Szkoła Podstawowa im. 
Bohaterów Leśnej Pla-
cówki AK „Mrowisko” w 

Knurowcu 

43 27 252,95 zł 1 171 876,96 zł 

Źródło: opracowanie własne. 

System oświatowy Gminy Brańszczyk 

W roku 2021 Gmina Brańszczyk prowadziła 7 szkół podstawowych, do których łącz-

nie uczęszczało 882* uczniów z czego do oddziałów przedszkolnych – około 105 

dzieci oraz do przedszkoli 161 dzieci*. 

* wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r. 

Tabela 27. Średnia liczba dzieci i uczniów w oddziałach 

Szkoła 

Rok szkolny 
2020/2021                                      

PSP OP   Razem 

Rok szkolny 
2021/2022                                      

PSP        OP    Ra-
zem 

Średnia liczba dzieci i 
uczniów uczęszczają-
cych do placówki w 

2021r. 

Szkoła Podstawowa im. Piotra Ku-
lasińskiego w Trzciance 64 8 72 63 8 71 72 

Szkoła Podstawowa im. Papieża 
Jana Pawła II w Nowych Budach 41 7 48 38 6 44 46 

Szkoła Podstawowa im. Marii Ko-
nopnickiej w Turzynie 40 10 50 40 10 50 50 

Szkoła Podstawowa im. Marii Ko-
nopnickiej w Turzynie 101 19 120 105 17 122 121 

Zespół Placówek Oświatowych w 
Brańszczyku 201 145 346 205 155 360 353 
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Zespół Placówek Oświatowych w 
Porębie 119 55 174 130 62 192 183 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Leśnej Placówki AK „Mrowisko” w 

Knurowcu 
32 10 42 35 8 43 43 

Razem: 868 

Źródło: dane opracowane na podstawie arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2020/21 oraz 

2021/2022 

Tabela 28. Stan zatrudnienia w szkołach i przedszkolach na dzień 31.12.2021 r. 

Nazwa szkoły / placówki 
Liczba nauczy-

cieli 
Liczba etatów nau-

czycielskich 

Szkoła Podstawowa im. Piotra Kulasińskiego 
 w Trzciance 

17,00 13,65 

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II 
 w Nowych Budach 

20,00 11,93 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turzynie 20,00 13,41 

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Białym-
błocie 

27,00 19,96 

Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku 39,00 33,39 

Zespół Placówek Oświatowych w Porębie 24,00 20,97 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK 
„Mrowisko” w Knurowcu 

14,00 10,58 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 29. Przeciętne zatrudnienie w okresie od 01.2021 r. do 12.2021 r. 

Lp. Stanowisko Suma z Etaty 

1. Obsługa 36,94 

2. Nauczyciele 114,82 

Razem: 151,77 

Źródło: dane z systemu kadrowego  

Tabela 30. Szkoły wg liczby uczniów i etatów nauczycielskich, a także relacji liczby 
uczniów do etatów 

Lp. Nazwa placówki 
Liczba etatów 

nauczycieli 

Średnia liczba 
uczniów w 2021 

r. 

Liczba uczniów na 
etat 

1. 
Szkoła Podstawowa im. Piotra 

Kulasińskiego w Trzciance 
13,65 72 5,3 

2. 
Szkoła Podstawowa im. Pa-

pieża Jana Pawła II w Nowych 
Budach 

11,93 46 3,9 

3. 
Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Turzynie 
13,41 50 3,7 

4. 
Szkoła Podstawowa im. Pa-

pieża Jana Pawła II w Białym-
błocie 

19,96 121 6,1 

5. 
Zespół Placówek Oświatowych 

w Brańszczyku 
33,39 353 10,6 

6. 
Zespół Placówek Oświatowych 

w Porębie 
20,97 183 8,7 
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7. 
Szkoła Podstawowa im. Boha-

terów Leśnej Placówki AK 
„Mrowisko” w Knurowcu 

10,58 43 4,1 

 średnia liczba uczniów na etat 6 

Źródło: dane opracowane na podstawie danych na dzień 31.12.2021 oraz średniej liczby uczniów w roku 

2021 

Tabela 31. Udział wynagrodzeń nauczycieli w całości wynagrodzeń 

Jed-
nostka 

Wynagrodzenia na-
uczycieli 

Wynagrodzenia 
obsługi 

Suma wynagro-
dzeń nauczycieli 

oraz obsługi 

Udział wynagrodzeń 
nauczycieli w cało-
ści wynagrodzeń 

[%] 

SPB 1 447 367,07 zł 281 688,69 zł 1 729 055,76 zł 83,71 

SPK 814 450,69 zł 63 751,10 zł 878 201,79 zł 92,74 

SPNB 940 403,61 zł 140 149,05 zł 1 080 552,66 zł 87,03 

SPT 928 143,73 zł 45 724,89 zł 973 868,62 zł 95,30 

SPTRZ 1 103 916,14 zł 158 497,58 zł 1 262 413,72 zł 87,44 

ZPOB 2 635 849,16 zł 870 318,11 zł 3 506 167,27 zł 75,18 

ZPOP 1 679 913,55 zł 419 207,24 zł 2 099 120,79 zł 80,03 

Razem: 9 550 043,95 zł 1 979 336,66 zł 11 529 380,61 zł 82,83 

Źródło: dane z systemu kadrowego  

Wychowanie przedszkolne w Gminie Brańszczyk 

Na koniec roku 2021 współczynnik skolaryzacji przedszkolnej w Gminie Brańszczyk 

wynosił około 75% (216/ 288 dzieci w rocznikach 2016-2018). 

Tabela 32. Średnia liczba dzieci w przedszkolu niepublicznym 

Nazwa szkoły 
Rok szkolny 
2020/2021 

Rok szkolny 
2021/2022 

Średnia liczba w od-
działach przedszkol-

nych 

Społeczne Przedszkole ROiSA 
Rozwój i Samodzielność w Nowej 

Wsi 
27 41 34 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych na dzień 30.09.2020 oraz 30.09.2021 

W 2021 roku Gmina Brańszczyk zapewniła miejsca w przedszkolach  

publicznych dla 160 dzieci (roczniki 2016-2018), w oddziałach przedszkolnych dla 

17 dzieci (2016) oraz w niepublicznym przedszkolu ROiSA dla około 41 dzieci (rocz-

niki 2016-2019). 
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Dzieci z Gminy Brańszczyk uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przed-

szkolnych w innych gminach  

Na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dokonano rozli-

czenia z gminami. Za dzieci z Gminy Brańszczyk uczęszczające do przedszkoli  

i oddziałów zlokalizowanych na terenie innych gmin przekazano kwotę w wysokości 

194 841,35 zł. Za dzieci z terenu gmin ościennych uczęszczających do przedszkoli 

na terenie naszej gminy otrzymaliśmy środki w wysokości 24 153,08 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 2021 roku przekazała dotację placówce w wysokości 

257 218,98 zł. 

Edukacja uczniów niepełnosprawnych 

W 2021 roku w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Brańszczyk uczyło się 22 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. W przedszkolu 

niepublicznym działającym na terenie gminy 1 dziecko z orzeczeniem oraz  

3 dzieci realizująca wczesne wspomaganie rozwoju. Uczniowie ze specjalnymi po-

trzebami edukacyjnymi korzystali dodatkowo z zajęć rewalidacyjnych, zajęć dydak-

tyczno-wyrównawczych oraz zajęć specjalistycznych tj. logopedycznych czy korek-

cyjno-kompensacyjnych. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego z uwagi na autyzm w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności 

sprzężone a także uczniowie ze wskazaniami z poradni psychologiczno-pedago-

gicznej mieli zapewnioną dodatkowe wsparcie w osobie tzw. nauczyciela współor-

ganizującego. 

Wyniki egzaminów ósmoklasisty w 2021 r. 

Wykres 9. Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty 

 

Analizując „Wykres 9. Średnie wyniki z egzaminu” należy zaznaczyć, że naj-

lepsze wyniki z całości egzaminu osiągnęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Knu-

rowcu oraz Szkoły Podstawowej w Nowych Budach.  
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Najwyższe wyniki z egzaminu z języka polskiego osiągnęli uczniowie Szkoły Pod-

stawowej w Knurowcu (66,60%) zaś z egzaminem z języka angielskiego najlepiej 

poradzili sobie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Brańszczyku uzyskując średni 

wynik procentowy w wysokości 67,23%. 

Najsłabiej poradzili sobie uczniowie z egzaminem z matematyki osiągając przeciętny 

wyniki 46,62%.  Najlepsze wyniki z tej części egzaminu zdobyli uczniowie z Szkoły 

Podstawowej w Knurowcu (59,20%) oraz Szkoły Podstawowej w Nowych Budach 

(54,67%). 

Wykres „Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty” nie uwzględnia danych ze Szkoły 

Podstawowej im. Marszałka Piłsudskiego w Porębie ze względu na brak klasy VIII. 

Projekty realizowane w 2021 r. 

1. Laboratoria Przyszłości- to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Mini-

sterstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej 

szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący 

uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zaintereso-

wań. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły wnioskowały o wsparcie finan-

sowe, dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymen-

towanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. W 2021 roku w 

ramach wsparcia szkołom przyznano ogółem 310 000,00zł z czego w 2021 

r. wydatkowano 209 090,00zł, pozostała kwota zostanie wydatkowana  

w bieżącym roku. 

 

2. Szkoła Podstawowa w Knurowcu oraz Szkoła Podstawowa w Nowych Bu-

dach otrzymały 150 000 zł na podstawie złożonych wniosków o zwiększenie 

subwencji z rezerwy części oświatowej subwencji na rok 2021. W ramach 

otrzymanej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów: biologia, geografia, chemia i fizyka. 

 

3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- w ramach programu środki  

w łącznej wysokości 9 000 zł otrzymały Szkoła Podstawowa w Turzynie, 

Szkoła Podstawowa w Białymbłocie oraz Samorządowe Przedszkole w Po-

rębie na zakup nowości wydawniczych, zakup wyposażenia do bibliotek 

szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania 

oraz realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród  

dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo). 

