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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Brańszczyk!

Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Brańszczyk”, który po raz pierwszy
został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Raport o stanie
gminy za dany rok, to swoiste spojrzenie na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację
Gminy. Co roku mieszkańcom Gminy Brańszczyk będą przedstawiane przez wójta
szczegółowe dane o ludności, stanie finansów i majątku gminy, realizacji programów i
strategii uchwalonych przez radę gminy oraz funkcjonowaniu urzędu i gminnych jednostek
organizacyjnych.
Należy zauważyć, że „Raport o stanie Gminy Brańszczyk za rok 2018” nie jest
monografią opisującą w szczegółach każdą z dziedzin z zakresu działań gminy, ale zbiorem
informacji pozyskanych z zasobów Urzędu Gminy w Brańszczyku, gminnych jednostek
organizacyjnych, przetworzonych na potrzeby tego dokumentu. Dzięki temu publikacja ta
zawiera informacje pozwalające ocenić i przeanalizować różne zagadnienia, związane
z rozwojem społeczno-gospodarczym oraz zarządzaniem Gminą Brańszczyk w 2018 roku.
Składam wyrazy uznania i podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do
powstania niniejszego Raportu.
Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy
Brańszczyk do lektury tego dokumentu.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Wiesław Przybylski
Wójt Gminy Brańszczyk
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I. INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE
1. Położenie i obszar
Gmina Brańszczyk jest gminą wiejską, położoną w obrębie dwóch mezoregionów fizycznogeograficznych: - na północy i w centrum obszaru gminy – Międzyrzecza Łomżyńskiego
(część makroregionu Niziny Północnomazowieckiej), położonego w widłach dolin Narwi
i Bugu;

-

na

południu

–

Doliny Dolnego

Bugu

(część

makroregionu

Niziny

Środkowomazowieckiej).
Gmina zajmuje obszar 16651 ha i znajduje się 60 km od Warszawy, 12 km od Wyszkowa,
przy drodze ekspresowej S8 przebiegającej od Wrocławia do Białegostoku, która łączy
aglomeracje: wrocławską, łódzką, warszawską i białostocką. Trasa ta na odcinku Wrocław –
Ostrów Mazowiecka stanowi polską część trasy E67, natomiast odcinek Warszawa – Ostrów
Mazowiecka to polski odcinek drogi Via Baltica.
Gmina Brańszczyk graniczy z następującymi gminami:


od północy z gminą Długosiodło (powiat wyszkowski),



od północnego wschodu z gminą Ostrów Mazowiecka (powiat ostrowski),



od wschodu z gminą Brok (powiat ostrowski),



od południowego wschodu z gminą Sadowne i Łochów (powiat węgrowski),



od południowego zachodu z miastem i gminą Wyszków (powiat wyszkowski),



od zachodu z gminą Rząśnik (powiat wyszkowski).

Administracyjnie Gmina Brańszczyk należy do województwa mazowieckiego i powiatu
wyszkowskiego. W skład gminy wchodzą następujące miejscowości: Białebłoto-Kobyla,
Białebłoto-Kurza, Białebłoto-Nowa Wieś, Białebłoto-Stara Wieś, Brańszczyk, Budykierz,
Dalekie-Tartak, Dudowizna, Knurowiec, Niemiry, Nowe Budy, Nowy Brańszczyk,
Ojcowizna, Poręba-Kocęby, Poręba Średnia, Przyjmy, Stare Budy, Trzcianka, Tuchlin,
Turzyn, Udrzyn, Udrzynek. Siedzibą władz gminy jest Brańszczyk.
Atutem gminy jest malownicze położenie wśród lasów i doliny rzeki dolnego Bugu oraz
stosunkowa bliskość Warszawy.
2. Ludność i jej struktura
Pod względem zaludnienia Gmina Brańszczyk należy do średnich w województwie
mazowieckim.
Liczba mieszkańców gminy wg sołectw - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku:
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Miejscowość

Ulica

Mieszkańcy
stali

czasowi

aktualni

BIAŁEBŁOTO-KOBYLA

407

1

408

BIAŁEBŁOTO-KURZA

194

1

195

BIAŁEBŁOTO-STARA WIEŚ

254

BRAŃSZCZYK

BIELIŃSKA

210

8

218

BRZOZOWA

13

13

CHABROWA

13

13

CIEPŁA

10

10

DĘBOWA

2

2

DWORSKA

4

4

FRYDERYKA CHOPINA
GRZYBOWA

89

5

1

JANA PAWŁA II

302

94
1

178

480

JEZIORNA

8

8

KAMIENIECKA

5

5

13

13

4

4

NA SKARPIE
NA STOKU
NADBUŻNA
NAKIEŁ
POGODNA

253

2

255

41

1

42

1

1

2

POLNA

22

PROSTA

60

PRZYJEMNA

25

25

RETMAŃSKA

2

2

RUMIANKOWA

10

10

WĄSKA

17

17

ZIELONE WZGÓRZE

17

1

18

1122

197

1319

219

3

222

RAZEM:
BUDYKIERZ
DALEKIE-TARTAK

254

BRZOZOWA

22
1

28

61

28

DĘBOWA

2

LIPOWA

4

4

MODRZEWIOWA

9

9

PUSZCZY BIAŁEJ

57

5

1

3

3

60
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SOSNOWA

68

TOPOLOWA

23

23

WRZOSOWA

101

101

RAZEM:

1

69

292

5

297

DUDOWIZNA

229

1

230

KNUROWIEC

250

250

NIEMIRY

312

312

NOWA WIEŚ

372

8

380

NOWE BUDY

307

2

309

NOWY BRAŃSZCZYK

235

235

OJCOWIZNA

107

107

PORĘBA ŚREDNIA

402

5

407

PORĘBA-KOCĘBY

355

8

363

PRZYJMY

252

STARE BUDY

191

2

193

1050

9

1059

TUCHLIN

227

11

238

TURZYN

762

11

773

UDRZYN

287

4

291

LEŚNA

1

1

2

ŚWIERKOWA

1

TRZCIANKA

RAZEM:
UDRZYNEK
Razem

252

1

289

5

294

352

8

360

8180

277

Według stanu na koniec roku 2018 w gminie Brańszczyk było zameldowanych ogółem:
 8180 osób na pobyt stały (w tym 7 cudzoziemców), z których 4166 osób stanowią
kobiety, a 4014 – mężczyźni,
 277 osób na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy (w tym 9 cudzoziemców)
Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat – 1547.
Osoby pełnoletnie ogółem 6633, to:


37 kobiet w wieku 18 lat,



51 mężczyzn w wieku 18 lat



2308 kobiet w wieku 19-60 lat,
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2722 mężczyzn w wieku 19-65 lat,



1026 kobiet powyżej 60 lat,



489 mężczyzn powyżej 65 lat

W roku 2018 zarejestrowano następujące zdarzenia dot. ludności gminy:


96 urodzeń,



89 osób (50 kobiet, 39 mężczyzn) zawarło małżeństwo,



9 małżeństw cywilnych zarejestrowanych w USC w Brańszczyku,



46 małżeństw wyznaniowych zarejestrowanych w USC w Brańszczyku,



114 osób zmarłych zameldowanych na pobyt stały,



104 aktów zgonu zarejestrowanych w USC w Brańszczyku,



11 małżeństw rozwiązanych przez rozwód,



3 osoby wróciły po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,



1 osoba zmieniła nazwisko,



20 parom małżeńskim wręczono odznaczenia „Za długoletnie pożycie małżeńskie”
przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (50 lat) Złote Gody,



4 pary małżeńskie obchodziły Diamentowe Gody (60 lat),



3 pary małżeńskie obchodziły Żelazne Gody (65 lat).
Na przełomie kilku lat nie zaobserwowano znacznego wzrostu ani spadku liczby

mieszkańców (wg danych z ewidencji ludności). Budynki przybywają, ale mieszkańcy tych
budynków nie zawsze dopełniają obowiązku meldunkowego. Większość z nich uważa, że nie
ma obowiązku meldunkowego albo nie chcą utracić poprzedniego meldunku. Na terenie
gminy znajduje się Dom Pomocy Społecznej, Dom Emeryta, Ośrodek SzkolnoWychowawczy, w których osoby meldują się tylko na pobyt czasowy. Nie obserwuje się
przyrostu naturalnego w gminie, ponieważ liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń.
Podyktowane jest to tym, że na terenie gminy posiadamy ww. ośrodki, gdzie zdarzenia
urodzeń nie występują. Zaobserwować można również tendencję spadkową urodzeń (w 2018
roku lekko wzrosła), jak również ilości zawieranych związków małżeńskich.
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3. Władze gminy
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy wybieranym od 2018 r.
na pięcioletnią kadencję. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające
w zakresie działania gminy. Są to w szczególności: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie
budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych w ustawie.
Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej
miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców.
Radę Gminy Brańszczyk tworzy 15 radnych. W 2018 roku funkcjonowały 2 składy Rady
Gminy:
Kadencja 2014-2018:
Przewodniczący Rady Gminy - Gałązka Sławomir Kazimierz
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Mikołajewska Elżbieta
Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Skłucki Andrzej
Radni wybrani w poszczególnych okręgach:
1.

Bralewski Stanisław Krzysztof – Przyjmy, Nowy Brańszczyk (28 sierpnia 2018 r. – zgon)

2.

Deptuła Dariusz – Nowe Budy, Stare Budy, Tuchlin

3.

Domalewski Jan – Dudowizna, Poręba-Kocęby

4.

Gałązka Sławomir Kazimierz – Udrzynek, Udrzyn

5.

Kaflik Grzegorz – Brańszczyk

6.

Marszał Mariusz Piotr – Poręba Średnia

7.

Mikołajewska Elżbieta – Brańszczyk

8.

Nasiadka Anna Ewa – Budykierz, Knurowiec

9.

Ostrowski Andrzej – Białebłoto-Kobyla

10. Rogalska Joanna Bożena – Białebłoto-Stara Wieś, Białebłoto-Kurza
11. Skłucki Andrzej – Nowa Wieś, Dalekie-Tartak
12. Stoszewska Jadwiga

– Turzyn

13. Uchal Jadwiga – Trzcianka, Ojcowizna
14. Wielgolaska Ewa Beata – Niemiry
15. Wyszyńska Jadwiga – Trzcianka
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Kadencja 2018-2023 - od 21 listopada 2018 r. – wybory odbyły się w dniu 21 października
2018 r.:
Przewodnicząca Rady Gminy – Ewa Beata Wielgolaska
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Jan Domalewski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Paweł Szydlik
Radni wybrani w poszczególnych okręgach:
1.

Błoński Adam - Przyjmy, Nowy Brańszczyk

2.

Bralewski Tomasz

3.

Czarnecki Bogdan Antoni

4.

Deptuła Piotr – Brańszczyk

5.

Domalewski Jan - Dudowizna, Poręba-Kocęby

6.

Gałązka Sławomir Kazimierz - Udrzynek, Udrzyn

7.

Kruszewski Tadeusz - Białebłoto – Kobyla

8.

Kukwa Andrzej Marek - Poręba Średnia

9.

Nasiadka Anna Ewa - Budykierz, Knurowiec

- Brańszczyk
- Nowe Budy, Stare Budy, Tuchlin

10. Skłucki Andrzej - Nowa Wieś, Dalekie-Tartak
11. Stoszewska Jadwiga – Turzyn
12. Szydlik Paweł - Białebłoto - Stara Wieś, Białebłoto-Kurza
13. Uchal Jadwiga - Trzcianka, Ojcowizna
14. Wielgolaska Ewa Beata – Niemiry
15. Zagożdzon Hanna – Trzcianka
Częstotliwość obrad rady gminy i jej komisji:


w kadencji 2014-2018:

- Sesje Rady Gminy – 14
- Posiedzenia Komisji Rady Gminy – 16


w kadencji 2018-2023:

- Sesje Rady Gminy – 2
- Posiedzenia Komisji Rady Gminy – 10
Liczba podjętych uchwał i stanowisk:


w kadencji 2014-2018 - 57 uchwał w tym 1 stanowisko



w kadencji 2018-2023 - 26 uchwał w 2018 roku
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Katalog rozstrzygniętych przez Radę Gminy spraw:
UCHWAŁY RADY GMINY BRAŃSZCZYK – 2018 ROK
(kadencja 2014-2018)

L.p.
1.
2.

Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały

Ilość

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Brańszczyk na lata 2018-2028
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2018 rok.

9
10

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli
prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Brańszczyk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów
3.

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego

4.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części działek o numerach ewidencyjnych 618 i 619 miejscowości Przyjmy
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Wyszkowskiego zadania z

5.

zakresu właściwości Powiatu – bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie
gminy Brańszczyk w 2018 roku

6.

7.

w sprawie podziału Gminy Brańszczyk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
w sprawie podziału Gminy Brańszczyk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie

8.

specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla
nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brańszczyk

9.

10.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brańszczyk”
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

11. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
10
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lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Brańszczyk lub jej podległym jednostkom oraz warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczna oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
12. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej
13.

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

14. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII.260.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia
15.

2 marca 2018 roku w sprawie w sprawie podziału Gminy Brańszczyk na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym
w

sprawie

rozpatrzenia

i

zatwierdzenia

sprawozdania

finansowego

wraz

ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Brańszczyk za 2017 rok
16.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brańszczyk absolutorium z tytułu wykonania
budżetu gminy za 2017 rok

17. w sprawie miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brańszczyk
18.

19.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Brańszczyk
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie Gminy Brańszczyk
w sprawie stanowiska Rady Gminy Brańszczyk dotyczącego Skargi Wojewody

20.

Mazowieckiego na uchwałę Nr XXVII/166/2001 Rady Gminy Brańszczyk z dnia
30 marca 2001 r. w sprawie zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brańszczyk

21.

22.

23.

w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy
Brańszczyk
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości
Turzyn
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Dalekie-Tartak

24. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach
11
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ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
25.

26.

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib odwodowych komisji wyborczych
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI.245.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia

27.

28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz

Gminnego

Programu

Przeciwdziałania Narkomanii
28.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych terenów w gminie Brańszczyk

29. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Brańszczyk

2

30. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brańszczyk

3

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację
31. zadania

pn."Wykonanie

dodatkowego

odwodnienia

pasa

drogowego

drogi

powiatowej Nr 4403W w miejscowości Białebłoto-Kobyla"
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego
32. deficytu budżetu Gminy Brańszczyk w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

UCHWAŁY RADY GMINY BRAŃSZCZYK – 2018 ROK
(kadencja 2018-2023)

L. p.

Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały

Ilość

1.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Brańszczyk

2.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brańszczyk

3.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańszczyk

4.

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

5.

w sprawie powołania Komisji Finansów i Gospodarki Rady Gminy Brańszczyk

6.

w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych
i Porządku Publicznego Rady Gminy Brańszczyk
12
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7.
8.

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Rady Gminy Brańszczyk
w sprawie uzgodnienia wykonania prac na potrzeby ochrony przyrody w użytkach
ekologicznych w 2018 r.

9.

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brańszczyk

10.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

11.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2019 rok

12.
13.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2028
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2018 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Wyszkowskiego zadania z

14.

zakresu właściwości Powiatu - zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie
gminy Brańszczyk w 2019 roku
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych polegających na prowadzeniu
konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania

15.

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie
Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji gminie
Wyszków w roku 2019

16.

17.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami

18.

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2019 roku

19.
20.
21.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańszczyk
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na
2019-2028 r.
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym,

22.

przewodniczącemu Rady Gminy i przewodniczącym organów wykonawczych
jednostek pomocniczych Gminy Brańszczyk

23.

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Finansów i Gospodarki Rady
13
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Gminy Brańszczyk
24.

25.

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Gminy Brańszczyk
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Rady
Gminy Brańszczyk
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z

26.

pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023

Zaskarżenia uchwał - Skarga z dnia 30 kwietnia 2018 r. Wojewody Mazowieckiego na
uchwałę Nr XXVII/166/2001 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie
zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Brańszczyk.

Wójt Gminy – organ wykonawczy gminy


od 12 listopada 1998 r. do 21 listopada 2018 r. – Mieczysław Pękul



od 21 listopada 2018 r. (w wyniku wyboru 21 października 2018 r.) – prof. dr hab.
Wiesław Przybylski

Wójt wykonuje uchwały rady gminy, realizuje zadania zlecone z administracji rządowej,
podejmuje decyzje, wynikające z kompetencji ustawowych organu wykonawczego gminy,
w indywidualnych sprawach obywateli, reprezentuje gminę na zewnątrz.
Wójt kieruje administracją gminną przy pomocy zastępcy wójta, sekretarza gminy i skarbnika
gminy.
Funkcję Zastępcy Wójta pełnili:


od 12 listopada 1998r. do 21 listopada 2018 r. – Andrzej Łapiński



od 23 listopada 2018 r. do 21 marca 2019 - Marek Zdziarstek

Funkcję Sekretarza Gminy pełniła od 19 listopada 1990 r. do 7 grudnia 2018 r. – Danuta
Chmielewska, natomiast w wyniku konkursu przeprowadzonego w grudniu 2018 roku
od 1 stycznia 2019 r. – Sekretarzem Gminy jest dr Elżbieta Paziewska.

14
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Funkcję Skarbnika Gminy pełniła od 12 lutego 1979 r. do 15 marca 2019 r. – Ewa Mróz,
natomiast 15 marca 2019 r. uchwałą Rady Gminy powołana została na to stanowisko –
Małgorzata Zielonka.

II. REALIZACJA STRATEGII I PROGRAMÓW GMINNYCH
1. Strategia Rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2015-2020 określa misję rozwoju gminy
jako przedsięwzięcia do realizacji, według hierarchii dziedzin, w następujący sposób:
1) Środowisko naturalne:


zachować istniejące walory przyrodnicze gminy,



zatrzymać degradację jakości wód powierzchniowych,



odtworzyć zasoby wodne w ramach „małej retencji”



konsekwentnie realizować zalesienia, dolesienia i zadrzewienia,



realizować projekty z grupy odnawialnych źródeł energii,



zabezpieczyć brzeg rzeki Bug przed postępującą erozją w kierunku terenów
zainwestowanych.

2) Zagospodarowanie terenu:


chronić historyczne układy urbanistyczne,



wprowadzić ład przestrzenny na terenach rekreacyjnych gminy



narzucić ramowe kanony architektoniczne nawiązujące do regionalnych wzorów
architektonicznych,



ograniczyć na terenach wiejskich wysokość wznoszonych budynków do dwóch
kondygnacji,



chronić i odbudowywać parki i układy zieleni na ternach zurbanizowanych.

3) Układ komunikacyjny:


poprawić jakość istniejącej sieci drogowej układu gminnego,



zarezerwować tereny dla przebiegu nowych tras komunikacyjnych,



zrealizować ciąg spacerowo – rekreacyjny i ścieżki rowerowe wzdłuż Bugu,



ułożyć chodniki wzdłuż dróg przebiegających przez wsie,



zrealizować budowę zatok na przystankach komunikacji publicznej,
15
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budować parkingi w miejscach o zaawansowanych procesach urbanizacyjnych,



wybudować ścieżki rowerowe.

4) Infrastruktura:


rozbudować systemy kanalizacji sanitarnej,



modernizować stacje wodociągowe i usprawnić systemy zaopatrzenia w wodę



rozbudować system sieci gazowej na terenie całej gminy,



promować wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,



zmodernizować przystań wodną i utworzyć miejsca biwakowe nad rzeką Bug

5) Rozwój gospodarczy:


rozwinąć sektor usług,



stymulować rozwój mieszkalnictwa,



rozwinąć przemysł i „czyste technologie”,



kreować zrównoważony rozwój przy współpracy z sąsiednimi gminami,



promować gminę i przyciągać inwestorów,



promować agroturystykę i zdrowy oparty o sport styl życia,



rozwinąć komunikację.

6) Infrastruktura społeczna


rozwinąć bazę sportową poprzez budowę i modernizację boisk, hal sportowych
i pływalni,



stworzyć kluby młodzieżowe i świetlice środowiskowe, place zabaw, siłownie
zewnętrzne,



zlokalizować infrastrukturę dla rekreacji ogólnodostępnej (trasy rowerowe, piesze,
miejsca biwakowe, parkingi, zaplecze gastronomiczne, przystanie wodne),



utrzymać bazę przedszkolną,



zwiększyć stopień bezpieczeństwa publicznego,



ograniczyć zasięg patologii społecznych.

Główne problemy i przedsięwzięcia realizacyjne:


Gmina Brańszczyk dzięki swym walorom krajobrazowo- przyrodniczym w
przyszłości powinna stanowić bazę dla rekreacji indywidualnej i ogólnodostępnej.
16
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Należy

więc

wprowadzić

ład

przestrzenny

na

terenach

zurbanizowanych

przeznaczonych na rekreację.


Zrealizowanie systemów wodociągowych wymusza budowę kanalizacji i jest ona
niezbędna w celu zahamowania dalszej degradacji środowiska.

Do obszarów priorytetowych rozwoju gminy zaliczono:


Gospodarkę – rozwój rolnictwa i pozarolniczych funkcji na bazie istniejących
zasobów terenów inwestycyjnych oraz rozwój turystyki i agroturystyki;



Społeczeństwo – utrzymanie dostępności i wysokiego poziomu oświaty i opieki
zdrowotnej, rozwój sportu, kultury

fizycznej i turystyki oraz innych usług

społecznych, poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, umiejętność
tworzenia lepszych warunków życia i aktywizacji społeczności lokalnej.


Infrastrukturę – działania, które będą tworzyć warunki do skutecznej realizacji
inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury technicznej, zgodnej
z zasadami

polityki

przyjaznej

środowisku

oraz

infrastruktury

społecznej

odpowiadającej współczesnym potrzebom.
Ważnymi inwestycjami infrastrukturalnymi w gminie są działania związane z gospodarką
wodno-kanalizacyjną. Gmina ma dostęp do dobrej jakości wody podziemnej, nie
wymagającej uzdatniania oraz kompletną sieć wodociągową. W tym zakresie konieczne są
tylko

inwestycje

modernizacyjne.

Natomiast

sieć

kanalizacyjna

w

gminie

jest

niewystarczająca, nie gwarantuje niezbędnej ochrony dla środowiska i w tym zakresie
konieczne są poważne inwestycje oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków.
Istotnym elementem infrastruktury ochrony środowiska jest wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii. Istnieje także potrzeba sukcesywnej gazyfikacji gminy.
Analizując uwarunkowania realizacji omawianej „Strategii rozwoju gminy…” należy
zauważyć, że jest ona podstawowym planem, realizowanym w celu ożywienia oraz
harmonijnego rozwoju, wielostronnego rozwoju Gminy. Zarządzanie „Strategią ….”
powierzono Wójtowi Gminy, który w ramach monitorowania dokumentu miał przygotować
raz na dwa lata sprawozdanie z realizacji „Strategii…” Przygotowanie sprawozdania winno
być poprzedzone stałym zbieraniem wniosków i propozycji mieszkańców gminy.
Sprawozdanie to powinno zawierać:
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opis realizacji poszczególnych celów operacyjnych,



ocenę realizacji poszczególnych działań w zakresie terminowości wdrażania zadań
oraz ich zgodności z przyjętymi celami strategicznymi,



w przypadku wystąpienia zmiany uwarunkowań, propozycje działań korygujących
przyjęte zadania lub propozycje zmian w zapisach „Strategii …”

Mimo upływu w 2018 r. trzech lat od uchwalenia ww. strategii, Urząd Gminy w Brańszczyku
nie dysponuje żadnym sprawozdaniem Wójta Gminy z realizacji Strategii Rozwoju Gminy
Brańszczyk na lata 2015-2020.
2. Program współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
W roku 2018 Wójt nie przedłożył Radzie Gminy do dnia 31 maja sprawozdania za rok 2017,
ani nie opublikował ww. sprawozdania z realizacji programu współpracy w Biuletynie
Informacji Publicznej, co było niezgodne z art. 5a ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 został uchwalony przez
Radę Gminy 28 grudnia 2017 r., czyli po terminie wskazanym w art. 5a ust.1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), tj. do
dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
Głównym

celem

Programu

jest

efektywne

wykorzystanie

społecznej

aktywności

w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społecznych mieszkańców Gminy oraz wsparcie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
Realizacja ustawowych zadań publicznych Gminy Brańszczyk przez podmioty prowadzące
działalność w strefie pożytku publicznego powinna być zlecana na podstawie przepisów
ustawy z

dnia

24

kwietnia

2003 r.