Bezpłatne podręczniki dla uczniów 

W ramach Rządowego programu „Darmowe podręczniki” organ prowadzący jest 

zobowiązany zapewnić uczniom publicznych szkół podstawowych bezpłatne pod-

ręczniki oraz materiały ćwiczeniowe i edukacyjne z zakresu edukacji polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej a także z zakresu języka obcego nowo-

żytnego dla klas I-III oraz kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej dla 

klas IV-VIII. Gmina Brańszczyk na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych       

w 2021 r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 93.417,91 zł, 

która w całości została przekazana do szkół celem realizacji zadania. 
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Dowozy 

Łączny koszt transportu i przewozu uczniów do szkół podstawowych oraz uczniów 

niepełnosprawnych na terenie gminy w 2021 roku wyniósł 218 046,14 zł. 

Stypendia 

W roku 2021 zakwalifikowano 30 wniosków o przyznanie pomocy materialnej o cha-

rakterze socjalnym. Pomocą stypendialną łącznie objętych zostało 60 uczniów. Na 

stypendia szkolne o charakterze socjalnym gmina przeznaczyła kwotę 53 609,89 zł. 
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POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2021 roku realizo-

wał 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 2021 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 2021 roku na realizację  

zadań własnych i zadań zleconych wydatkował kwotę 14 710 139,32 zł, z czego: 

• ze środków budżetu gminy – 1 528 441,14 zł 

• ze środków budżetu państwa – 13 181 698, 18 zł 

 

 

Wykres 10. Źródła finansowania wydatków GOPS 

 

 

 

 

 

10,39%

89,61%

Źrodła finansowania wydatków Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej

środki budżetu gminy

środki budżetu państwa
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Tabela 33. Struktura zrealizowanych wydatków w podziale szczegółowej klasyfikacji 

budżetowej. 

Klasyfikacja budżetowa 

Ogółem wy-
konanie wy-

datków w 
2020 roku  

(w zł) 

w tym: 
Liczba/ 

osób /ro-
dzin/NK 

 

 
Środki z budżetu 

gminy (w zł) 
 

Środki bu-
dżetu pań-
stwa (w zł) 

85202 
Domy pomocy spo-

łecznej 
634 553,56 634 553,56 0,00 22 osób 

85205 

Zadania w zakresie 
przeciwdziałania 

przemocy w rodzi-
nie 

1 ,0447,00 1447,00 0,00 22 kart 

85213 
Składki na ubezpie-
czenie zdrowotne 

27 330,34 0,00 27 330,34 49 osób 

85214 

Zasiłki okresowe, 
celowe i pomoc w 

naturze oraz 
składki na ubezpie-
czenie społeczne 

116 703,08 

37 375,95  
w tym: z. cel. 36 

192,05 
z. okr., 1 183,90 

z.ok.74 
938,78 

z. okresowe- 
50os 

 z. celowe-87 
osób 

85215 
Dodatki mieszka-

niowe 
0,00 0,00 0,00 0 osób 

85216 Zasiłki stałe 336 394,86 0,00 336 394,86 59 osób 

85219 
Ośrodki Pomocy 

Społecznej 
606 193,55 393 765,83 212 427,72 11 os. zatr. 

85228 
Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 

313 107, 20 
285 789,20, w tym 
27 318, Program. 

27 318,00 
(Program 
ogółem: 

54 636,00 

48 osób 

85230 
Pomoc w zakresie 

dożywiania 
152 713,10 32 140,10 

120 573,00  
w tym: zas. 

cel 29 
150,00 

221 
Dzieci-140 

85295 
Pozostała działal-

ność 
51 243,30 

11 495,13 
. 

39 748,17 
Program 

Wspieraj Se-
niora 

110 osób 

85501 
Świadczenia wy-

chowawcze 
9 247 957,83 33 668,99 9 214 288,84 

967 rodziny 
1621 dzieci 

85502 

Świadczenia ro-
dzinne, świadcze-
nia z funduszu ali-
mentacyjnego oraz 
składki na ubezpie-
czenie emerytalne i 

rentowe 

3 118 431,63 28 022,50 3 090 409,13 

św. rodzinne 
596 rodziny 
638 dzieci 

fundusz alim. 
28 rodzin 
44 dzieci 

73 dł.  alim. 

85503 
Karta Dużej Ro-

dziny 
413,70 0,00 413,70 31 wniosków 

85504 Wspieranie rodziny 64 030,18 
60 956,39 asystent 

rodziny 

 Dobry Start 
-1 073,79 
 2 000,00 
Asystent. 
Rodziny. 

11 rodzin 

85508 Rodziny zastępcze 9 226,55 9 226,55 0,00 2 dzieci 

85513 

Składki na ubezpie-
czenia zdrowotne 
za osoby pobiera-
jące świadczenia 

opiekuńcze ze 

34 781,85 0,00 34 781,85 22 osoby 
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Klasyfikacja budżetowa 

Ogółem wy-
konanie wy-

datków w 
2020 roku  

(w zł) 

w tym: 
Liczba/ 

osób /ro-
dzin/NK 

 

 
Środki z budżetu 

gminy (w zł) 
 

Środki bu-
dżetu pań-
stwa (w zł) 

świadczeń rodzin-
nych 

Razem: 14 710 139,32 1 528 441,14  
13 181 
698,18 

 

Źródło: opracowanie własne 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańszczyku odprowadził  

do budżetu gminy dochody w wysokości 147 806,94 zł 

Tabela 34. Struktura realizowanych dochodów w podziale szczegółowej kla-

syfikacji budżetowej 

Klasyfikacja budże-
towa 

Ogółem wykonanie 
dochodów w 2020 r. 

(w zł) 

w tym: 

Dochody które pozo-
stają w gminie (w zł) 

Dochody które są od-
prowadzone do bu-
dżetu państwa (w zł) 

Domy pomocy spo-
łecznej 

13 535,52 13 535,52 0,00 

Schronienie 3 769,55 3 769,55 0,00 

Ośrodki Pomocy Spo-
łecznej 

7 027,28 7 027,28 0,00 

Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
104 772,90 104 772,90 0,00 

Świadczenia wycho-
wawcze 

2 176,33 0,58 2 176,33 

Świadczenia rodzinne, 
świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego 
oraz składki na ubez-
pieczenie emerytalne i 

rentowe 

117 277,28 18 701,69 98 575,59 

Razem 248 558,86 147 806,94 100 751,92 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 35. Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną 

Formy pomocy Liczba osób Liczba rodzin 

Świadczenia przyznane w ra-
mach zadań własnych i zleco-

nych 
331 249 

W tym: 

świadczenia pieniężne 146 143 

świadczenia niepieniężne 191 124 

Pomoc udzielona w postaci 
pracy socjalnej ogółem: 

X 320 

W tym: pomoc udzielona wyłącz-
nie w postaci pracy socjalnej 

X 105 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 36. Dominujące problemy społeczne na terenie Gminy 

Powód trudnej sytuacji życio-
wej 

Liczba rodzin Liczba osób w   rodzinach 

Ubóstwo 117 219 

Bezdomność 4 4 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 
w tym: 

wielodzietność 

37 
 31 

186 
167 

Bezrobocie 62 130 

Niepełnosprawność 74 98 

Długotrwała lub ciężka choroba 125 200 

Bezradność w sprawach opiekuń-
czo –wych.  i prowadzenia go-

spodarstwa domowego 
26 69 

Przemoc w rodzinie 1 3 

Alkoholizm 8 11 

Narkomania 0 0 

Trudności w przystosowaniu do 
życia po opuszczeniu zakładu 

karnego 
0 0 

Zdarzenie losowe 1 3 

Sytuacja kryzysowa 2 4 

Źródło: opracowanie własne 
 

W 2021 roku dominującym powodem korzystania ze świadczeń pomocy  
społecznej była długotrwała i ciężka choroba. Kolejnymi powodami było ubó-
stwo. 

 

INNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ 

1. Ustalanie prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej – Gminny Ośrodek Po-

mocy 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 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-

blicznych i wydawane jest na okres 90 dni. W 2021 roku wydano w tej 

sprawie 17 decyzji. 

2. Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brańszczyk 

we współpracy ze Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Gminną Komi-

sją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ogółem z wypoczynku let-

niego skorzystało 15 dzieci.  

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. 
Współpraca z sektorem pozarządowym odbywa się na zasadach partner-

stwa, wzajemnego wsparcia w działaniach, podejmowania przedsięwzięć  

likwidujących bariery społeczne oraz wspierania inicjatyw sprzyjających 

wzmacnianiu więzi społecznych i lokalnej solidarności. W 2021 roku Gminny 

Ośrodek współpracował m.in. ze:  

1) Zespołami Parafialnymi – wydawanie skierowań na żywność  

z Banku Żywności; 
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2) Caritas Diecezji Łomżyńskiej – żywność, Program Biedronki „Na co-

dzienne zakupy” – 4 karty biedronka po 150 zł miesięcznie przez 

rok; 

3) Polskim Czerwonym Krzyżem; 

4) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

5) Ochotniczą Strażą Pożarną – dowóz żywności dla osób na kwaran-

tannie; 

6) Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Wyszkowie  

w sprawie osób będących w kwarantannie i izolacji w celu dokony-

wania zakupów, załatwiania spraw urzędowych; 

7) Wojskami Obrony Terytorialnej; 

8) Centrum Księdza Orione w Brańszczyku. 

 
REALIZACJA PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 

2020  

W 2021 roku. pomoc żywnościowa trafiła do 574 osób z Gminy Brańszczyk, 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wydano 261 skierowań.  

 

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” – wydane 37 zaświadczenia. 

 
REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W 

RODZINIE ORAZ OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE – prowadzone były  

22 procedury „Niebieskich Kart”. W 2021 roku zostało założonych 17 „Niebieskich 

Kart”. Powołano 17 grup roboczych, które odbyły 43 spotkania. 22 osoby 

doświadczyły przemocy domowej, z czego 17 osób to kobiety i 5 mężczyzn. Wśród 

21 osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie było 20 mężczyzn i jedna 

kobieta.  Zakończono 20 „Niebieskich Kart”, z czego 18 zakończono z uwagi  

na ustanie przemocy oraz zrealizowano indywidualny plan pomocy i 2 „Niebieskie 

Karty zakończono z uwagi na brak zasadności podejmowania działań.  

Wobec osób doznających i stosujących przemocy podejmowano następujące 

działania: 

• diagnozowano sytuację i potrzeby osób,  

• udzielano kompleksowej informacji o możliwościach uzyskania pomocy,  

w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, 

• świadczono pracę socjalną, w tym pracownicy socjalni i dzielnicowi odbywali 

cykliczne wizyty w środowisku monitorujące sytuację rodziny, 

• informowano o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy domowej, 

• przeprowadzano rozmowy wspierające. 

 
Tabela 37. Świadczenia rodzinne 

Wyszczególnienie: liczba i koszt poszczególnych świad-
czeń 

Liczba 
świadczeń 

Koszt świadczeń 
(w zł) 

Zasiłek rodzinny 4951 582 818 

na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 1183 112.385 

powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia 3477 431 148 

powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia 279 37 665 

powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia 12 1 620 

Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu 2 757 307 142 
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Wyszczególnienie: liczba i koszt poszczególnych świad-
czeń 

Liczba 
świadczeń 

Koszt świadczeń 
(w zł) 

urodzenia dziecka 10 10.000 

opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego 140 55 337 

samotnego wychowania dziecka 121 24 313 

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 234 25 280 

do 5 roku życia 23 2 070 

powyżej 5 roku życia 211 23 210 

rozpoczęcia roku szkolnego 294 29 400 

Nauki dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania 943 66 387 

na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejsco-
wości, w której znajduje się szkoła 

30 3 390 

na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowo-
ści, w której znajduje się szkoła 

913 62 997 

Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 1 015 96 425 

Zasiłki rodzinne z dodatkami 7 708 889 960 

Zasiłki pielęgnacyjne 2 803 605 000 

Świadczenia pielęgnacyjne 386 757 680 

Świadczenia opiekuńcze SZO 138 85 000 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 56 56 000 

Zasiłek dla opiekuna 0 0 

Świadczenie rodzicielskie 219 96 987 

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 gospo-

darczych oraz zmian w przepisach prawnych, zmienia się również struktura klientów 

pomocy społecznej, ich oczekiwania i potrzeby, z których wynika, iż pomoc finan-

sowa, choć nadal ważna, nie może stanowić jedynej formy wsparcia. Działania mu-

szą być wielokierunkowe, zabezpieczające nie tylko sferę materialną, ale przede 

wszystkim mające działać aktywizująco na lokalną społeczność. 

W naszej gminie wystąpiło duże zapotrzebowanie na opiekę pielęgnacyjną dla osób 

chorych, starszych i niepełnosprawnych w formie usług opiekuńczych i pobytu w do-

mach pomocy społecznej. 

Realizowane były takie programy jak: 

1. „Opieka 75+”. 

2. „Posiłek w szkole i w domu”. 

3. Karta Dużej Rodziny. 

4. „Wspieraj Seniora” 

5. „Dobry start” 

6. „Czyste powietrze” 

7. „Asystent Rodziny” 

8. „Na codzienne zakupy” 

9. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. 

10. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 
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11. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie. 

Ochrona zdrowia 

Gmina Brańszczyk ma na uwadze zdrowie lokalnej społeczności i przyłącza 

się do wielu działań związanych z ochroną zdrowia mieszkańców. W 2021 wydatki 

ogółem na ochronę zdrowia wyniosły 211.614,63 roku w tym 98.688,00 zł to dotacja 

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszko-

wie. Przyznane środki zostały wykorzy-

stane na wsparcie inwestycji związa-

nych z modernizacją szpitala co po-

prawi jakość świadczonych usług dla 

mieszkańców Powiatu Wyszkowskiego 

w tym z Gminy Brańszczyk.  

W 2021 kontynuowano powstałą rok 

wcześniej inicjatywę związaną z hono-

rowym krwiodawstwem. Porębska Kro-

pelka Oddział Klubu HDK Legion zor-

ganizował 4 akcje krwiodawstwa „Krwi 

nie zastąpi żaden lek” podczas których 

łącznie zebrano 33.300 ml krwi. 

 

W to przedsięwzięcie zaangażowało się wiele osób  

i organizacji m. in. Koła Gospodyń Wiejskich, Parafia 

pw. Św. Barbary w Porębie i Parafia pw. Św. Jana 

Chrzciciela w Brańszczyku, Ochotnicze Straże  

Pożarne, prywatni przedsiębiorcy, jednostki samo-

rządowe oraz kultury. Wydarzenie było objęte Hono-

rowym Patronatem Wójta Gminy Brańszczyk oraz 

Starosty Powiatu Wyszkowskiego. Dodatkowo orga-

nizowano także bezpłatne badania dla mieszkańców 

gminy. W dniu 20 maja na parkingu za Urzędem 

Ryc. 54 Akcja krwiodawstwa - Poręba Średnia 21 
czerwca 2021 r., źródło zasoby własne 

Ryc. 55 Akcja krwiodawstwa - 
Poręba Średnia 21 czerwca 

2021 r., źródło zasoby własne 

Ryc. 56 Mammobus w Brańszczyku, źródło: zasoby własne 
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Gminy kobiety w wieku od 50 do 69 roku życia mogły wykonać badanie mammogra-

ficzne w mammobusie w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”.  

6 lipca w Gminnym Centrum Kultury w Brańszczyku odbyło się komputerowe bada-

nie ostrości wzroku, jednocześnie można było skorzystać z fachowego doradztwa 

przy doborze szkieł i opraw okularowych. 

Działania podejmowane podczas pandemii Covid-19 

Rok 2021 to dalszy ciąg pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Gmina Brańszczyk 

podejmowała wiele działań związanych z przeciwdziałaniem szerzenia się wirusa. 

Jedną z podjętych inicjatyw była organizacja dowozów do punktów szczepień w gmi-

nie Brańszczyk. Pomoc skierowana była  

do mieszkańców Gminy Brańszczyk, które 

miały trudności z samodzielnym dotarciem  

do punktu szczepień np. osoby starsze nie-

mające możliwości dotarcia do placówki pro-

wadzącej szczepienia oraz dla osób niepełno-

sprawnych. Uruchomiono specjalną infolinię 

w celu zgłoszenia potrzeby transportu i uzy-

skania szczegółowych informacji. Realizację 

dowozów prowadziła Ochotnicza Straż Po-

żarna w Brańszczyku i Ochotnicza Straż Po-

żarna w Trzciance, z po-

mocy skorzystały 24 

osoby.  W marcu gmina 

przy w współpracy z jed-

nostkami OSP rozpoczęła dystrybucję darmowych maseczek  

dla mieszkańców, które otrzymała z Rządowej Agencji Rezerw 

Materiałowych. Dnia 14 sierpnia po raz pierwszy na terenie gminy 

zorganizowano mobilny punkt szczepień przeciwko COVID-19, 

zaszczepić można było się przed Urzędem Gminy w Brańsz-

czyku, z tej możliwości skorzystało 38 osób. Akcja została  

zorganizowana z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego Kon-

stantego Radziwiłła. 

Ryc. 59 Mobilny punkt szczepień przeciwko COVID-19 przy Urzędzie Gminy w Brańszczyku, 

źródło: zasoby własne 

Ryc. 58 Dowóz do punktów szczepień, 
źródło: zasoby własne 

Ryc. 57 Maseczki 
dla mieszkańców 
Gminy Brańszczyk, 
źródło: zasoby wła-
sne 
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Kolejną okazję do zaszczepienia się w mobilnym punkcie szczepień mieszkańcy 

mieli już 05 września podczas gminno-parafialnych dożynek odbywających się  

na terenie Skansenu im. Marii Żywirskiej w Brańszczyku.  

 

Ryc. 60 Mobilny punkt szczepień na dożynkach gminno-parafialnych w Brańszczyku, źródło: 

zasoby własne 

W 2021 roku zorganizowano jeszcze dwa mobilne punkty szczepień na terenie 

gminy. W dniu 19 września Koło Gospodyń Wiejskich „Nadbużanki” zorganizowało 

festyn w ramach Narodowego Programu Szczepień #SzczepimySię z KGW połą-

czony z Uroczystością Patriotyczną w 82. Rocznicę Pobytu Majora Henryka  

Dobrzańskiego „Hubala” w Porębie, podczas wydarzenia była możliwość zaszcze-

pienia się jednodawkową szczepionką przeciwko COVID-19. Również Koło Gospo-

dyń Wiejskich „Klub Seniora” w Brańszczyku dołączyło do akcji #SzczepimySię  

z KGW i 26 września zorganizowało festyn w Skansenie im. Marii Żywirskiej  

w Brańszczyku z szeregiem atrakcji i możliwością zaszczepienia się przeciw COVID-

19. 

 

Ryc. 61 Plakat promujący festyn #SzczepimySię z KGW, źródło: zasoby własne 
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W ramach działań mających na celu zwiększenie liczby osób zaszczepionych rząd 

ogłosił konkurs Rosnąca Odporność skierowany do wszystkich gmin za wyjątkiem 

miast na prawach powiatu. Nagrodzone zostały te gminy, które miały najwyższy 

wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 paź-

dziernika 2021 r. Gmina Brańszczyk zajęła w tym konkursie 3 miejsce w powiecie  

i otrzymała nagrodę w wysokości 250 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wy-

datki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. 
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REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

W Gminie Brańszczyk funkcję budżetu obywatelskiego pełni fundusz so-

łecki. Inwestycje zaplanowane w ramach tego funduszu były uchwalane podczas 

zebrań sołeckich, w których często brał udział Wójt oraz pracownicy UG. W załączo-

nej tabeli przedstawiono wykonanie przyznanych środków dla poszczególnych 

sołectw w roku 2021. 