o

działalności

pożytku

publicznego i o

wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688.), zwanej „ustawą” w formie:
1) powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji;
2) wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ma się odbywać w sferze
zadań publicznych określonych w ustawie, a w szczególności w zakresie:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
18
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Za zagadnienia priorytetowe w 2018 r. uznano:
1) przedsięwzięcia z zakresu kultury – współudział w organizacji Gminnych Dożynek i innych
imprez;
2) upowszechnianie zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży;
3) propagowanie wśród mieszkańców gminy kultury i sztuki oraz niematerialnych dóbr
kultury naszego regionu.
Współpraca Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami miała
następujące formy:
1) publikowanie informacji dotyczących podejmowania działań objętych Programem na
gminnej stronie internetowej;
2) prawo do udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów w
sesjach Rady Gminy i obradach Komisji Rady Gminy;
3) inne formy wsparcia:
a) udzielanie pomocy przy organizowaniu otwartych spotkań przez organizacje pozarządowe i
inne podmioty, w tym m.in. bezpłatne udostępnianie sali konferencyjnej Urzędu Gminy
i pomieszczeń w świetlicach wiejskich, użyczanie sprzętu,
b) w miarę możliwości udostępnianie terenów gminnych do realizacji przedsięwzięć,
c)

udzielanie

rekomendacji

organizacjom

pozarządowym

i

innym

podmiotom

współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł niż budżet
Gminy,
d) wzajemne wykorzystanie wiedzy profesjonalistów

pracujących

w samorządzie

i organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach,
e) wspieranie w ubieganiu się o pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł niż
budżet Gminy, w tym z funduszy europejskich,
f) promowanie działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów, uczestniczących
w realizacji Programu.
Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych podmiotom prowadzącym
działalność pożytku publicznego jest otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu zlecania
realizacji zadań publicznych.
W 2018 roku Wójt Gminy Brańszczyk nie ogłosił otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych i nie zlecił, w innym trybie wymienionym w ustawie, realizacji zadań
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publicznych organizacjom pozarządowym w ramach posiadanych w budżecie 30 000 zł
środków na cele określone w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
3. Program ochrony środowiska
Obowiązek wykonania gminnego Programu ochrony środowiska wynika z art. 7 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.
Program określa zadania własne gminy, a także diagnozę problemów środowiska na terenie
Gminy Brańszczyk. Po dokonaniu diagnozy stanu poszczególnych komponentów środowiska
na ternie gminy oraz kierując się uwarunkowaniami zewnętrznymi (obowiązujące akty
prawne) i wewnętrznymi (lokalne opracowania planistyczne i strategiczne, stan środowiska
przyrodniczego) dokonano wyboru priorytetów ekologicznych:


dalsza poprawa stanu środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego,



ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,



edukacja ekologiczna mieszkańców i zarządzanie środowiskiem.

Celem realizacji założeń Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brańszczyk jest poprawa
stanu środowiska. Wśród podejmowanych działań są między innymi - rozwijanie OZE oraz
działania związane z gospodarką niskoemisyjną. Efektem ich wdrożenia będzie poprawa
wskaźników opisujących stan środowiska naturalnego.
Podjęte działania:


Pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na utylizację azbestu i zutylizowano 148 ton. Dotacja
z WFOŚiGW wyniosła 33.999,55 zł, zaś z budżetu gminy przeznaczono na ww. cel
8.517,89 zł.



Zaktualizowano bazę azbestową



Przygotowano projekt uchwały Rady Gminy Brańszczyk w sprawie uzgodnienia
wykonania prac na potrzeby ochrony przyrody w użytkach ekologicznych. Uchwałę
przesłano do realizacji Nadleśnictwu Wyszków.



Sporządzono raporty do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych
substancji za 2017 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 2017 r. (do opłat za
gospodarcze korzystanie ze środowiska) dot. Urzędu Gminy w Brańszczyku, szkół i
przedszkoli.
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Informacje o postępach w realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Brańszczyk
na lata 2017 – 2020, z perspektywą do 2024 r. uzyskiwane w trakcie corocznego
monitoringu mogą pozwolić na uzyskanie:


pozytywnego nastawienia do realizowanych zadań przez lokalną społeczność,



aktywizację mieszkańców przy dalszym wdrażaniu Programu,



bieżącą ocenę przeszkód i słabych stron przy realizacji przyjętych zadań,



możliwość

bieżącej

korekty

przyjętych

priorytetów

w

wyniku

zmian

zachodzących wewnątrz i na zewnątrz gminy.
Omawiany Program prezentuje wskaźniki monitoringu na lata 2017- 2020, z danymi wartości
wskaźnika dla roku 2016.
Brak danych w Urzędzie o monitoringu wykonanym dla roku 2017 i 2018.
4. Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi i Zapobiegania Bezdomności
Zwierząt
Program miał zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, pozostawionych bez opieki,
w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Zadania wynikające z programu realizowano m.in. poprzez sporządzanie umów adopcyjnych
na bezdomne zwierzęta, zlecanie ich odłowienia i odwiezienia do schroniska, zawieranie
umów na usługi weterynaryjne.
5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych i narkomanii w Polsce jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z ww. ustawami prowadzenie działań w
zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz integracji społecznej osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków należy do zadań własnych gminy i jest realizowane
w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
narkomanii, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Program zawiera wykaz zadań
mających na celu zapobieganie powstawaniu problemów związanych z uzależnieniem.
Znaczna część zadań ukierunkowanych na przeciwdziałanie narkomanii, ze względu na taki
sam charakter i te same grupy adresatów realizowana jest łącznie z zadaniami
ukierunkowanymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
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Podstawowym celem programu jest ograniczenie spożywania alkoholu i używania
narkotyków oraz związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych, a także
podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Brańszczyk na temat zagrożeń wynikających
z używania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych, a w szczególności narkotyków.
6. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Brańszczyk.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w art. 6 ust. 1 nakłada
na organy administracji rządowej i samorządowej zadania z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Art. 6 ust 2 pkt.1 cytowanej ustawy nakłada na gminy, jako zadanie
własne, obowiązek stworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
poprzez:


opracowanie i realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,



prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,



zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,



tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Program określa kierunki działań, wskazuje zadania pomocowe kierowane do poszczególnych
członków rodzin, w których przemoc występuje oraz proponuje działania zwiększające
kompetencje i profesjonalizm osób udzielających pomocy, zakłada działania profilaktyczne,
ochronne i doskonalące dotychczasowe działania jednostek i instytucji w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nadrzędnym celem Programu jest dobro
i bezpieczeństwo rodziny, w szczególności ochrona osób doznających przemocy, w tym
dzieci. Cel ten można osiągnąć przez interdyscyplinarne działania służb i podmiotów
realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy i ochroną ofiar przemocy w
rodzinie.
7. Gospodarka odpadami
Uchwalony przez Radę Gminy Brańszczyk 28 grudnia 2017 roku Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Brańszczyk określa zasady utrzymania czystości
i porządku dotyczące obowiązków właścicieli nieruchomości, zasady selektywnego zbierania
i odbierania odpadów, wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
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W związku z przedsięwzięciem polegającym na świadczeniu usług na ternie gminy
Brańszczyk w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady.
Zadanie finansowane jest ze środków własnych pochodzących z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, które zobowiązani są ponosić właściciele nieruchomości położonych
na obszarze Gminy Brańszczyk.
Łącznie w 2018 r. wpłynęły do Urzędu Gminy 384 deklaracje o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami.
Zrealizowane zadania:


Współpraca z firmą odbierającą odpady nadzorowanie świadczenia usługi odbioru
odpadów komunalnych, zgłaszanie reklamacji dot. odbioru odpadów, ustalanie
terminu rozpatrzenia reklamacji, wysyłanie do firmy odbierającej odpady aktualnej
listy nieruchomości oraz przesyłanie informacji o zapotrzebowaniu na kosze.



Współpraca z mieszkańcami: udzielanie informacji dot. organizacji systemu
gospodarki

odpadami,

informowanie

mieszkańców

o

terminie

rozpatrzenia

reklamacji, informowanie mieszkańców o zaległościach, terminach opłat oraz
zmianach w systemie gospodarki odpadami (wysłano łącznie 2076 wiadomości
tekstowych za pomocą programu Centrum Alarmowe SMS), analiza skarg
mieszkańców dot. odbioru odpadów, przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców dot.
poprawy sytuacji w systemie gospodarowania odpadami, współpraca z mieszkańcami
działek letniskowych w zakresie odbioru odpadów w okresie letnim.


Informowanie osób podpisujących umowę na dostawę wody o konieczności złożenia
deklaracji w przypadku nieruchomości zamieszkałej.



Przygotowanie wezwań (12 szt.) w przypadku niezłożenia deklaracji bądź zmian
mających wpływ na stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami.



Przygotowanie i wysyłka upomnień (523 szt.) w sprawie zalegania z tytułu
gospodarowania odpadami.



Przygotowanie i przekazanie do Urzędu Skarbowego tytułów wykonawczych (69
szt.)



Informowanie Urzędu Skarbowego o zmianach w zadłużeniu poszczególnych
dłużników (40 szt.).



Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (sprawdzenie,
czy mieszkaniec oddający odpady na PSZOK złożył deklarację i wnosi opłaty z tego
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tytułu, wskazanie wyznaczonego miejsca w PSZOK, kontrola przekazywanych do
PSZOK odpadów, pilnowanie płynności odbioru odpadów z kontenerów KP-7,
ustalenie harmonogramu odbioru odpadów w PSZOK w przypadku przepełnienia
kontenerów, organizowanie odbioru opon ciężarowych odbieranych w ramach usługi
dodatkowej, znalezienie firmy, która odbierze najtaniej duże opony, organizacja
załadunku opon na specjalistyczny samochód).


Organizowanie sprzątania odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych (znalezienie
osób które sprzątną odpady, zaopatrzenie ich w worki).



Przyjmowanie zgłoszeń dot. spalania odpadów, interwencje telefoniczne w celu
poinformowania o zagrożeniu, jakie niesie za sobą spalanie odpadów.



Przyjmowanie zgłoszeń dot. dzikich wysypisk odpadów na terenie Gminy Brańszczyk
oraz wzdłuż rzeki Bug, lokalizacja miejsca, na którym znajduje się dzikie wysypisko
odpadów, oględziny miejsca, podejmowanie działań zmierzających do usunięcia
wysypisk (wezwania właścicieli działek, na których znajduje się wysypisko do
usunięcia odpadów), kontrola WIOŚ sprawdzająca działania gminy w kierunku
likwidacji dzikich wysypisk, organizowanie sprzątania odpadów z terenu działek
należących do gminy, z poboczy dróg, z koszy ulicznych itp.
III. GOSPODARKA FINANSOWA GMINY

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy Brańszczyk w dniu
28 grudnia 2017 roku - Uchwała Nr XLVI.250.2017.
W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:
Dochody 38 024 569,00 zł, w tym:
- dochody bieżące

34 120 045,00 zł,

- dochody majątkowe 3 904 524,00 zł.
Wydatki 44 819 163,60 zł, w tym:
- wydatki bieżące

31 631 397,96 zł,

- wydatki majątkowe 13 187 765,64 zł.
W trakcie realizacji budżetu dokonywano zmian planu dochodów i wydatków Uchwałami
Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. W trakcie 2018 roku podjęto 13 Uchwał
Rady Gminy oraz 17 zarządzeń Wójta Gminy zmieniających Uchwałę Budżetową na
2018 rok.
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Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 33 grudnia 2018 roku wynosił:
Plan dochodów 39 134 009,50 zł, w tym:
- dochody bieżące

35 199 635,78 zł,

- dochody majątkowe 3 934 373,72 zł.
Plan wydatków 46 548 604,10 zł w tym:
- wydatki bieżące

33 630 362,64 zł,

- wydatki majątkowe 12 918 241,46 zł.
W stosunku do uchwalonego pierwotnie - plan dochodów zwiększył się o kwotę
1 109 440,50 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększono o kwotę

1 079 590,78 zł,

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę

29 849,72 zł.