Tabela 38. Przyznane kwoty w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa 

na 2021 rok 

Sołectwo 
Przyznana  

kwota (w zł) 
Wykonane  

wydatki (w zł) 

Białebłoto Kobyla 28850,03 28850,03 

Białebłoto Kurza 18648,13 18648,13 

Białebłoto Stara Wieś 21732,42 20892,00 

Brańszczyk 47450,70 30950,80 

Budykierz 20214,00 7920,00 

Dalekie Tartak 23535,55 23535,55 

Dudowizna 20688,51 18615,47 

Knurowiec 21305,36 21305,36 

Niemiry 24389,66 16389,66 

Nowa Wieś 27806,11 27726,11 

Budy Nowe 23725,35 8725,35 

Nowy Brańszczyk 20878,31 20000,00 

Ojcowizna 14472,46 11959,29 

Poręba Średnia 28565,32 28556,96 

Poręba Kocęby 26477,49 26477,29 

Przyjmy 21400,27 10400,00 

Stare Budy 18648,13 18648,13 

Trzcianka 47450,70 47450,70 

Tuchlin 22950,00 16532,03 

Turzyn 46122,08 23908,81 

Udrzyn 23393,20 23393,18 

Udrzynek 25524,94 25024,29 

Suma 574228,72 475909,14 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 39. Najważniejsze zadania zrealizowane z funduszu sołeckiego w 2021 roku 

Sołectwo Inwestycja Kwota (w zł) 

Białebłoto Kobyla 

Wykonanie prac wykończenio-
wych w remizie OSP – miejsco-
wości Białebłoto Kobyla – wła-

sność gminy 

28 850,03 

Białebłoto Kurza 

Instalacja jednego progu zwal-
niającego ruch samochodowy, 
dwie potencjalne lokalizacje na 

drodze gminnej 

12000,00 

Modernizacja oświetlenia ulicz-
nego w Białymbłocie Kurza 

6648,13 

Białebłoto Stara Wieś 

Zakup i zainstalowanie wypo-
sażenia placu zabaw dla dzieci 

w Białymbłocie Stara Wieś 
wraz ze stolikami i ławką 

5000,00 

Zakup stołów krzeseł, ławek 
namiotu dla mieszkańców na 
cele rekreacyjne oraz zakup 
kosiarki spalinowej i podka-
szarki do utrzymania terenu 

wokół remizy OSP 

15892,00 

Brańszczyk 

Remont pomieszczeń socjal-
nych w garażach OSP w 

Brańszczyku własność gminy 
10000,00 

‘’Serce na korki’’ 2550,00 

Wymiana lamp ulicznych na le-
dowe wraz ze sterowaniem  

18400,80 

Budykierz 
 

Budowa placu zabaw na 
działce gminnej 

3000,00 

Projekt drogi gminnej w miej-
scowości Budykierz 

4920,00 

Dalekie Tartak 

Zakup i montaż 3 urządzeń fit-
ness na powietrzu, zagospoda-
rowanie i zabezpieczenie pod-

łoża na działce gminnej 

23535,55 

Dudowizna 

Zakup sprzętu na plac zabaw w 
szkole w Poręba 

8000,00 

Doposażenie remizy OSP w 
Porębie własność gminy 

3500,00 

Doposażenie remizy OSP w Po-
rębie własność gminy 

2926,96 

Przebudowa drogi gminnej w 
m. Dudowizna 

4188,51 

Knurowiec 

Remont i wyposażenie bu-
dynku komunalnego z przezna-

czeniem na siedzibę KGW w 
Knurowcu  

21305,36 

Niemiry 

Budowa altany na działce 
gminnej 

14000,00 

Zakup stołu z ławami na 
działce gminnej 

2389,66 

Nowa Wieś 
Rozbudowa oświetlenia w miej-
scowości Nowa Wieś 

22806,11 
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Sołectwo Inwestycja Kwota (w zł) 

Wykonanie dokumentacji tech-
nicznej dla zadania powierzch-
niowe utwardzanie drogi gmin-
nej w Nowej Wsi z wykorzysta-

niem emulsji asfaltowej 

4920,00 

Budy Nowe 
Remont kuchni i sali w budynku 

Remizy OSP w Nowych Bu-
dach własność gminy 

8725,35 

Nowy Brańszczyk 
Remont pomieszczeń OSP w 

Brańszczyku 
10000,00 

Ojcowizna Zakup ogrodzenia 11959,29 

Poręba Średnia 

Zakup huśtawki dla szkoły w 
Porębie Średniej 

8000,00 

Remont garażu w OSP Poręba 
Średnia własność gminy 

10000,00 

Wymiana ogrodzenia w Porę-
bie Średniej 7 przy budynku 

OSP własność gminy 
4000,00 

Zakup pomocy oraz materiałów 
dla Biblioteki w Porębie Śred-

niej  
1500,00 

Zakup i montaż lamp oświetle-
niowych ulicznych LED w Porę-

bie Średniej 
2000,00 

Wyposażenie kuchni w świe-
tlicy w Porębie Średniej 

1491,64 

Wyposażenie kuchni w Świe-
tlicy w Porębie Średniej  

1565,32 

Poręba Kocęby 

Doposażenie remizy OSP w 
Porębie własność gminy 

6000,00 

Doposażenie placu zabaw dla 
przedszkolaków 

7999,80 

Wiata przystankowa 7477,49 

Modernizacja oświetlenia ulicz-
nego 

5000,00 

Przyjmy 

Budowa placu zabaw I etap wy-
konanie projektu 

5000,00 

Remont remizy OSP IV etap 5400,00 

Stare Budy 

Zakup materiałów budowlanych 
(płytki, kleje, zaprawa itp.) do 
wykonania prac związanych z 
położeniem nowych płytek w 
świetlicy (własność gminy) 

15148,13 

Wymiana oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Stare Budy 

3500,00 

Trzcianka 
Budowa chodnika przy drodze 

gminnej w m. Trzcianka 
47450,70 

Tuchlin 

Doposażenie świetlicy (wła-
sność gminy) zakup projektora, 
ekranu, laptopa, moskitier wraz 

z montażem oraz remont 

8382,03 

Doposażenie świetlicy zakup 
namiotu bankietowego 

2650,00 
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Sołectwo Inwestycja Kwota (w zł) 

Zakup i montaż tablicy pamiąt-
kowej przedstawiającej historię 

naszej miejscowości 
1000,00 

Doposażenie OSP 2500,00 

Remont toalet w Porębie przy 
placu rekreacyjnym 

2000,00 

Turzyn 

Utwardzenie drogi gminnej  5000,00 

Zakup sprzętu sportowego dla 
szkoły podstawowej w Turzynie 

5000,00 

Zakup materiałów i usług na 
warsztaty w Fili Bibliotecznej 

2809,59 

Zakup koszy na plac zabaw 
(działka gminna) 

1623,60 

Zakup węży strażackich  1980,00 

Instalacja ogrzewania w remi-
zie OSP w Turzynie 

7495,62 

Udrzyn 

Remont budynku na placu re-
kreacyjnym w Porębie (sanita-

riaty) 
2000,00 

Remont łazienek w Zespole 
Placówek Oświatowych w Po-

rębie Średniej 
1999,98 

Zakup pilarki do cięcia na wy-
sokości i butów dielektr. OSP w 

Udrzynie 
3000,00 

Termomodernizacja w budynku 
OSP Udrzyn – własność gminy 

16 393,20 

Udrzynek 

Zakup i montaż klimatyzatorów 
do świetlicy wiejskiej (własność 

gminy) 
8000,00 

Zakup i montaż kostki brukowej 
przy świetlicy wiejskiej (dokoń-

czenie parkingu) 
13077,00 

Zakup i montaż 2 lamp na ist-
niejących słupach przy nr. 54 i 

nr 69  
1200,00 

Remont sanitariów przy placu 
rekreacyjnym w Porębie 

1200,00 

Zakup kwiatów do donic gmin-
nych przy kościele w Porębie  

1000,00 

Doposażenie szkoły w Porębie 547,29 

Źródło: opracowanie własne 
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Ryc. 62 Szatnia w remizie OSP w Brańszczyku, źródło: FB OSP Brańszczyk KSRG 

Remont pomieszczeń socjalnych w garażach OSP w Brańszczyku. 

Remont pomieszczeń w budynku OSP Brańszczyk był kontynuacją remontu garaży 

i miał przyczynić się do poprawy warunków zaplecza socjalno-sanitarnego dla stra-

żaków OSP. Zerwano istniejącą posadzkę z wykładziny PVC w korytarzu i pomiesz-

czeniu szatni, skuto posadzki w łazience, a następnie dokonano montażu płytek typu 

gres techniczny antypoślizgowy na całości pomieszczeń na jednej wysokości pod-

łogi. Wymieniono wewnętrzną stolarkę drzwiową, wykonano sufit podwieszany  

i nową wentylację mechaniczną, licowanie ścian płytkami oraz mozalitem. Zamon-

towano nowe oświetlenie oraz armaturę sanitarną. Zadanie finansowane ze środków 

sołeckich miejscowości Brańszczyk i Nowy Brańszczyk. 

 

 
Ryc. 63 Urządzenia fitness w Dalekie-Tartak, źródło: zasoby własne 

 

Zakup i montaż 3 urządzeń fitness na powietrzu, zagospodarowanie i zabez-

pieczenie podłoża na działce gminnej.  

Inwestycję wykonano w miejscowości Dalekie-Tartak. 
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Ryc. 64 Kuchnia w budynku komunalnym w Knurowcu, źródło: zasoby własne 

Remont i wyposażenie budynku komunalnego z przeznaczeniem na siedzibę 

KGW w Knurowcu 

W ramach remontu i wyposażenia budynku komunalnego w Knurowcu wykonana 

została nowa posadzka z płytek gres oraz ułożona glazura na ścianach na wysokość 

2m w łazience. Pomalowane zostały ściany w łazience, zakupione wyposażenie 

AGD oraz szafki kuchenne. 

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ra-

mach „MIAS MAZOWSZE 2021” (10 tys. zł) 

 

Ryc. 65 Altana w miejscowości Niemiry, źródło: zasoby własne 

Budowa altany na działce gminnej. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miejscowości Niemiry, na za-

kupionej działce gminnej wykonano drewnianą altanę o powierzchni 25m2, która 

jest pierwszym zamierzeniem inwestycyjnym większego projektu na przedmiotowej 

działce.  
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Ryc. 66 Ogrodzenie działki gminnej w Ojcowiźnie 

Zakup ogrodzenia Ojcowizna. 

W miejscowości Ojcowizna zostało wykonane ogrodzenie działki gminnej z paneli 

stalowych z cokołem z płyty betonowej o długości 157mb w tym zamontowano 

bramę i furtkę. Na działce planuje się zaprojektować i wybudować plac zabaw  

służący społeczności tego Sołectwa 

Ryc. 67 Garaż w remizie OSP w Porębie Średniej, źródło: OSP Poręba 
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Remont garażu w OSP Poręba Średnia 

Wyremontowane pomieszczenia w budynku OSP w Porębie Średniej stanowią ga-

raże dla samochodów bojowych. Pomieszczenia posiadają powierzchnię użytkową 

ok. 88 m2.  W zakres remontu wchodziła rozbiórka starej posadzki betonowej która 

jest nieprzystosowana do ciężkich samochodów bojowych. W miejscu starej  

posadzki wykonano nową posadzkę przemysłową. Ponadto w ramach zadania  

wykonano tynki cienkowarstwowe, malowanie ścian i sufitów. 

Dodatkowo strażacy OSP Poręba w ramach czynu społecznego nałożyli na ściany 

mozalit oraz pomagali w przebudowie wjazdu do garaży. 

Gmina Brańszczyk otrzymała na powyższe zadanie pomoc finansową udzieloną  

w formie dotacji celowej w wysokości 25 tys. zł ze środków województwa mazowiec-

kiego w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2021”. Zadanie było również 

dofinansowane z funduszy sołeckich miejscowości Poręba Średnia. 

 

Ryc. 68 Wiata przystankowa w Porębie Kocęby, źródło: zasoby własne 

Wiata przystankowa w miejscowości Poręba Kocęby 

Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na przystanku autobusowym przy 

drodze serwisowej trasy S8. 
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Ryc. 69 Kurtyna powietrzna w remizie OSP w Turzynie, źródło: zasoby własne 

Instalacja ogrzewania w remizie OSP w Turzynie 

Zakup i montaż 2 szt. elektrycznych kurtyn powietrznych w budynku OSP Turzyn. 

Wartość inwestycji: 7 495,62 zł brutto. 

 

Ryc. 70 Parking przy świetlicy w Udrzynku, źródło: zasoby własne 

Budowa parkingu przy świetlicy w miejscowości Udrzynek. 

Ułożenie kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Kostkę  

dostarczył zamawiający. Wartość zamówienia: 18 450,00 zł brutto. 
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I SPORTOWA GMINNEGO CENTRUM KULTURY 

SPORTU I TURYSTYKI 

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 podsta-

wowych 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. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów dotyczących 

własnego regionu; 

7. Współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, bibliotekami, orga-

nizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kultural-

nych i rekreacyjnych społeczności gminnej. 

W 2021 roku w GCKSiT stan zatrudnienia przedstawiał się następująco: 

1. Dyrektor    pełen etat, od X-XII 0,75 etatu 

2. Instruktor ds. Artystycznych  pełen etat od I-VIII 

3. Instruktor    pełen etat zasiłek chorobowy 

4. Specjalista ds. administracyjnych 0,5 etatu, od IX-XII pełen etat 

5. Główny księgowy   0,25 etatu 

6. Kapelmistrz    0,5 etatu 

7. Pracownik gospodarczy  0,5 etatu, od VIII-XII 0,75 etatu 

 

Centrum Kultury prowadziło działalność w następujących formach aktywności 

(zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych): 

1. zajęcia fitness prowadzone w placówce GCKSiT w Brańszczyku, 

2. zajęcia (sztuki walki, samoobrona) prowadzone w Porębie, Trzciance  

i Brańszczyku,  

3. zajęcia plastyczne, 

4. zajęcia z języka angielskiego prowadzone w Brańszczyku, 

5. zajęcia teatralne w Brańszczyku i Białymbłocie, 

6. zajęcia z rytmiki w Porębie, 

7. zajęcia komputerowe z seniorami, 

8. nauka gry na instrumentach dętych przy Młodzieżowej Orkiestrze 

„Darmanista” oraz prowadzenie Orkiestry, 

9. Koło Seniora 50+, 

10. Młode Media. 
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Tabela 40. Koszty i przychody GCKSiT 

Nazwa Plan (w zł) Wykonanie (w zł) % wykonania (w zł) 

PRZYCHODY 

 

w tym dotacja z budżetu 

gminy 

593 000,00 

 

541 169,94 

580 154,08 

 

541 169,94 

97,83% 

 

100,00% 

KOSZTY 

 

w tym koszty bieżące 

593 000,00 

 

593 000,00 

592 397,98 

 

592 397,98 

99,90% 

 

99,90% 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 41. Przychody GCKSiT w podziale na pozycje 

Nazwa Plan (w zł) Wykonanie (w zł) % wykonania 

Stan środków na 

rachunku bankowym na 

dzień 31.12.20r 

- 16 830, 06 - 

Dotacja z budżetu na 

finansowanie 

działalności statutowej 

GCKSiT 

541 169,94 541 169,94 100,00% 

Przychody bieżącej 

działaności statutowej 

(wpływy za zajęcia dla 

dzieci) 

51 480,06 35 034,50 68,05% 

Darowizna  3700,00  

Kapitalizacja odsetek na 

rachunku bankowym 
250,00 136,64 54,66% 

Wynagrodzenie 0,3% od 

naliczonego podatku 

2020 

100 63,00 63,00% 

Razem 593 000,00 580 104,08 97,83% 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 42. Wykonanie planu wydatków 

Plan  Wykonanie % 

593 000,00 zł 595 956,37 zł 100,5% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W minionym roku odbyły się następujące wydarzenia: 

styczeń - luty 

• Organizacja Uroczystości w Mękalinach 

• Spotkania z grupą medialną MMM na platformie zoom, próby do nagrań   

• Szkolenie pracownika z programu unijnego – „Sieć na kulturę” temat: Dzien-

nikarstwo online.  

• XXI Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek w Brańszczyku; ilość uczestników 

39. 
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• Udział Centrum Kultury w Projekcie - Ogólnopolski Dzień Etnografii i Antro-

pologii Kulturowej w Ostrowi Mazowieckiej; ilość uczestników z CK 2. 

• Spotkania z grupą medialną MMM na platformie zoom, próby do nagrań, 

opracowanie scenariusza do grupy medialnej i wydania MMM 5 

• Akcja krwiodawstwa w Porębie. 

marzec - kwiecień 

• Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielka-

nocną (drukowanie dyplomów, organizacja nagród, osobiste dostarczenie 

nagród oraz dyplomów dla nagrodzonych w konkursie); ilość uczestników 

12. 

• Koncert online z okazji Dnia Kobiet To i owo Big-Bandowo z Uniwersytetu 

Muzycznego im. F. Chopina z Warszawy. 

• 44 Konkurs Warszawska syrenka. Konkurs Online, przygotowanie odpo-

wiedniej dokumentacji, współpraca ze szkołami, koordynacja działań zwią-

zanych z konkursem. 

• Spotkania z grupą medialną MMM na platformie zoom, próby do nagrań.  

Opracowanie scenariusza do grupy medialnej i wydania MMM 6. 

• Rozpoczęcie szkolenia z młodzieżą Dziennikarstwo online; ilość osób 10 

Szkolenie cykliczne we wtorki i czwartki po dwie godziny. 

• Spotkania z grupą medialną MMM, próby do nagrań MMM 7 

Opracowanie scenariusza do grupy medialnej i wydania. 

Spotkanie z organizatorem VIII Biegu 3 maja (weryfikacja regulaminu,   

przygotowanie medali pamiątkowych, dyplomów, numerów startowych, inne 

prace związane z organizacją biegu). 

maj - czerwiec 

• Organizacja VIII Biegu Konstytucji 3 maja. Bieg im. Stanisława Pomian-

Srzednickiego, odbył się z podziałem na kategorie wiekowe. Najmłodsi po-

biegli na dystansie 1 km i 230 metrów. Mimo ograniczeń z powodu pandemii 

wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem; liczba uczestników 108. 

• Dzień Strażaka – wywiad reporterów Młodych Mediów z Ochotniczą Strażą 

Pożarną w Brańszczyku (reportaż w MMM). 

• Wywiad z Panem Janem Szymanikiem dotyczący Ks. Bonifacego Ostrzy-

kowskiego Proboszcza Parafii Brańszczyk w latach 1837-1874. Ks. Ostrzy-

kowski był także czynnie zaangażowany w powstanie styczniowe i listopa-

dowe. 

• Nagrywanie materiału do Magazynu Młodych Mediów we współpracy z Ma-

zovian Wildlife. Materiał dotyczył Krajowego Programu Ochrony Dubelta w 

Polsce oraz tego jak duże znaczenie dla tego gatunku ptaka oraz wielu  

innych związanych z podobnym siedliskiem ptaków ma Dolina Bugu. 

• Spotkania z grupą medialną MMM, próby do nagrań MMM 8. Opracowanie 

scenariusza do grupy medialnej i wydania. 

• Piknik Sportowo-Rekreacyjny z Okazji Dnia Dziecka. W programie pokaz 

Karate konkurencje sportowe, opowieści ze świata przyrody, bajki czytane 

dzieciom, warsztaty plastyczne, warsztaty „coś z niczego”, przejażdżki 

konne, dmuchane zjeżdżalnie, kącik gastronomiczny; liczba uczestników 

200. 

• Noc Świętojańska na przystani w Brańszczyku, przegląd muzyczny Kół Go-

spodyń Wiejskich, inscenizacja Nocy Świętojańskiej z udziałem młodzieży 

Gminy Brańszczyk (współpraca ze strażakami z Brańszczyka); ilość uczest-

ników 100. 
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lipiec - sierpień 

• Współorganizacja Wakacyjnej powiatowej Ligi Bociana 2021. 

• Warsztaty wokalno-aktorskie do spektaklu o mieszkańcach Brańszczyka, 

Współpraca Fundacją Stanisława Pomian-Srzednickiego, premiera spekta-

klu zaplanowana na 04.09.2021 r.  

• Wakacje z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku, 

warsztaty plastyczne. 

• Rejs Solidarności Pokoleń odwiedziny dwóch śmiałków, którzy zdecydo-

wali się przepłynąć od granicy do granicy-relacja z wizyty. 

• Wakacje z GCKSiT warsztaty muzyczne. 

• Wakacje z GCKSiT kulisy sztuki filmowej (jak kręcić filmy na You Tube). 

• Wakacje z GCKSiT Osadnicy na Kurpiach- zabawa terenowa warsztaty 

praktyczne 

• Wycieczka do Muzeum Kurpiowskiego w Wachu w programie kopanie i ob-

róbka bursztynu, zielarstwo ludowe, gry i zabawy na Kurpiach, zwiedzanie 

muzeum poczęstunek. Ilość uczestników 40. 

• Piknik rodzinny STRONGMAN CUP II partnerstwo (animacje dla dzieci) 

• Otwarcie wystawy i prezentacja postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego,  

zasłużonego    żołnierza Wojska Polskiego, na placu przed Kościołem  

w Brańszczyku. 

• Współpraca przy organizacji rocznicy obrony Polski przed najazdem bol-

szewickim 1920 - Las Sierakowiec. 