W stosunku do uchwalonego pierwotnie - plan wydatków zwiększył się o kwotę
1 729 440,50 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę

1 998 964,68 zł.

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę

269 524,18 zł.

DOCHODY
Gmina do dnia 31 grudnia 2018 roku zrealizowała dochody na kwotę 36 831 158,22 zł,
co stanowi 94,12 % planu, były one wyższe w stosunku do roku 2017 o 8,7 %, w tym
dochody podatkowe wykonano w kwocie 9 713 655,78 zł – 102,2 % planu, wzrost wykonania
w stosunku do roku 2017 o 10,1 %.
Struktura zrealizowanych przez Gminę dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
Rodzaj
dochodów

Plan na 2018rok
Kwota (zł)

Wykonanie za 2018 rok
Kwota (zł)

Struktura

Struktura (%)

(%)

%
wykonania
planu

Majątkowe

3 934 373,72

10,05

1 345 271,69

3,65

34,19

Bieżące

35 199 635,78

89,95

35 485 886,53

96,35

100,81

Ogółem

39 134 009,50

100,00

36 831 158,22

100,00

94,12
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Źródła dochodów bieżących:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego

4 447 368,79 zł,

w tym:
- od osób fizycznych

4 430 243,00 zł

- od osób prawnych

17 125,79 zł

- wpływy z podatków i opłat

6 356 168,50 zł,

w tym:
- podatek od nieruchomości

3 837 096,51 zł

- podatek rolny

152 800,21 zł

- podatek leśny

268 222,55 zł

- podatek od środków transportowych

431 640,60 zł

- podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacany w formie karty
19 010,80 zł

podatkowej
- podatek od spadków i darowizn

60 841,00 zł

- opłata skarbowa

36 107,14 zł

- opłata targowa

3 425,00 zł

- opłata eksploatacyjna (opłata za wykopaliska)

154 728,60 zł

- opłata za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych

106 549,11 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat

723 479,67 zł

(m.in.: opłata za gospodarowanie odpadami 524 185,09 zł
za zajęcie pasa drogowego

199 294,58 zł)

- podatek od czynności cywilnoprawnych

366 680,58 zł

- opłata z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości

3 108,34 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
opłaty komorniczej i kosztów upomnień

8 905,29 zł

- opłata za korzystanie z wychowania
39 756,00 zł

przedszkolnego
- opłata za korzystanie z wyżywienia

127 728,00 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska

16 089,10 zł
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- subwencje ogólne z budżetu państwa

10 361 264,00 zł,

w tym:
- część oświatowa

6 459 507,00 zł

- cześć wyrównawcza

3 725 413,00 zł

- cześć równoważąca

176 344,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

11 192 073,61 zł,

w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
3 921 792,88 zł

zleconych gminie
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej

40 000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin

1 093 014,39 zł

- dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich

104 625,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa
5 865 077,79 zł

w wychowywaniu dzieci
- dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień

109 822,00 zł

- środki otrzymane od jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na realizację zadań
bieżących (dotacje z zakresu ochrony środowiska)

33 999,55 zł

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

23 742,00 zł
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- pozostałe dochody

3 129 011,63 zł,

w tym:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych

102 563,64 zł

- wpływy z usług

1 657 953,04 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat

10 317,87 zł

- wpływy z pozostałych odsetek

43 747,44 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
(w tym wpływy ze zwrotu VAT

1 010 724,26 zł

999 668,55 zł)

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań

6 800,00 zł

- wpływy z otrzymanych darowizn

70 901,88 zł

- wpływy z różnych dochodów

201 701,95 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych

14 014,55 zł

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

10 287,00 zł

Źródła dochodów majątkowych:
- wpływy ze sprzedaży mienia

113 382,12 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

1 231 889,57 zł,

w tym:
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, pozyskane z innych źródeł

1 084 851,85 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji własnych gmin

47 037,72 zł

- dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa na inwestycje realizowane na
podstawie porozumień

100 000,00 zł.
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WYDATKI
Z planowanych w budżecie Gminy wydatków rocznych wydatkowano 35 984 620,01 zł,
co stanowi 77,31% planu, w tym majątkowe w kwocie 4 407 424,35 zł – 12,2 % ogólnych
wydatków budżetowych. W stosunku do roku 2017 wydatki ogółem były wyższe o 9,6 %.
Struktura poniesionych przez Gminę wydatków w podziale na bieżące i majątkowe
Rodzaj
wydatków

Plan na 2018rok
Kwota (zł)

Wykonanie za 2018 rok
Kwota (zł)

Struktura
(%)

Struktura

%

(%)

wykonania
planu

Majątkowe

12 918 241,46

27,75

4 407 424,35

12,25

34,12

Bieżące

33 630 362,64

72,25

31 577 195,66

87,75

93,89

Ogółem

46 548 604,10

100,00

35 984 620,01

100,00

77,31

Szczegółowa informacja nt. zrealizowanych wydatków
Wpłaty na rzecz innych jednostek:
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

8 000,00 zł

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego

3 021,39 zł

- wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących

6 697,59 zł

Dotacje:
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień

6 732,00 zł

- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych
504 000,00 zł

instytucji kultury
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty (przedszkola)

73 791,79 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki
systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż
jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
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zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

148,50 zł
10 346,10 zł

- zwrot niewykorzystanych dotacji
Wydatki osobowe i świadczenia:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

415 408,48 zł

(dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)
- wynagrodzenia osobowe pracowników

238 748,00 zł
9 288 847,78 zł
676 852,04 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

56 235,00 zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
- składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne,

2 110 977,41 zł

Fundusz Pracy i PFRON
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)
- świadczenia społeczne (zasiłki, zapomogi)

293 267,73 zł
9 798 954,71 zł

- stypendia dla uczniów

89 698,11 zł

- odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- szkolenia pracowników

508 076,45 zł
62 123,37 zł

Zakupy i usługi:
- zakup materiałów i wyposażenia

1 043 154,53 zł

- zakup środków żywności

270 909,48 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek

218 073,82 zł

- zakup energii

991 912,50 zł

- zakup usług remontowych

1 092 357,36 zł

- zakup świadczeń i usług zdrowotnych

9 307,70 zł

- zakup usług pozostałych

2 580 340,97 zł

(przeglądy, konserwacje, remonty, naprawy)
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu

439 656,03 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

83 142,62 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
33 571,63 zł

analiz i opinii
- podróże służbowe krajowe

44 070,62 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)

358 014,80 zł
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Podatki, opłaty, koszty postępowania
- podatki i opłaty na rzecz budżetów

48 195,42 zł

- odsetki i koszty postępowania sądowego

9 913,20 zł

Dotacje na inwestycje
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji innych jednostek sektora
finansów publicznych (szpital w Wyszkowie)

98 688,00 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań
309 000,00 zł.

inwestycyjnych

ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI W 2018 ROKU
Lp.

1

Nazwa Zadania

Plan

Wykonanie

%

Ogółem Dział Rolnictwo i łowiectwo

405.000,00

101.353,50

25,03

Rozbudowa sieci wodociągowych

200.000,00

96.699,00

Planowana

Termin realizacji inwestycji 2018 r.

realizacja
inwestycji
w 2019 roku

2

Rozbudowa stacji wodociągowej

75.000,00

-

Planowana

w miejscowości Udrzyn

realizacja

Termin realizacji inwestycji 2018 r.

inwestycji
w 2019 roku

3

Sieć wodociągowa ul. Ciepła,

130.000,00

4.654,50

Planowana

Nakieł, ul. Pogodna i ul. Retmańska

realizacja

w miejscowości Brańszczyk gm.

inwestycji

Brańszczyk

w 2019 roku

Termin realizacji inwestycji 2018 r.
Ogółem Dział Transport i łączność
4

Podniesienie stanu technicznego

2.455.440,00

1.363.920,46

891.412,00

264.000,00

drogi powiatowej nr 4403W

55,50
Planowana
realizacja
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odcinkowo na terenie gminy

inwestycji

Brańszczyk i Długosiodło, powiatu

w 2019 roku

wyszkowskiego w ramach poprawy
jakości połączenia subregionalnej
struktury komunikacyjnej z siecią
TEN-T”
Termin realizacji inwestycji 2018 r.
5

Wykonanie dodatkowego

45.000,00

45.000,00

odwodnienia pasa drogowego drogi

Inwestycja
zrealizowana

powiatowej Nr 4403W w

100,00%

miejscowości Białebłoto-Kobyla
Termin realizacji inwestycji 2018 r.
6

6.000,00 Zadanie inwestycyjne nie było

Wykonanie dokumentacji
technicznej dotyczącej chodnika

zrealizowane w 2018 roku

przy drodze gminnej( Trakt

w związku z brakiem możliwości

Napoleoński) w miejscowości Nowy

pozyskania środków z zewnątrz .

Brańszczyk
Termin realizacji inwestycji 2018 r.
7

Budowa drogi gminnej asfaltowej w

30.904,00 Zadanie inwestycyjne nie było

miejscowości Ojcowizna

zrealizowane w 2018 roku

Termin realizacji inwestycji 2018 r.

w związku z brakiem możliwości
pozyskania środków z zewnątrz .

8

9

1.500,00 Zadanie inwestycyjne nie było

Przygotowanie dokumentacji
technicznej na wykonanie chodnika

zrealizowane w 2018 roku w

w miejscowości Poręba Średnia

związku z brakiem możliwości

Termin realizacji inwestycji 2018 r.

pozyskania środków z zewnątrz .

Budowa drogi gminnej w Trzciance

182.000,00

135.877,05

z kostki brukowej

zrealizowana

Termin realizacji inwestycji 2018 r.
10 Przebudowa drogi drogi gminnej w

Inwestycja

74,66%
40.000,00

miejscowości Trzcianka /pod lasem/

30.750,00

Inwestycja
zrealizowana
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Termin realizacji inwestycji 2018 r.
11 Przebudowa drogi drogi transportu

76,88%
900.000,00

868.5731,41

rolnego nr 440114W relacji Nowe

Inwestycja
zrealizowana

Budy – Stare Budy gmina

96,51%

Brańszczyk
Termin realizacji inwestycji 2018 r.
12 Przebudowa drogi gminnej w

170.000,00

8.610,00

miejscowości Poręba

Zadanie
inwestycyjne nie

Kocęby/Zastruże/

było

Termin realizacji inwestycji 2018 r.

zrealizowane
w 2018 roku
w związku
z brakiem
możliwości
pozyskania
środków
z zewnątrz.
5,06%

13 Droga Gminna - Dudowizna

25.000,00

2.500,00

wykonanie dokumentacji

zrealizowana

Termin realizacji inwestycji 2018 r.
14 Przebudowa ulicy Dębowej

Inwestycja

10,00%
110.000,00 Zadanie inwestycyjne nie było

i Klonowej miejscowości Dalekie

zrealizowane w 2018 roku w

Tartak

związku z brakiem możliwości

Termin realizacji inwestycji 2018 r.

pozyskania środków z zewnątrz .

15 Wykonanie projektu budowlanego

53.624,00

8.610,00

przebudowy drogi gminnej nr

Inwestycja
zrealizowana

440126 w miejscowości Nowa Wieś

16,06%

Termin realizacji inwestycji 2018 r.
Ogółem Dział Gospodarka

120.000,00

mieszkaniowa
33
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16 Budowa placu w pobliżu kościoła

20.000,00

Planowana

w miejscowości Poręba ,gmina

realizacja

Brańszczyk

inwestycji

Termin realizacji inwestycji 2018 r.
17 Zakup gruntów

w 2019 roku
100.000,00

7.300,00

Termin realizacji inwestycji 2018 r.