• Obchody Święta Wojska Polskiego połączone z piknikiem sportowo – re-

kreacyjny Msza święta, złożenie kwiatów, zawody kajakowe, zawody łódką 

pychówką, atrakcje dla Dzieci. Liczba uczestników 150. 

• Chata pełna bajek. Bajki czytane przez aktora w każdą sobotę dla najmłod-

szych. Liczba uczestników 10-20. 

wrzesień - październik 

• Spektakl „Zapomniana historia mieszkańców Puszczy Białej” z udziałem 

Młodzieży z naszej gminy. Liczba uczestników 30. 

• Dożynki Gminno-Parafialne w Brańszczyku. W programie, wystawy, kon-

certy, występy lokalnych artystów, stanowiska edukacyjne, animacje dla 

dzieci, pyszne dania przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz  

I Święto Kaszy Gryczanej W trakcie wydarzenia zagrał zespół MOON-

RIVERS oraz Gwiazda ROMPEY. Liczba uczestników około 2000. 

• Wszechnica Brańszczykowska. Wykład historyczny Pana Andrzeja Mierz-

wińskiego nt. działań operacyjnych oraz poległych żołnierzy z gm. Brańsz-

czyk w czasie II wojny św.  

• Uroczyste obchody 82. rocznicy walk Grupy Operacyjnej „Wyszków” z hi-

tlerowskim najeźdźcą. Organizatorami obchodów byli Wójt Gminy Brańsz-

czyk Wiesław Przybylski, Parafia Św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku oraz 

GCKSiT. Obchody odbyły się z udziałem Wojskowej asysty honorowej, 

którą wystawił 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie oraz  

52 batalion lekkiej piechoty 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

Liczba uczestników 120. 

• 82. rocznica pobytu majora Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” w Porębie.     

Uroczysta msza święta, koncert patriotyczny, apel pamięci, złożenie kwia-

tów i zapalenie zniczy, inscenizacja historyczna potyczki z czasów II wojny 
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światowej przygotowana przez Szwadron Kawalerii 10 Pułku Ułanów  

Litewskich z udziałem Koła Gospodyń Wiejskich z Nowych Bud „Nadbu-

żanki “. Organizatorami tegorocznego wydarzenia byli: Starosta Powiatu 

Wyszkowskiego, Wójt Gminy Brańszczyk oraz Parafia pw. Świętej Barbary 

w Porębie i GCKSiT. Liczba uczestników 300. 

• 24 godzinny sztafetowy bieg wokół gminy Brańszczyk. Organizatorami 

biegu byli Urząd Gminy w Brańszczyku, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 

Gminy Brańszczyk Odnowa oraz GCKSiT.  Liczba uczestników 60. 

• Hubertus Jeździecki. Współorganizator GCKSiT. Zakup dekoracji dla koni 

(floo), promocja wydarzenia. 

• Dzień Edukacji Narodowej. GCKSiT zorganizowało koncert oraz poczęstu-

nek. 

listopad - grudzień 

• Wszechnica Brańszczykowska. Wykład Pana Jana Szymanika pt.” Historia 

naszych przodków opowiedziana poprzez miejsca ich pochówku”. 

• “|Ku Niepodległej” obchody Narodowego Święta Niepodległości. Msza św., 

Koncert Pieśni Patriotycznych w kościele w Brańszczyku, piknik histo-

ryczny w skansenie z udziałem rekonstruktorów, grochówka wojskowa. 

Wydarzenie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Ma-

zowsze. Liczba uczestników 200. 

• Konkurs Piosenki żołnierskiej i patriotycznej „Zaśpiewaj dla niepodległej”  

W Gminie Brańszczyk. Konkurs zorganizowanych dla szkół podstawowych 

i średnich. Liczba uczestników 60. 

• Gminne Rozgrywki w Halowej piłce nożnej dziewcząt i chłopców. Zwy-

cięzcy otrzymali pamiątkowe puchary i medale finansowane przez 

GCKSiT. Liczba uczestników 60. 

• Iluminacje w skansenie. Słodki upominek dla uczestników Jasełek. Liczba 

Uczestników 700. 

• Odwiedziny św. Mikołaja w gminnych przedszkolach, słodki upominek. 

Liczba uczestników 130. 

• Nagranie materiału Magazyn Młodych Mediów dotyczący miejsca pamięci-

Mękaliny. 

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 mie-

ści się w Brańszczyku. W skład GBP wchodzą 4 Filie Biblioteczne. 

 

Stan zatrudnienia w GBP w Brańszczyku 

 

Stan zatrudnienia pracowników w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brańszczyku  

na dzień 30 września 2021 wynosił razem 3,5 etatu: 

1. Dyrektor Bibliotekarz - 1 etat 

2. Bibliotekarz – 2 etaty 

3. Główna księgowa – 0,5 etatu  
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1 października 2021 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Biblioteki, stan 

zatrudnienia był następujący: 

1. Dyrektor - 0,25 etatu 

2. Bibliotekarz – 2 etaty 

3. Główna księgowa – 0,5 etatu 

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brańszczyku na dzień 31 

grudnia 2021 r. wynosił razem 2,75 etatu. 

Finanse 

 

Tabela 43. Koszty i przychody GBP 

Nazwa Plan (w zł) Wykonanie (w zł) % wykonania 

PRZYCHODY 

 

w tym dotacja z budżetu 

gminy 

dotacja z Biblioteki 

Narodowej 

           305 123,76 

295 00,00 

 

9 692,00 

307 280, 15 

295 000,00 

 

9 692,00 

101,00% 

100,00% 

 

100.00% 

KOSZTY 

 

w tym koszty bieżące 

305 123,76 

 

305 123,76 

304 996,88 

 

304 996,88 

100,00% 

 

100,00% 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 44. Przychody GBP w podziale na pozycje 

Nazwa Plan (w zł) Wykonanie (w zł) % wykonania 

Stan środków na 

rachunku bankowym 

na dzień 31.12.2020r 

- 2156,39 - 

Dotacja z budżetu na 

finansowanie 

działalności statutowej 

GBP 

295 000,00 295 000,00 100,00% 

Dotacja z Biblioteki 

Narodowej 
9692,00 9692,00 100,00% 

Darowizna 300,00 300,00 100% 

Kapitalizacja odsetek  91,76 91,76 - 

Wynagrodzenie 0,3% 

od naliczonego 

podatku 2020 

40,00 40,00 - 

Razem 305 123,76 307 280,15 101% 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Stan księgozbiorów placówek na 31 grudnia 2021 r. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna realizuje podstawowe zadania wynikające z ustawy  

o bibliotekach, gromadząc, opracowując i udostępniając zbiory. Obecnie odnotowuje 

773 czytelników a jej księgozbiór łącznie liczy 38 350 woluminów (stan z 31.12.2021 

r.): 



 
III. Gmina dla mieszkańca 

Strona | 127

Wykres 11. Liczba woluminów z podziałem na filie GBP 

 

Działalność podstawowa 

Czytelnicy: 773 

Wypożyczenia ogółem – 13523 

Odwiedziny: 6277 

Księgozbiór: 38350 

Przybyło: 1548 egz. (w tym z zakupu 1354 egz.) 

Ze środków własnych: 942 egz. 

Ze środków Biblioteki Narodowej: 412 egz. 

Ubyło: 2467 egz. 

Działalność kulturalno-oświatowa 

Imprezy ogólnie – 104 (w tym wirtualne: 2) 

Uczestnicy – ok. 1399 osób 

Imprezy: 

1. XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – z tej okazji odbyło się spotkanie  

z autorką książek dla dzieci Agnieszka Frączek – online. 

2. Literackie potyczki – to konkurs skierowany do dzieci, młodzieży  

i dorosłych czytelników – online 

3. 101 rocznica urodzin Jana Pawła II – Gminna Biblioteka Publiczna  

w Brańszczyku we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II  

w Nowej Wsi zorganizowała spotkanie literacko -muzyczne pt. „Od Wadowic 

do Stolicy Piotrowej”. 

4.  W 2021 roku obchodziliśmy 200. rocznicę urodzin Cypriana Norwida. I z tej 

okazji nasza Biblioteka zorganizowała wystawę „Cyprian Norwid - żar słowa 

i treści rozsądek”. 

5. Razem z naszymi czytelnikami ruszyliśmy „Śladami Norwida”. Odwiedzili-

śmy miejsca związane z dzieciństwem Wieszcza: dworek w Głuchach oraz 

pałac w Dębinkach.  

6. Wakacje w Bibliotece pod hasłem „Polowanie na Przygodę” – dwutygo-

dniowe zajęcia, które odbyły się w Bibliotece głównej i Filiach.  

7. Na 10 jubileuszowe Narodowe Czytanie tym razem była literatura Gabrieli 

Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej” zaprosiliśmy słuchaczy do skansenu 

im. M. Żywirskiej w Brańszczyku. 

13930

7399 7049
5964

4008

Gminna
Biblioteka

Publiczna w
Brańszczyku

Filia Biblioteczna
w Porębie
Średniej

Filia Biblioteczna
w Trzciance

Filia Biblioteczna
w Nowej Wsi

Filia Biblioteczna
w Turzynie

Liczba woluminów
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8. 10 jubileuszowe Narodowe Czytanie odbyło się na plebanii w Porębie Śred-

niej.  

Lekcje biblioteczne: 

1. Światowy dzień kota - jaką rolę pełni kot w życiu człowieka? Na podstawie 

książek pt. „Życie kotów” oraz „Księżniczka i kot”. 

2. Cztery pory roku z książką – to cykl spotkań opartych na książkach Marii 

Kownackiej „Razem ze słonkiem” w ramach projektu edukacyjnego. 

3. „W myśl hasła Cała Polska Czyta Dzieciom odbyły się spotkania z najmłod-

szymi czytelnikami bibliotek - dzieci wysłuchały legend polskich. 

4. Biblioteka na to czeka. Biblioteka wzięła udział w projekcie "Biblioteka  

na to czeka" realizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. Celem akcji 

jest upowszechnienie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez 

udostępnienie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego IPN. Każda  

biblioteka może bezpłatnie zamówić wybrany pakiet 30 publikacji. 