Inwestycja
zrealizowana
7,30%

Ogółem Dział Działalność

Planowana

24.132,00

usługowa

realizacja
inwestycji
w 2019 roku

18 ,,Regionalne partnerstwo

24.132,00

Planowana

samorządów Mazowsza dla

realizacja

aktywizacji społeczeństwa

inwestycji

informacyjnego w zakresie e-

w 2019 roku

administracji i geoinformacji"
Termin realizacji inwestycji
2017-2019 r.
Ogółem Dział Administracja

40.000,00

38.400,60

96,00

publiczna
19 System e-sesja

40.000,00

Inwestycja

Termin realizacji inwestycji 2018 r.

zrealizowana
96,00%

Ogółem Dział Bezpieczeństwo

573.023,00

342.564,79

174.023,00

8.856,00

59,79

publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
20 Remont i modernizacja i rozbudowa

Planowana

remizy OSP w Turzynie

realizacja

Termin realizacji inwestycji 2018 r.

inwestycji
w 2019 roku
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5,09%
21 Budowa remizy OSP w

292.000,00

287.889,92

Białymbłocie Stara Wieś – roboty

Inwestycja
zrealizowana

wykończeniowe

98,59%

Termin realizacji inwestycji 2018 r.
22 Budowa remizy OSP w

70.000,00

9.818,87

Białymbłocie-Stara Wieś II etap

zrealizowana

Termin realizacji inwestycji 2018 r.
23 Wykonanie dokumentacji

Inwestycja

14,03%
37.000,00

36.000,00

projektowej remizy OSP w

Inwestycja
zrealizowana

Trzciance

97,30%

Termin realizacji inwestycji 2018 r.
Ogółem Dział Oświata

26.561,96

19.482,16

73,35

26.561,96

19.482,16

Inwestycja

i wychowanie
24 Wesołe przedszkole w Gminie
Brańszczyk

zrealizowana

Termin realizacji inwestycji 2018 r.
Ogółem Dział Ochrona zdrowia
25 Wykonanie remontu i modernizacji

73,35%
98.688,00

98.688,00

98.688,00

100
Inwestycja

trzykondygnacyjnego pawilonu

zrealizowana

Szpitala Powiatowego w

100,00%

Wyszkowie mieszczącego oddział
kardiologii i chorób wewnętrznych
wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi wraz z
wyposażeniem
Termin realizacji inwestycji 20182019 r.
Ogółem Dział Gospodarka

8.793.396,50

komunalna i ochrona środowiska
35
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26 Rozbudowa sieci kanalizacyjnych

279.000,00

131.975,29

Termin realizacji inwestycji 2018 r.

Inwestycja
zrealizowana
47,30%

27 Wykonanie map do celów

31.000,00

30.750,00

projektowych oraz wykonanie

Inwestycja
zrealizowana

projektu budowlanego i

99,19%

wykonawczego kanalizacji
sanitarnej w miejscowości
Brańszczyk ul. Wspólna,
ul. Chabrowa, ul. Rumiankowa ,
ul. Grzybowa
Termin realizacji inwestycji 2018 r.
28 Wykonanie map do celów

30.000,00

27.798,00

projektowych oraz wykonanie

Inwestycja
zrealizowana

projektu budowlanego i

92,66%

wykonawczego kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Przyjmy
Termin realizacji inwestycji 2018 r.
29 Budowa przydomowych

550.000,00

497.718,54

oczyszczalni ścieków

Inwestycja
zrealizowana

w miejscowości Ojcowizna gmina

90,49%

Brańszczyk
Termin realizacji inwestycji 2018 r.
30 Projekt budowlany oczyszczalni

16.000,00

przydomowych w miejscowości

14.532,45

Inwestycja
zrealizowana

Turzyn

90,83%

Termin realizacji inwestycji 2018 r.
31 Budowa kanalizacji sanitarnej

598.821,86 Zadanie inwestycyjne nie było

w miejscowości Białebłoto Kurza

zrealizowane w 2018 roku w

i Białebłoto Stara Wieś gmina

związku z brakiem możliwości

Brańszczyk

pozyskania środków z zewnątrz.
36

RAPORT O STANIE GMINY BRAŃSZCZYK ZA ROK 2018
Termin realizacji inwestycji 2018 r.
32 Odnawialne Źródła Energii w

5.327.209,00

1.942.52

Gminach Brańszczyk, Somianka

Realizacja
zadania

i Zatory

inwestycyjnego

Termin realizacji inwestycji 2018 r.

w 2019 roku /wpływ środków
z budżetu UE
2019 roku
0,36%

33 Modernizacja oświetlenia ulicznego

33.000,00

-

w miejscowości Nowe Budy
Termin realizacji inwestycji 2018 r.
34 Zakup samochodu asenizacyjnego

100.000,00

99.999,98

Termin realizacji inwestycji 2018 r.

Inwestycja
zrealizowana
100,00%

35 Zakup piły tnącej do ciągnika dla

25.000,00

ZGK
Termin realizacji inwestycji 2018 r.
36 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz

1.803.365,64 1.297.793,93

z przyłączami w miejscowości

Inwestycja
zrealizowana

Białebłoto - Kurza Gmin Brańszczyk

71.97%

Termin realizacji inwestycji 20172018 r.
Ogółem Dział Kultura i ochrona

360.000,00

317.055,13

71,97

25.000,00

24.999,00

Inwestycja

dziedzictwa narodowego
37 Zakup nagłośnienia dla GDK w
Brańszczyku

zrealizowana

Termin realizacji inwestycji 2018 r.
38 Wykonanie docieplenia ogrzewania

100,00%
15.000,00

świetlicy wiejskiej w Udrzynie

14.997,01

Inwestycja
zrealizowana
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Termin realizacji inwestycji 2018 r.
39 Budowa budynku świetlicy wiejskiej

99,98%
250.000,00

210.624,22

Inwestycja

na działce nr 1756/4 w miejscowości

zrealizowana

Udrzynek gm. Brańszczyk – roboty

84,25%

wykończeniowe
Termin realizacji inwestycji 2018 r.
40 Budowa skansenu i parku

70.000,00

66.434,90

etnograficznego – przyrodniczego

Inwestycja
zrealizowana

w Brańszczyku

94,91%

Termin realizacji inwestycji 2018 r.
Ogółem Dział Kultura fizyczna

22.000,00

16.150,00

73,41

41 Zakup sprzętu do siłowni plenerowej

12.000,00

10.000,00

Inwestycja

przy świetlicy wiejskiej w

zrealizowana

Knurowcu

83,33%

Termin realizacji inwestycji 2018 r.
42 Przebudowa boiska do gry w

10.000,00

6.150,00

koszykówkę i piłkę siatkową w

Inwestycja
zrealizowana

miejscowości Brańszczyk

61,50%

Termin realizacji inwestycji 2018 r.
Ogółem:

12.918.241,46

4.407.424,35

34,12

Ogółem realizacja budżetu przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

Dochody

39 134 009,50

36 831 158,22

94,12

Wydatki

46 548 604,10

35 984 620,01

77,31

Wynik (dochody – wydatki): + 846 538,21 zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia Budżet Gminy za 2018 r. zamknął się nadwyżką
w kwocie 846 538,21 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 7 414 594,60 zł, co jest
spowodowane niższą realizacją wydatków.
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PRZYCHODY I ROZCHODY
Plan przychodów na 2018 rok wynosił 4 287 302,52 zł, w tym:
- pożyczki 1 287 302,52 zł,
- kredyty 3 000 000,00 zł.
W 2018 r. Gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty w wysokościach planowanych w Uchwale
budżetowej.
Kwota planowanych do spłat rat kredytów i pożyczek w wraz z należnymi odsetkami w 2018
roku wynosiła 1 744 570,07 zł, z czego wykonano 1 715 082,40 zł (98,31%).
Dokonano spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości
1 604 570,07 zł, w tym:
- spłaty kredytów

1 175 000,00 zł,

- spłaty pożyczek

429 570,07 zł.

Ostatecznie dług Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 7 924 051,70 zł, co
stanowi 21,5 % wykonanych dochodów za ten rok, w tym:
- 7 pożyczek w łącznej kwocie

2 309 051,70 zł,

- 4 kredyty w łącznej kwocie

5 615 000,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 1 573 128,44 zł, w tym:
- należności do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych - 700 135,04zł,
- z tytułu wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego - 735 286,19zł.zł,
- pozostałe należności m.in. z tytułu umów cywilnoprawnych – 137 707,21 zł.

Gmina Brańszczyk na dzień 31 grudnia 2018 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
W 2018 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje oraz nie udzielono umorzeń
niepodatkowych należności budżetowych.
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INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU
ZBIORCZO

Stan na
Lp.

Wyszczególnienie

31.12.

Stan na
Zwiększenie Zmniejszenie

2017 r.

1
1

2

3

2
Grunty ogółem (ha),
w tym:
działki budowlane
pozostałe grunty
Budynki i budowle,
w tym:
mieszkalne
obiekty szkolne
obiekty służby zdrowia
pozostałe obiekty
użyteczności publicznej
Obiekty inżynierii
wodnej i lądowej, w tym:
stacja uzdatniania wody
sieć wodociągowa w tym:
liczba
długość
oczyszczalnia ścieków
przydomowe
oczyszczalnie ścieków

31.12.
2018 r.

Sposób zagospodarowania w/g wartości
w bezpośrednim w zarządzie
dochody
zarządzie
jednostki
uzyskiwane
budżetowej
z tyt.
gospodarowania
mieniem
Wartość
Wartość
Wartość
7
8
9
3 861 114,02
265 380,61

3
194,6330

4
3,6898

5
0,2789

6
198,0439

4,5137
190,1193
57

3,6898
1

0,0942
0,1847
-

4,4195
193,6244
58

908,93
1953,11
3 860 205,09
263 427,50
4 512 718,05 14 490 958,26

6
14
2
35

1

-

6
1
2
36

421 645,42
273 303,37
- 13 906 398,26
321 603,87
3 769 468,76
311 256,63

20
124,065
1

0,482

-

18
40

20
124,547
1
18

71 427 857,67

84 773,06

520 507,90
9 578 659,81
-

-

1 327 012,80
422 205,22

-

1 377 988,64

820 692,45
-
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4

5

6

7

8

sieć kanalizacyjna
drogi
boiska i parkingi
przystań z placem
widokowym
inne
Urządzenia techniczne,
w tym:
sprzęt komputerowy
inne
Środki transportu, w
tym:
- prom na rzece Bug, łódź
aluminiowa
- samochody na
wyposażeniu
Ochotniczych Straży
Pożarnych
Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i
wyposażenie:
RAZEM

5

-

-

5

33 210 139,66
23 916 712,76
1 941 751,84
349 700,14

557 296,19
49 343,33

161 167,54
5 761 833,62

35 429,73
596 976,02

108 899,76
5 652 933,86
1 786 590,30

96 144,64
500 831,38
348 768,14

112 753,91

-

1 673 836,39

-

410 522,25

388 250,97

87 760 635,91 16 175 107,06

Pozostałe wyposażenie,
w tym:
- sprzęt komputerowy
- wyposażenie
- wartości niematerialne
i prawne
- zbiory biblioteczne
Inwestycje rozpoczęte
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1 062 793,31

2 885 722,91

130 824,72
728 036,94
203 931,65

763 805,07
1 345 236,67
91 648,07

5 385 790,34

685 033,10
-
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ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GRUNTY:
Zwiększenia:
Grunty pod drogę w miejscowościach Brańszczyk, Udrzyn, Dudowizna, Knurowiec, Poręba
Kocęby pow. 3,6892 ha- 368 980,00 zł
Zmiejszenia:
Sprzedaż działek w Dalekim Tartak pow. 0,1943 ha - 215,76 zł
Sprzedaż działki w miejscowości Turzyn o pow. 0,0846 ha - 712,89 zł