5. Gminna Biblioteka Publiczna przeprowadziła warsztaty pod nazwą 

„Dziennikarstwo online” – w ramach projektu” Siec na kulturę w pod-

regionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pol-

ska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązanie na rzecz aktywizacji 

cyfrowej”3.2, Innowacyjne rozwiązania tego projektu do biblioteka otrzymała 

6 laptopów. 

Warsztaty: 

1. „Carving - sztuka zdobienia potraw” - warsztaty dekorowania potraw w 

owocach 

Udział w akcjach społecznościowych: 

1. Mała książka - wielki człowiek 

Projekt przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowany w ra-

mach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka- wielki człowiek” we współ-

pracy z Bibliotekami Publicznymi. Akcja ma za zadanie zachęcić rodziców 

do codziennego czytania dzieciom i odwiedzania biblioteki. Każde dziecko 

w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki i weźmie udział w pro-

jekcie, otrzymuje prezent w postaci książki dla dziecka i rodzica na dobry 

start. 

2. Akcja Krwiodawstwa - „Krwi nie zastąpi żaden lek”  

Książkowe upominki dla krwiodawców pochodzą z darów od naszych czy-

telników 

  

https://www.facebook.com/ipngovpl?__cft__%5b0%5d=AZX1zTz_KTz940iJdrqm7Z8iQuR6RuBfgNdLIteerQ3oUb0jhB92iExw6ZDFgpLdTOjLtUMFMRlup1NoqiC-w2VLSWeHRm9C8RrdnpXdfjiWKg1Ci422umL3DUDBUmyvVOkUyiJJgcI3hQYFe8bEVlKpfx13ppoDQuo5mG1nYsf_ney1c9o4n1UGhcqqoV2PgMY&__tn__=-%5dK-R
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WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Program 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 został uchwalony 

przez Radę Gminy Brańszczyk Uchwałą Nr XXVIII.175.2020 z dnia 26 listopada 

2020 r.  

Głównym celem Programu jest podnoszenie jakości życia mieszkańców 

Gminy Brańszczyk poprzez realizację zadań publicznych gminy we współpracy  

z organizacjami, umacnianie w społeczności świadomości poczucia odpowiedzial-

ności za siebie i swoje otoczenie, wykorzystanie potencjału merytorycznego organi-

zacji, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty 

spędzania wolnego czasu.  

Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami była realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4, ust.1 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Za priorytetowe zadania publiczne w 2021 roku uznano zadania w zakresie: 

1. ochrony i promocji zdrowia  

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

3. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

6. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

7. ratownictwa i ochrony ludności  

8. turystyki i krajoznawstwa 

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami miała 

formy: 

1. Finansowe w postaci zlecenia realizacji zadań publicznych wraz z udziele-

niem dotacji na ich realizację. 

2. Pozafinansowe, w szczególności: 

a) publikowanie informacji dotyczących podejmowanych działań obję-

tych Programem na gminnej stronie internetowej oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej; 

b) udostępnianie terenów gminnych i sprzętu do realizacji zadań  

publicznych, 

c) promowanie działalności organizacji pozarządowych i innych pod-

miotów, uczestniczących w realizacji Programu. 

W roku budżetowym 2021 Gmina Brańszczyk na realizację zadań publicznych  

zaplanowała kwotę 30 000, 00 zł, zrealizowano zadania na kwotę w wysokości 

23 888,47 zł. 

Głównym trybem zlecania realizacji zadań publicznych w 2021 roku  

był otwarty konkurs ofert. 
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Tabela 45. Zestawienie wydatków na realizację współpracę gminy z organizacjami po-
zarządowymi w 2021 r. w ramach otwartego konkursu ofert 

L.p. Oferent 
Tytuł zadania publicz-

nego 
Kwota  
(w zł) 

1. 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Dla jednego 
uśmiechu” w Brańszczyku. 

„Stop wykluczeniu spo-
łecznemu” - świetlica in-

tegracyjna. 
9 888,81 

2. 

Stowarzyszenie Honorowych Daw-
ców Krwi Legion w Warszawie, Od-
dział Klubu HDK Legion Porębska 
Kropelka Legionu, Poręba Kocęby. 

Krwi nie zastąpi żaden 
lek – mobilne akcje 

krwiodawstwa w gminie 
Brańszczyk. 

2 000,00 

3. 
Stowarzyszenie Klub Seniora „Tu-
rzyńska Seniora da” z Turzyna. 

„Ocalić od zapomnienia”. 2 000,00 

4. 
Stowarzyszenie Bocian KRiS z 
Brańszczyka. 

Turniej esportowy „ Stork 
Esport Tournament 

2021”. 
2 000,00 

5. 
Kółko Rolnicze „PORĘBIANKI” w 
Porębie Średniej. 

„Tradycje i obyczaje w 
naszej okolicy”. 

1 999,66 

RAZEM: 17 888,47 

Źródło: Opracowanie własne 

W ramach realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych „Stop wykluczeniu społecznemu” - świetlica integra-

cyjna. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Dla jednego 

uśmiechu” w Brańszczyku w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2021 roku zorga-

nizowało świetlicę integracyjną dla osoby niepełnosprawnej i z autyzmem z terenu 

gminy Brańszczyk. Świetlica była czynna dwa razy w tygodniu przez 4 godziny.  

Poprzez uczestnictwo w zajęciach z terapeutami u uczestnika zadania wzmocniono 

poczucie własnej wartości, umożliwiono integrację ze środowiskiem, zaktywizowano 

społecznie, umożliwiono udział w imprezach kulturalnych i sportowych organizowa-

nych przy Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku.  

Z udzielonej dotacji w kwocie 9 888,81 zł. opłacono terapeutów i obsługę zadania, 

zakupiono artykuły papiernicze. 

W ramach realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdro-

wia - Krwi nie zastąpi żaden lek – mobilne akcje krwiodawstwa w gminie 

Brańszczyk Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion w Warszawie, 

Oddział Klubu HDK Legion Porębska Kropelka Legionu, Poręba Kocęby zorga-

nizowało na terenie gminy Brańszczyk 3 mobilne akcje krwiodawstwa - dwie w Po-

rębie i jedną w Brańszczyku. Przeprowadzono również akcje promujące honorowe 

krwiodawstwo na uroczystościach gminnych i parafialnych. Na akcjach krwiodaw-

stwa w ambulansie zarejestrowało się 87 osób chętnych oddać krew. Łącznie po-

brano 27 450 ml krwi.  

Z udzielonej dotacji w kwocie 2 000 zł zakupiono baner, koszulki oraz inne gadżety 

promujące krwiodawstwo.  
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W ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- „Ocalić od zapomnienia” Stowarzyszenie 

Klub Seniora „Turzyńska Seniorada” z Turzyna zorganizowało spotkanie  

dla mieszkańców gminy Brańszczyk  

i uczniów szkół podstawowych, którego 

celem było przybliżenie postaci kardynała 

Stefana Wyszyńskiego. Przedstawiono 

prezentacje multimedialną, wystawę albu-

mów publikacji oraz portretów. Podsumo-

waniem spotkania był konkurs wiedzy  

o kardynale, w którym wzięło udział 26 

osób. Kolejnym punktem realizacji zada-

nia był wyjazd integracyjny do Zuzeli i Cie-

chanowca dla 51 osób w tym zwiedzanie 

muzeum Stefana Wyszyńskiego, kościoła 

w Zuzeli oraz Muzeum Rolnictwa w Cie-

chanowcu. Wycieczka zakończyła  

się wspólnym ogniskiem integracyjnym.  

Z udzielonej dotacji w kwocie 2 000 zł.  

zakupiono bilety, opłacono autokar, zaku-

piono artykuły spożywcze.  

W ramach realizacji zadania pu-

blicznego z zakresu wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej - Tur-

niej esportowy „Stork Esport Tour-

nament 2021” Stowarzyszenie Bo-

cian KRiS z Brańszczyka w dniach  

28 i 29 sierpnia 2021 r. zorganizowano 

turnieje esportowe dla sympatyków gry 

FIFA 21 oraz gry PES 2021 oraz turniej 

o puchar Wójta Gminy Brańszczyk.  

Miejscem realizacji zadania była Pizze-

ria Wilczy Smak w Brańszczyku, w któ-

rej organizatorzy przygotowali stanowi-

ska do rywalizacji oraz niezbędny 

sprzęt.  W turnieju wzięło udział 38 gra-

czy. Z udzielonej dotacji w kwocie 

2 000 zł zakupiono gry, nagrody rze-

czowe, puchary, trofea. 

W ramach realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomaga-

jącej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - „Tradycje i obyczaje w naszej oko-

licy” Kółko Rolnicze „PORĘBIANKI” w Porębie Średniej zorganizowało 4 uro-

czystości kultywujące lokalne zwyczaje i tradycje, integrujące lokalną społeczność: 

Koncert słowno-muzyczny z okazji Dnia Matki, Przegląd Piosenki Biesiadnej, Kon-

cert Piosenki Patriotycznej, Kiszenie kapusty tzw. „satkus”. 

  

Ryc. 71 Wyjazd integracyjny do Zuzeli i 
Ciechanowca, źródło: Stowarzyszenie Klub 
Seniora "Turzyńska Seniorada" z Turzyna 

Ryc. 72 Turniej esportowy "Stork Esport Tour-
nament 2021", źródło: Stowarzyszenie Bocian 
KRiS 
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Z udzielonej dotacji w kwocie 1 999,66 zł zakupiono artykuły spożywcze do przygo-

towania tradycyjnych potraw, ciast na poczęstunek i wspólne biesiadowanie pod-

czas wymienionych uroczystości. 

W roku 2021 zrealizowano również zadania publiczne na podstawie art. 19a 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-

cie. 

 

Tabela 46. Zestawienie wydatków na realizację współpracę gminy z organizacjami po-
zarządowymi w 2021 r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

L.p. Oferent Tytuł zadania publicznego 
Kwota 
(w zł) 

1. 
Koło Gospodyń Wiejskich 
„Turzyniacy” w Turzynie. 

„Rozśpiewajmy się” 2 500,00 

2. 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Tuchlinie. 
„Strongman cup II – piknik ro-

dzinny”. 
2 000,00 

3. 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Trzciance. 
„Gminne zawody OSP”. 1 500,00 

RAZEM: 6 000,00 

Źródło: Opracowanie własne. 

W ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Rozśpiewajmy się” 

Koło Gospodyń Wiejskich „Turzyniacy” w Turzynie zorganizowano warsztaty mu-

zyczne dla członków koła, które poprowadził instruktor śpiewu. Celem zadania była 

nauka i doskonalenie śpiewu. Efekty warsztatów przedstawiono podczas występów 

na uroczystościach gminnych. 

Ryc. 73 Koncert z okazji Dnia Matki w Porębie, źródło: zasoby własne 
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Ryc. 74 KGW "Turzyniacy" podczas występu na dożynkach gminno-parafialnych w Brańsz-
czyku, źródło: GCKSiT  

Z udzielonej dotacji w kwocie 2 500 zł opłacono trenera śpiewu.  

 

W ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Strongman cup II – 

piknik rodzinny” 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Tuchli-

nie zorganizowała 

piknik rodzinny, 

podczas którego 

przeprowadzono 

szkolenie z udzie-

lania pierwszej po-

mocy, przeprowa-

dzono również za-

wody sportowo-

sprawnościowe.  

Z udzielonej dota-

cji kwotę 2 000 zł 

zakupiono puchary 

i nagrody, fanty na loterię, artykuły promujące imprezę.  

W ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Gminne zawody 

OSP” Ochotnicza Straż Pożarna w Trzciance w dniu 5 września 2021 r. przeprowa-

dziła gminne zawody OSP oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zawodach 

wzięło udział 5 jednostek OSP. Podczas konkurencji goszczono ok. 200 mieszkań-

ców Gminy Brańszczyk oraz Powiatu Wyszkowskiego. Otrzymaną dotację w kwocie 

2 500 zł przeznaczono na zakup nagród rzeczowych oraz zakup produktów spożyw-

czych na poczęstunek. 

Ryc. 75 Strongman Cup II - piknik rodzinny, źródło: Nowy Wyszko-
wiak 
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W 2021 roku Wójt Gminy Brańszczyk objął Honorowym Patronat następu-

jące przedsięwzięcia: 

1. „Krwi nie zastąpi żaden lek” Akcja Krwiodawstwa w dniu 26 luty 2021 r. 

w Porębie. 

2. „Sprzątamy otoczenie” w dniu 15 maja 2021 r. Białebłoto. Na realizację 

przedsięwzięcia przyznano środki finansowe w kwocie 500,00 zł. 

3. „Dzień Rodziny” - 3 czerwiec 2021 r. w Dudowiźnie. Na realizację przed-

sięwzięcia przyznano środki finansowe w kwocie 700,00 zł. 

4. „Gminne zawody OSP” w dniu 5 września 2021 r. w Trzciance. 

5. „Strongman Cup II Piknik Rodzinny” w dniu 31 lipca 2021r. w Tuchlinie. 

6. „Towarzyskie Zawody w Wędkarstwie Spławikowo-Gruntowym o Pu-

char Wójta Gminy Brańszczyk” w dniach 24-25 lipiec 2021 r. 

7. „Otwarcie kuchni połączone z piknikiem rodzinnym” - 11 wrzesień 2021 

r. w Porębie. 

8. „Hubertus jeździecki 2021” - 2 październik 2021 r.  Na realizację przedsię-

wzięcia przyznano środki finansowe w kwocie 700,00 zł. 

Ryc. 76 Gminne zawody OSP, źródło: FB OSP Trzcianka 

Ryc. 77 Hubertus jeździecki 2021, źródło: zasoby własne 
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9. „Przegląd piosenki regionalnej III Mazowiecki Kongres Kół Gospodyń 

Wiejskich” w dniu 18 wrzesień 2021 r.  Koło Gospodyń Wiejskich „Klub Se-

niora Brańszczyk” na realizację przedsięwzięcia przyznano środki finan-

sowe na kwotę 600,00 zł. 

10. „Integracja” - 2 październik 2021 r. spotkanie integracyjne Kół Gospodyń 

Wiejskich z terenu Gminy Brańszczyk w Nowych Budach. Na realizację 

przedsięwzięcia przyznano środki finansowe w kwocie 1 000,00 zł. 

11. „II 24-godzinny bieg wokół Gminy Brańszczyk” w dniach 1-2 październik 

2021 r. Na realizację przedsięwzięcia przyznano środki finansowe w kwocie 

550,00 zł. 

12. „Wyścig kolarski Ogólnopolskie zakończenie sezonu kolarskiego o Pu-

char Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika” - 10 

październik 2021 r. Na realizację przedsięwzięcia przyznano kwotę 

1 000,00 zł. 

Wójt Gminy Brańszczyk na wyżej wymienione wydarzenia przekazał materiały infor-

macyjne i promujące Gminę Brańszczyk w postaci folderów, map oraz innych gad-

żetów z logo gminy. 

  

Ryc. 78 II 24-godzinny bieg wokół Gminy Brańszczyk 
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Jednym z wielu zadań Gminy jest ochrona przeciwpożarowa ludności oraz likwi-

dowanie 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, Białe-

błoto-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 Ban-

kowe. Jednostka OSP Brańszczyk włączona jest w Krajowy System Ratowniczo-

Gaśniczy. Liczebność członków w we wszystkich jednostkach OSP wynosiła ogółem 

- 257, w tym mężczyzn 247, kobiety 10. Liczba strażaków mogących brać bezpo-

średni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wynosiła - 90, w tym mężczyzn - 88, 

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 – 5 szt., 

7. piły do drewna -11 szt., 

8. piły do betonu i stali – 3 szt., 

9. radiostacje nasobne – 22 szt., 

10. torby medyczne – 7 szt. 

11. aparaty tlenowe – 16 kpl. 

12. ubrania bojowe - 75 kpl. 

13. hełmy bojowe – 85szt., 

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 47. Aktywność poszczególnych jednostek OSP w likwidacji różnego typu  

zagrożeń w roku 2021 

Jednostka OSP Pożary Zagrożenia miejscowe Inne Razem 

Brańszczyk 20 21 7 48 

Białebłoto 0 1 1 2 

Budy Nowe 0 11 6 17 

Poręba 5 2 6 13 

Trzcianka 5 11 4 20 

Udrzyn 5 1 3 9 

Turzyn 0 0 0 0 

Razem 35 47 27 109 

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 prze-

ciwpożarowej oraz likwidowania zagrożeń spowodowanych klęskami żywiołowymi 

oraz różnymi innymi zagrożeniami. W 2021 roku kontynuowano roboty wykończe-

niowe w remizie w Białymbłocie-Stara Wieś ze środków funduszu sołeckiego oraz 

Gminy. Budowa została zakończona w grudniu 2021 roku. Wykonano termoizolację 

budynku remizy OSP w Udrzynie ze środków funduszu sołeckiego i Gminy. Wyko-

nano remont Garaży OSP w Porębie ze środków Samorządu Województwa Mazo-

wieckiego i Gminy. W roku 2021 kontynuowano remont remizy OSP w Trzciance.  

W strategicznych planach Gminy planowane jest włączenie tej jednostki do Krajo-

wego 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 pomiesz-

czenia na lokalne miejsce spotkań kulturalnych dla lokalnej społeczności. Plano-

wane oddanie remizy do użytku październik 2022 rok. 

W 2021 roku Ochotnicze Straże Pożarne składały wnioski o środki na wy-

posażenie w sprzęt przeciwpożarowy i remonty remiz do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Ubezpieczenia Społecznego 

Rolników, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Samorządu Woje-

wództwa Mazowieckiego. 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 „Ogólno-

polskiego programu finansowania służb ratowniczych. Dofinansowanie zakupu 

sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, i OSP Trzcianka. 

Z programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez 

aktywowanie i doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wykaz tych i in-

nych środków pozyskanych dla OSP przedstawiono w załączonej tabeli. 

Ryc. 79 . Remiza OSP w Trzciance – widok elewacji po ukończeniu remontu wg. projektu, 
źródło: zasoby własne 
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Tabela 48. Środki pozyskane w 2021 roku dla jednostek OSP w gminie Brańszczyk 

Jed-
nostka 
OSP 

Dotacja 
KSRG 
(w zł) 

Dotacja 
MSWiA 
(w zł) 

WFOŚi
GW 

(w zł) 

 Mar-
szałek 
woje-
wódz-

twa 
(w zł) 

 PZU 
(w zł) 

FUSR 
(w zł) 

Po-
wiat 
Wy-

szkow
ski 

(w zł) 

Razem 
(w zł) 

Nowe Budy  7 000,00      7 000,0 

Poręba  7 500,00  34 500,00  12 000,00  54 000,00 

Trzcianka  12 500,00 13 300,00 20 000,00 5 000,00  4 800,00 55 600,00 

Udrzyn      10 200,00  10 200,00 

Brańszczyk 3.700,00 5 000,00 17 100,00   11 900,00  37 700,00 

Razem 3 700,00 32 000,00 30 400,00 54 500,00 5 000,00 34 100,00 4 800,00 164 500,00 

Źródło: opracowanie własne. 

Takie jednostki jak OSP: Brańszczyk, Poręba, Trzcianka, Udrzyn, Nowe Budy wzbo-

gaciły się o nowy sprzęt tj. agregat prądotwórczy 3 fazowy, piła ratownicza, sanie 

lodowe, radiotelefony, pompę pływającą, wentylator oddymiający, latarki, ubrania 

bojowe, buty strażackie, ubrania koszarowe, hełmy, kominiarki i inny sprzęt.  Po-

nadto zakupiono sprzęt z funduszy sołeckich dla jednostki OSP Poręba, Tuchlin  

i Nowe Budy. 
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WYKAZ MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH 

• Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brańszczyk za 2021 rok; 

• Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Zakładu Gospodarki Ko-

munalnej w Brańszczyku za rok 2021; 

• Sprawozdanie z realizacji potrzeb i wykonania zadań Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Brańszczyku za rok 2021; 

• Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 

w Brańszczyku za rok 2021; 

• Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyku 

za rok 2021; 

• Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Brańszczyku za rok 2021; 

• Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Brańszczyk z or-

ganizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzą-

cymi działalność pożytku publicznego” za rok 2021; 

• Strategia rozwoju gminy Brańszczyk na lata 2021-2025; 

• Arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2020/21 oraz 2021/22 

• Dane z systemu kadrowego 

• Dane z Systemu Informacji Oświatowej 

• Dane z systemu ewidencji ludności 

• Kurier Gminy Brańszczyk 

• Biuletyn Informacji Publicznej gminy Brańszczyk 

• Strona na Facebooku – Gmina Brańszczyk 

 
 

 