BUDYNKI I LOKALE:
Zwiększenia:
Przyjęto na środki trwałe budynek świetlicy w Udrzynku 384 817,08 zł
Docieplenie budynku świelicy w Udrzynie 14 997,01 zł
OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ I LĄDOWEJ
Kanalizacja:
Zwiększenia:
Przyjęto do środków trwałych kanalizację sanitarną Białebłoto –Budykierz 2 098 352,31 zł
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Niemirach 5 900,00 zł
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej , budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości
Brańszczyk 99 070,00 zł
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Poręba Średnia 24 450,00 zł
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Udrzynek , budowa przyłącza z urządzeniem
zbiornikowo-tłocznym 42 986,99 zł
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Turzyn -35 818,30 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojcowizna 422 205,22 zł
Wodociągi:
Zwiększenia:
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Brańszczyk 89 100,00 zł
Przyłącze wodociągowe Białebłoto 1 599,00 zł

42

RAPORT O STANIE GMINY BRAŃSZCZYK ZA ROK 2018
Drogi:
Zwiększenia:
Przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy- Stare Budy -881 272,41zł
Przebudowa drogi wewnętrznej , budowa ciągu pieszo jezdnego w miejscowości Trzcianka 135 877,05 zł
URZĄDZENIA TECHNICZNE:
Zwiększenia:
Zakupiono system konferencyjny Sesja -38 400,60 zł
Zakupiono zestaw nagłaśniający 24 999,00 zł
Zmiejszenia:
Przekazano zestaw nagłaśniający do Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku 24 999,00 zł
Likwidacja zestawów komputerówych w ZPO Poręba -69 983,60 zł
ŚRODKI TRANSPORTU:
Zwiększenia:
Samochód specjalny DAF , zakupiony do ZGK w Brańszczyku- 81 300,80 zł
NARZĘDZIA PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:
Zwiększenia:
Siłownia napowietrzna w miejscowości Knurowiec -10 000,00 zł
Zestaw nagłaśnający GDK w Brańszczyku -24 999,00 zł
Wyposażenie przedszkola w Brańszczyku-projekt ,,Wesołe przedszkole w Gminie
Brańszczyk,,- 19 482,16 zł
Zmiejszenia:
Likwidacja zestawów komputerowych w ZPO Poręba -69 983,60 zł
Namiot do mieszanki solno-piaskowej ZGK w Brańszczyku- 12 929,86 zł

IV. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
1. Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku, w skład którego wchodzą:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Brańszczyku
2) Samorządowe Przedszkole „Krasnoludek” w Brańszczyku
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2. Zespół Placówek Oświatowych w Porębie, w skład którego wchodzą:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Porębie
2) Samorządowe Przedszkole w Porębie
3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Białymbłocie
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko”
w Knurowcu
5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach
6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance
7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turzynie
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańszczyku
9. Gminny Dom Kultury w Brańszczyku
10. Gminna Biblioteka Publiczna
11. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyk

Funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej
Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku został powołany Uchwałą Rady Gminy
w 2007 roku jako zakład budżetowy.
Podstawowym zadaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej jest zaopatrzenie mieszkańców
Gminy Brańszczyk w wodę oraz odbiór nieczystości płynnych.
Struktura zatrudnienia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku
p.o. kierownika, starszy księgowy, 2 konserwatorów wodociągów, konserwator oczyszczalni
w Brańszczyku, konserwator
w Udrzynku, 3 robotników

oczyszczalni

w

Trzciance, konserwator

gospodarczych (kierowców), 2 robotników

(operatorów koparki), 2 inkasentów zatrudnionych na

gospodarczych

umowę – zlecenie, 1 pracownik

do obsługi SUW Dalekie - Tartak zatrudniony na umowę - zlecenie
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Zakład Gospodarki Komunalnej w 2018 r zajmował się:
–

zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych położonych na terenie gminy

–

letnim utrzymaniem dróg i poboczy w czystości t. j. zbieranie śmieci, koszenie poboczy,

–

zbieraniem piasku z ulic i dróg po okresie zimowym

–

czyszczeniem i opryskiwaniem chemicznym chodników

Pobór i rozprowadzanie wody:
Gmina Brańszczyk posiada siedem ujęć wody i siedem wodociągów. Jest 2987 odbiorców
indywidualnych i instytucji. Sprzedaż wody w 2018 roku wyniosła 300.392 m3
Oczyszczanie ścieków:
Gmina Brańszczyk posiada trzy oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w Brańszczyku,
Trzciance i Udrzynku. Odbiera nieczystości od 1505 posesji z dwunastu miejscowości i części
Turzyna. W 2018 r. odebrano 153136 m3 ścieków.
Odbierane są również ścieki z szamb ze szkół i posesji prywatnych beczkowozem według
zamówień. W 2018 r. odebrano ogółem 1683 m3 nieczystości płynnych.
W 2018r. wymienionych zostało 7 hydrantów p/poż. Usuwano awarie na wodociągach,
przyłączach wodociągowych oraz kolektorze ściekowym i przepompowniach zarówno
ulicznych jak i przydomowych. Zmodernizowano spust ścieków ( dekanter ) w oczyszczalni
ścieków w Udrzynku. Wyczyszczono i wykoszono 1 km. rzeki Tuchełka i 1 km. rzeki Struga
oraz rów od oczyszczalni ścieków w Brańszczyku do rzeki Bug. Przygotowano mieszankę
solno-piaskową do zimowego utrzymania dróg. Wyremontowano dwa pomieszczenia biurowe
Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej wykonywał w 2018 r. inne prace według potrzeb
gminnych jak poniżej:
- zbieranie piasku i czyszczenie ulic,
- koszenie poboczy i skarp,
- zbieranie śmieci z poboczy i rowów
- pomoc przy montowaniu i demontowaniu promu oraz prace porządkowe,
- prace porządkowe przy cmentarzu w Porębie i Brańszczyku,
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( załadunek opon )
- obsługa Dożynek Gminnych w Brańszczyku,.
- prace porządkowe i utrzymanie skansenu w Brańszczyku,
- zbieranie śmieci z koszy i przystani w Brańszczyku oraz przystanków autobusowych
- montaż progów zwalniających
- pomoc przy jasełkach w skansenie
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V. EDUKACJA
1. Sieć szkolno-przedszkolna w kadencji 2014- 2018 w Gminie Brańszczyk
Baza oświatowa – liczba placówek oświatowych z podziałem na ich typy oraz
wyodrębnieniem szkół

i innych placówek oświatowych, których prowadzenie przekazano

innym podmiotom (na podstawie przepisów ustawy -Prawo oświatowe)
Gmina Brańszczyk w okresie 2014 – 2018 była organem prowadzącym dla dwóch
gimnazjów, siedmiu szkół podstawowych i dwóch przedszkoli.
Wykaz placówek oświatowych:

1)

Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku:


Publiczne

Gimnazjum

im.

Kardynała

Stefana

Wyszyńskiego

(istniejące

do 31.08.2017 r. – Uchwała nr XXXVII.197.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia
17 marca 2017 r. )


Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza (Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza z oddziałami gimnazjalnymi przekształcona w
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza

- Uchwała nr

XLV.230.17 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 9 listopada 2017 roku)

2)

Samorządowe Przedszkole w Brańszczyku

Zespół Placówek Oświatowych w Porębie:


Publiczne

Gimnazjum

im.

Obrońców

Ojczyzny

w

Porębie

istniejące

do 31.08.2017 r. – Uchwała nr XXXVII.197.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia
17 marca 2017


Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Porębie (Publiczna
Szkoła

Podstawowa

im.

Marszałka

Józefa

Piłsudskiego

przekształcona

w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Uchwała
nr XLV.236.17 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 9 listopada 2017 roku)

3)

Samorządowe Przedszkole w Porębie

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła w Białymbłocie (Publiczna Szkoła
Podstawowa

im. Papieża Jana Pawła II

Podstawową im. Papieża Jana Pawła II
Brańszczyk z dnia 9 listopada 2017 roku)
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4)

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko" w Knurowcu
(Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko"
przekształcona w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Leśnej Placówki AK
„Mrowisko - Uchwała nr XLV.235.17 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 9 listopada
2017 roku)

5)

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach (Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach przekształcona w
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach Uchwała nr XLV.234.17 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 9 listopada 2017 roku)

6)

Szkoła Podstawowa im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance (Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance przekształcona w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance - Uchwała nr XLV.231.17
Rady Gminy Brańszczyk z dnia 9 listopada 2017 roku)

7)

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turzynie (Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turzynie przekształcona w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Marii Konopnickiej - Uchwała nr XLV.232.17 Rady Gminy
Brańszczyk z dnia 9 listopada 2017 roku)

Na terenie Gminy funkcjonują następujące placówki prowadzone przez stowarzyszenia:
1) Społeczne Przedszkole - ROISA prowadzone przez Stowarzyszenie Tradycyjnie
Nowoczesnych dla Wsi; Nowa Wieś 37a, 07-210 Długosiodło
2) Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Osiedla Dalekie - Tartak „Sosna"
- Decyzja nr 1/2001 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 20 września 2001r. Decyzja nr
1/2002 Wójta Gminy Brańszczyk z 20.05.2002r. ustanawiająca oddział przedszkolny przy
szkole podstawowej, oraz Decyzja nr RO.1.2017 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 14
lipca 2017 roku zmieniająca Decyzję nr 1/2001 ustanawiająca ośmioletnia szkołę
podstawową, obejmującą klasy I-III
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2. Liczba dzieci w poszczególnych placówkach edukacyjnych
Szkoły publiczne
Nazwa szkoły

Liczba uczniów
2017/20181

2018/20192

78

37

178

202

55

24

129

140

80

93

36

41

36

42

64

69

32

37

688

685

Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza -gimnazjum
Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza
Szkoła Podstawowa im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Porębie gimnazjum
Szkoła Podstawowa im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Porębie
Szkoła Podstawowa

im. Papieża

Jana Pawła II w Białymbłocie
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Leśnej Placówki AK „Mrowisko" w
Knurowcu
Szkoła Podstawowa

im. Papieża

Jana Pawła II w Nowych Budach
Szkoła Podstawowa
Kulasińskiego

im. Piotra

w Trzciance

Szkoła Podstawowa

im. Marii

Konopnickiej w Turzynie
Łącznie

1
2

Stan na 30.09.2017 r.
Stan na 30.09.2018 r.
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Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
Nazwa szkoły

Liczba uczniów
2017/20183

2018/20194

22

25

11

17

12

19

3

5

9

6

6

8

8

7

71

87

Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza w ZPO w Brańszczyku
Szkoła Podstawowa im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Porębie w
ZPO w Porębie
Szkoła Podstawowa

im. Papieża

Jana Pawła II w Białymbłocie
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Leśnej Placówki AK „Mrowisko" w
Knurowcu
Szkoła Podstawowa

im. Papieża

Jana Pawła II w Nowych Budach
Szkoła Podstawowa
Kulasińskiego

im. Piotra

w Trzciance

Szkoła Podstawowa

im. Marii

Konopnickiej w Turzynie
Łącznie

Przedszkola publiczne
Liczba wychowanków

Nazwa przedszkola

2017/20181

2018/20192

25

25

96

108

121

133

Samorządowe Przedszkole w Porębie
w ZPO w Porębie
Samorządowe Przedszkole w
Brańszczyku w ZPO w Brańszczyku
Łącznie

3
4

Stan na 30.09.2017 r.
Stan na 30.09.2018 r.
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Placówki niepubliczne
Liczba uczniów

Nazwa przedszkola

2017/20181

2018/20192

Społeczne Przedszkole-ROISA

18

18

Szkoła Podstawowa Stow.na rzecz

9

8

27

26

rozwoju Dalekie-Tartak
Łącznie

Wydatki na prowadzenie poszczególnych szkół podstawowych
z oddziałami gimnazjalnymi w przeliczeniu na jednego ucznia
Średnia liczba
Nazwa szkoły
Lp.

uczniów
w 2018 r.

5

Wydatki
w 2018 r.6

Wydatek na
jednego
ucznia

Szkoła Podstawowa im. Henryka
1

Sienkiewicza w ZPO

248

2 767 137,26

11 157,81

174

1 786 441,61

10 266,91

86

1 209 940,83

14 069,08

39

713 103,17

18 284,70

39

942 943,51

24 178,04

67

1 091 527,99

16 291,46

w Brańszczyku
Szkoła Podstawowa im. Marszałka
2

Józefa Piłsudskiego w Porębie
w ZPO w Porębie

3

Szkoła Podstawowa im. Papieża
Jana Pawła II w Białymbłocie
Szkoła Podstawowa im.

4

Bohaterów Leśnej Placówki AK
„Mrowisko" w Knurowcu

5

6

5
6

Szkoła Podstawowa im. Papieża
Jana Pawła II w Nowych Budach
Szkoła Podstawowa im. Piotra
Kulasińskiego w Trzciance

Średnia uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019
wydatki na podręczniki (dotacja celowa) 82 151,66 zł., wydatki na prowadzenie stołówki w kwocie 230 645,67
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Szkoła Podstawowa im. Marii

7

34

702 278,29

687

9 213 372,66

20 655,24

Konopnickiej w Turzynie
Łącznie:

Kwota otrzymanej subwencji na jednego ucznia w 2018 roku wynosiła 5 436,00 zł.
Wydatki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
w przeliczeniu na jednego ucznia
Średnia liczba
Nazwa szkoły

uczniów

Lp.

w 2018 r.

7

Wydatki
w 2018 r.

Wydatek na
jednego
ucznia

Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza w ZPO w
1

24

105 505,89

4 396,08

14

87 180,52

6 227,18

15

85 674,43

5 711,63

4

85 229,32

21 307,33

7

111 527,94

15 932,56

7

111 065,53

15 866,50

8

106 458,06

13 307,26

79

692 641,69

Brańszczyku
Szkoła Podstawowa im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Porębie w

2

ZPO w Porębie
Szkoła Podstawowa im. Papieża

3 Jana Pawła II w Białymbłocie
Szkoła Podstawowa im.
Bohaterów Leśnej Placówki AK
4 „Mrowisko" w Knurowcu
Szkoła Podstawowa im. Papieża
5 Jana Pawła II w Nowych Budach
Szkoła Podstawowa im. Piotra
6 Kulasińskiego w Trzciance
Szkoła Podstawowa im. Marii
7 Konopnickiej
Łącznie:

7

w Turzynie

Średnia uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019
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Wydatki na prowadzenie przedszkoli w przeliczeniu na jednego wychowanka
Średnia liczba
Nazwa szkoły

uczniów
w 2018 r.8

Lp.
Samorządowe Przedszkole
1

w Porębie w ZPO w Porębie

Wydatki
w 2018 r.9

Wydatek na
jednego
ucznia

25

194568,59

7 782,74

102

865 816,09

8 488,39

127

1 060 384,68

Samorządowe Przedszkole
2

w Brańszczyku w ZPO
w Brańszczyku
Łącznie:

Z budżetu gminy przekazywana były w 2018 r. następujące dotacje :
 dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osiedla DalekieTartak „Sosna” w wysokości 49 937,16 zł średnio dla 4 uczniów ( rok szkolny
2017/2018 - 3 uczniów, rok szkolny 2018/2019 dla 4 uczniów), co daje

kwotę

12 484,29 na ucznia
 dla oddziału przedszkolnego prowadzonego w w/w szkole w wysokości 42 199,04 zł
dla średnio 4 uczniów (rok szkolny 2017/2018 --5 dzieci, rok szkolny 2018/2019 dla
3dzieci) co daje 10 549,76 zł. na ucznia w klasie”O”
 dla Społecznego Przedszkola-ROISA w wysokości 73 791,79 zł średnio dla
20 wychowanków. (rok szkolny 2017/2018 – 22 dzieci, rok szkolny 2018/2019 –
18 dzieci), co daje kwotę 3.689,59 zł na jednego wychowanka.

8
9

Średnia uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019
W tym wydatki dotyczące projektu UE „Wesołe przedszkole” w kwocie 211 758,85 zł
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Wydatki gminy na oświatę w stosunku do subwencji oświatowej
(o ile procent więcej niż wynosi subwencja, gmina wydaje na oświatę)
Na realizację zadań oświatowych gmina w 2018 r. otrzymała kwotę subwencji oświatowej
w wysokości 6 459 507,00 zł , kwotę dotacji w wysokości 296 118,63 zł, środki z projektu
„Wesołe przedszkole”( współfinansowanie z UE) 171 285,08 zł,, łącznie 6 956 910,71 zł,
Wydatki w placówkach oświatowych prowadzanych przez gminę wyniosły 10 966 399,03 zł ,
kwota dotacji przekazanych 165 927,99 zł, łącznie 11 132 327,02 zł.
Z zestawienia kwoty subwencji, dotacji i środków pozyskanych z UE wynika, iż gmina na
zrealizowanie podstawowych zadań oświatowych dotyczących funkcjonowania szkół
i przedszkoli dołożyła kwotę 4 175 416,31 zł, co stanowi 37,51 % w/w wydatków.
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Zatrudnienie nauczycieli w szkołach samorządowych (z podziałem na pełnoetatowych i pozostałych)
Zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018
staż.

ogółem

staż.

w niepełnym wymiarze

23

24

2

6

1

11

1

3

2

2

8

6

8

14

1

8

8

1

1

0

2

7

5

6

15

SP w Trzciance

9

4

2

1

2

6

2

10

5

SP w Nowych

7

8

1

1

6

4

8

8

SP w Turzynie

7

10

1

3

5

5

8

11

SP w Knurowcu

6

6

2

1

5

4

6

7

ogółem

73

66

15

53

36

69

84

ZPO w Porębie

11

SP

w niepełnym wymiarze

w pełnym wymiarze

10

w pełnym wymiarze

w niepełnym wymiarze

16

w niepełnym wymiarze

w niepełnym wymiarze

4

ZPO

dypl.

w pełnym wymiarze

w pełnym wymiarze

4

19

Placówki

w pełnym wymiarze

w niepełnym wymiarze

4

25

Nazwa

w pełnym wymiarze

5

w niepełnym wymiarze

1

w pełnym wymiarze

w pełnym wymiarze

mian

w niepełnym wymiarze

kont.

w pełnym wymiarze

dypl.

w niepełnym wymiarze

mian

w pełnym wymiarze

kont.
w niepełnym wymiarze

ogółem

Zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019

1

7

16

14

1

6

8

6

4

3

6

8

2

1

6

4

w Brańszczyku

w Białymbłocie

3

2
1

1

2

1

1

6

4

3

3

1

2

4

5

3

1

0

5

3

14

6

20

51
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Budach
1

0

2

2

11

14

8

54

1
1
1

5
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W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest:
 69 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,
 84 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 95 nauczycieli dyplomowanych,
 26 nauczycieli mianowanych,
 26 nauczycieli kontraktowych,
 6 nauczycieli stażystów.
Najdłuższy czas dojazdu ucznia do szkoły:
W roku 2018 najdłuższą trasą do pokonania przez ucznia była trasa 56 km Białebłoto – Stara
Wieś do Wołomina (jeden raz w tygodniu) na zajęcia terapeutyczno-rewalidacyjne.
Wskaźnik „uprzedszkolnienia” - na koniec roku 2018 wskaźnik uprzedszkolnienia wynosił
57,83 % (133/ 230 dzieci w rocznikach 2013-2015).
Poziom wydatków na oświatę i zrealizowane inwestycje w oświacie.
W 2018 r. gmina poniosła następujące wydatki związane z innymi zadaniami oświatowymi:
 remonty obiektów szkolnych - 115 000,00 zł.
 dowóz uczniów w kwocie - 337 410,61 zł,
 zwrot

środków

dotyczącym

dzieci

zamieszkałym

na

terenie

gminy

a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych zlokalizowanych na terenach
innych jednostek samorządu w wysokości - 77 212,76 zł
 dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie - 16 479,62 zł.
(cały koszt stypendiów 82 398,11 zł,

z czego 65 918,49 zł gmina otrzymała

z dotacji).
Całość wydatków na oświatę łącznie wyniosła 11 744 348,50 zł.

Stypendia szkolne: 80 decyzji przyznających stypendium szkolne (socjalne), w tym 1
decyzja odmawiająca przyznania stypendium
 Szkoła Podstawowa w Brańszczyku – pomocą objęto 22 uczniów, 10 decyzji
 Szkoła Podstawowa w Porębie – pomocą objęto 34 uczniów, 19 decyzji
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 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – pomocą objęto 23 uczniów, 12 decyzji
 Szkoła Podstawowa w Trzcianka – pomocą objęto 21 uczniów, 13 decyzji
 Szkoła Podstawowa w Turzyn – pomocą objęto 14 uczniów, 10 decyzji
 Szkoła Podstawowa w Knurowiec – pomocą objęto 12 uczniów, 6 decyzji
 Szkoła Podstawowa w Nowych Budach – pomocą objęto 12 uczniów, 5 decyzji
 Szkoła Podstawowa w Dalekim-Tartak – pomocą objęto 8 uczniów, 4 decyzje

Wyniki egzaminacyjne uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na tle powiatu
i województwa. Egzamin gimnazjalny 2018 r. Średnie wyniki procentowe. Arkusze

3 Matematyka (GM-M)
Przedmioty przyrodnicze
4 (GM-P)
Język obcy na poziomie
podstawowym - angielski
5 (GA-P)
Język obcy na poziomie
rozszerzonym - angielski
(GA-P)
6 Niemiecki (GN-R

Województwo mazowieckie

1 Język polski (GH-P)
2 Historia i WOS (GH-H)

Powiat Wyszkowski

LP Przedmiot

Publiczne
Gimnazjum im.
Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego
w Zespole
Placówek
Oświatowych w
Brańszczyku

Gmina Brańszczyk

standardowe

69

60

64

64

70

60

60

60

58

61

47

40

43

47

55

49

45

47

52

59

61

54

57

65

72

46

36

40

46

57

-

62

62

44

52

Publiczna Szkoła
Podstawowa im.
Marszałka Józefa
Piłsudskiegiego w
Porębie - oddziały
Publiczne
Gimnazjum
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VI. KULTURA
1. Wykaz wydarzeń w Gminnym Domu Kultury w Brańszczyku w 2018 r.

Częstotli

ilość osób w

dzieci, młodzież,

wość

grupie

dorośli, seniorzy

zajęć

L

Rodzaj

Rodzaj odbiorcy:

p.

zajęć/wydarzenia

Ilość grup

uwagi

Zajęcia edukacyjne

1.
Plastyczne

dz.

1

1/tyg.

25

dzieci

Teatralne

dz. m.

2

1/tyg.

12

dzieci,
młodzież

Pianino

dz.

1

5/tyg.

5

Orkiestra

dz. m. s.

2

2/tyg.

15

dzieci,
młodzież

Darmanista

dorośli
Prowadzenie LCK

dz.

3

5/tyg.

25

LCKLokalne
Centrum
Kompetencji

Zajęcia rekreacyjno-sportowe

2.
Rajdy rowerowe

m. d. s.

4

4/rok

70

młodzież,
dorośli,
seniorzy

Zawody łódką

d.

-

1/rok

pychówką

10 zawodników/

dorośli

widownia około
100 osób

Spływ kajakowy

d.

1

-

30

dorośli

dz. m. d. s.

-

-

200

Przystań

Liwiec - Bug
Festyn sportowo-

Brańszczyk

rekreacyjny na
przystani
Szkółka wędkarska

dz.

1
57

1/tyg.

9

GDK
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„Spławik”
3.

Wydarzenia kulturalne
Spektakle w

dz.

2

1/mies.

120

przedszkolu

Brańszczyk
przedszkole i
Poręba

4.

Wydarzenia gminne
Dożynki gminne

dz. m. d. s.

-

-

999

Dzieci,
młodzież,
dorośli,
seniorzy

Hubal

dz. m. d. s.

-

1/rok

450

Dzieci,
młodzież
dorośli,
seniorzy

11 listopada

dz. m. d. s.

-

-

200

„Seniorzy dla
Niepodległej
”, Koncert
„Z Orłem i
Pieśnią”

8 marzec

d. s.

-

1/rok

70

OSP, dorośli
seniorzy

3 maja

dz. m. d. s.

-

1/rok

60

Koncert
„Niepodległe
j ballady i
pieśni”

Hubertus 2018

dz. m. d. s.

-

-

100

Konkurs
„skok na
potęgę”

Piknik rodzinny

dz. m. d. s.
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130

Nowy
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Brańszczyk
Rocznica obrony

dz. m. d. s.

-

-

180

Parafia
Brańszczyk

Polski przed
najazdem
bolszewików
Odsłonięcie

dz. m. d. s.

-

-

200

Parafia
Brańszczyk

pomnika i tablic
poświęconych
żołnierzom z I WŚ
1920
5.

Wydawanie Lokalnych Wieści Gminnych - nakład 150 egzemplarzy

6.

Konkursy/festiwale/przeglądy
Konkurs

dz.

-

1/rok

34

recytatorski
I festiwal

Warszawska
Syrenka

dz. m. d. s.

-

-

akordeonowy

21 uczestników

Przystań

90 widownia

Brańszczyk

Parafiada

dz. m. d. s.

-

-

160

Poręba

Dzień Dziecka

dz.

-

1/rok

140

Skansen

„Poznaj naszą

dz.

-

-

25

GDK

Gminę całą z rzeką

Przedszkole

Bug i Puszczą

(wystawa

Białą”

zdjęć)

Narodowe czytanie

dz. d. s.

-

-

15

Parafia
Poręba

Wyjazd do Farmy

dz.

-

-

25

iluzji pod

Dzieci
(wycieczka)

Garwolinem
Kino sferyczne

dz.

-

59
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170

Dzieci/GDK
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2. Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku
Opis księgozbioru - stan w dniu 31.12.2018 r.: 14326, w 2018 r. przybyło 378,
w tym z zakupu 358.
Literatura piękna dla dorosłych: 6378
Literatura piękna dla dzieci: 3884
Literatura niebeletrystyczna: 4064
Wydatki na materiały biblioteczne: 7481 – książki, 320 – czasopisma.
Filia Biblioteczna w Porębie Średniej - stan w dniu 31.12.2018 r.: 7563, w 2018 r. przybyło
232, w tym z zakupu 230, ubytkowano 344.
Wydatki na materiały biblioteczne: 4425 – książki, 32 – czasopisma.
Filia Biblioteczna w Nowej Wsi - stan w dniu 31.12.2018 r.: 5750, w 2018 r. przybyło 261,
w tym z zakupu 228.
Wydatki na materiały biblioteczne: 4307 – książki, 32 – czasopisma.
Filia Biblioteczna w Trzciance - stan w dniu 31.12.2018 r.: 6733, w 2018 r. przybyło 259, w
tym z zakupu 229.
Wydatki na materiały biblioteczne: 4327 – książki, 32 – czasopisma.
Filia Biblioteczna w Turzynie - stan w dniu 31.12.2018 r.: 4298, w 2018 r. przybyło 38, w
tym z zakupu 36.
Wydatki na materiały biblioteczne: 421 – książki, 32 – czasopisma.
Działania za zakresu zadań GBP:


współpraca ze szkołami w organizacji imprez, np.: Szkolny Konkurs Pięknego
Czytania „Polskie Drogi do Niepodległości” w Porębie Średniej



lekcje biblioteczne: „Złap bakcyla”, „Czytanie pod chmurką”, „Głośne czytanie z
Tupciem Chrupciem”, „Pluszowy miś”, „Święta, święta”



„Tibuk” – cotygodniowe zajęcia dla dzieci w GBP



Włączenie się w organizację Dożynek Gminnych 2018



opracowanie zbiorów (szkolenie przeprowadzone w M-GBP w Wyszkowie),
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Jak napisać wniosek w programie Równać szanse” – szkolenie przeprowadzone przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży,



Przygotowanie wniosku do MKiDN o dofinansowanie projektu „Urodziny Biblioteki”

Wydarzenia zorganizowane przez GBP:


XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek



Spotkania autorskie z Tomaszem Trojanowskim, Urszulą Kamińską, Moniką
Jędrychowską i Barbarą Szelągowską



Noc Bibliotek – zajęcia dla dzieci



„Wakacyjne Hece w Bibliotece” – dwutygodniowe zajęcia dla uczniów szkół
podstawowych



Narodowe czytanie na plebanii w Porębie – wspólnie z Gminnym Domem Kultury.

VII. POMOC SPOŁECZNA
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie
sami pokonać. Realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej zajmuje się
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Podstawową działalność tej jednostki stanowi
realizacja zadań własnych i zleconych gminie wynikająca z ustawy, w szczególności pomoc
polegająca na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń i szeroko
rozumianej pomocy socjalnej. W ramach ustawy GOPS udziela pomocy w formie świadczeń
pieniężnych i niepieniężnych, w tym m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
celowych i okresowych, udzielanie schronienia, przyznawanie posiłku i niezbędnego ubrania,
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, organizowanie i świadczenie
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, dożywianie dzieci, sprawianie
pogrzebu, umieszczanie i opłacanie pobytu osób w domu pomocy społecznej, przyznawanie
i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie kosztów powstałych na skutek klęski
żywiołowej. Dodatkową działalność stanowią zadania zlecone gminie, które na podstawie
upoważnień i pełnomocnictw przewidzianych w ustawach są przekazane do realizacji
gminnej jednostce pomocy społecznej. Należy do nich realizacja zadań związanych z
wypłatą:
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1) Świadczeń rodzinnych
2) Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
3) Stypendiów i zasiłków szkolnych,
4) Dodatków mieszkaniowych i energetycznych
5) Świadczeń wychowawczych z Programu „Rodzina 500+”
6) Świadczeń w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”
7) Realizacja programu rządowego „Dobry start”.
Beneficjenci pomocy społecznej w 2018 roku:
1) Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie z pomocy społecznej - 450
z 332 rodzin ; liczba osób w rodzinach -843.
Placówki pomocy społecznej dla mieszkańców gminy – Dom Pomocy Społecznej
w Brańszczyku – finansowany i prowadzony

przez powiat. W Gminie Brańszczyk nie

prowadzą działalności instytucje pomocy społecznej, finansowane z budżetu gminy. W
zasobie gminy jest 17 mieszkań komunalnych. Brak mieszkań socjalnych.
GOPS współpracuje z organizacjami pozarządowymi (PCK) i innymi instytucjami w zakresie
pomocy społecznej (Sąd, Prokuratura, Powiatowy Urząd Pracy, Policja, Szkoły z terenu
Gminy Brańszczyk, jak i z poza terenu gminy, Przedszkola, Zakłady Karne, Domy Pomocy
Społecznej, Dom Emeryta w Centrum Księży Orione w Brańszczyku, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, Zakładami Opieki Zdrowotnej, Starostwem Powiatowym, Powiatowy
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Zakłady Opiekuńczo Lecznicze, Narodowy
Fundusz Zdrowia, Parafie Rzymskokatolickie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Sklepy z terenu Gminy Brańszczyk)
Świadczenia rodzinne
Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych – 740;


zasiłek rodzinny – 384,



specjalny zasiłek opiekuńczy -22



świadczenie pielęgnacyjne – 25



zasiłek pielęgnacyjny – 259



świadczenie rodzicielskie – 17



zasiłek dla opiekuna – 5
62

RAPORT O STANIE GMINY BRAŃSZCZYK ZA ROK 2018
Liczba dzieci - 892


do 5 lat – 235



dzieci w wieku 5-18 lat – 556



dzieci w wieku w wieku 18-24 lata – 101

Liczba wydanych decyzji – 997
Świadczenia wychowawcze
Liczba rodzin – 693
Liczba uprawnionych dzieci – 1094
Liczba uprawnionych pierwszych dzieci – 478
Liczba wydanych decyzji - 737

Fundusz alimentacyjny
Liczba rodzin/Wierzycielki – 41
Liczba dzieci – 53
Liczba wydanych decyzji – 42
Dłużnicy alimentacyjni – 54 w tym:


z terenu Gminy Brańszczyk – 25



z innej gminy – 29

Rozpoznanie i współpraca ze środowiskiem
W celu aktywizacji i integracji osób starszych, samotnych, wykluczonych społecznie,
chorych, niepełnosprawnych, mających problem z uzależnieniem organizowane były przez
GOPS, Wójta Gminy, Domu Emeryta Księdza Orione w Brańszczyku, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy udziale Parafii Rzymskokatolickich
a finansowanych ze środków finansowych GKRPA

dwa spotkania profilaktyczno –

edukacyjne i integracyjne oraz międzypokoleniowe. Pierwsze spotkanie to obchody
Światowego Dnia Chorego a drugie spotkanie opłatkowe (Wigilijne). W spotkaniach brało
udział 320 osób. Osoby ze środowiska dowożone były autokarami. Rozpoznanie i zaproszenie
osób na ww. spotkania odbyły się we współpracy pracowników GOPS z Sołtysami, Radnymi,
Księżmi, osobami ze środowiska lokalnego i z prowadzonej na bieżąco diagnozy środowiska
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z osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Ośrodek jest otwarty na współpracę
i zawsze wspiera potrzebujących swą pomocą i radą. Na każdy sygnał ze środowiska
o zaistniałym problemie reagujemy i sprawdzamy dany nam sygnał.
Inne działania prowadzone przez GOPS w Gminie.
1) Realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
2) Wydawanie zaświadczeń na pomoc żywnościową do Caritas z Banku Żywności
3) Prowadzenie postępowań w celu potwierdzenia prawa do korzystania ze świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
4) Realizacja procedury Niebieska Karta i programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
5) Koordynowanie realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
6) Koordynowanie działań związanych z realizacją systemu wsparcia dla rodziny
7) Kierowanie wniosków na ustalenie niepełnosprawności
8) Współpraca z rodzinami i instytucjami w sprawie umieszczenia w Zol-ach. Pomoc
w kompletowaniu dokumentów.
9) Pomoc osobom w załatwianiu spraw urzędowych.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W 2018 roku z zakresu spraw obronnych wykonano następujące dokumenty i zadania:
1) Wytyczne do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych
w Gminie Brańszczyk na 2018 r.,
2) Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych
w Gminie Brańszczyk w 2018r.,
3) Plan szkolenia obronnego Gminy Brańszczyk

na 2018r.

w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim;
4) Program szkolenia obronnego Gminy Brańszczyk na lata 2019-2021,
5) Plan świadczeń osobistych gminy,
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6) Plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia
mobilizacji i w czasie wojny,
7) Plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania

w razie ogłoszenia

mobilizacji i w czasie wojny,
8) „Ankietę Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych
za 2017 r.
9) Kwalifikacja wojskowa - w 2018 roku do kwalifikacji wojskowej stawało
61 przedpoborowych. Kwalifikacja wojskowa dla Gminy Brańszczyk odbyła się
w okresie 19-20.04.2018r. w Wyszkowie.
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
W celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego
powołany jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, jako organ opiniodawczo –
doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań w zakresie zarządzania
kryzysowego.
W 2018 roku Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działał na podstawie Zarządzenia
Nr 2/OZK/2008 Wójta Gminy Brańszczyk z 10.01.2008 r. w sprawie powołania Gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego i opracowanego rocznego Planu Pracy Zespołu.
W 2018 roku spotkał się w niepełnym składzie - w styczniu, marcu i kwietniu w sytuacjach
kiedy trzeba było ogłaszać pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.
Na bieżąco analizowane były sytuacje kryzysowe występujące na terenie Gminy
Istotne działania w 2018 r.:
1. Wykonano Plan Zarzadzania Kryzysowego Gminy Brańszczyk.
2. Złożono wniosek i pozyskano środki z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie
Ochotniczych Straży Pożarnych dla sześciu jednostek.
3. Złożono wniosek i pozyskano środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego
na remont garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańszczyku.
Ochotnicza Straż Pożarna
Jednym z wielu zadań gminy jest ochrona przeciwpożarowa ludności oraz likwidowanie
zagrożeń spowodowanych klęskami żywiołowymi i skutkami rozwoju cywilizacji. Na terenie
Gminy Brańszczyk zadanie to jest realizowane przy pomocy 9 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych.
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IX. FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI W URZĘDZIE GMINY
Ruch kadrowy
l.p.

Nazwisko i imię

Forma

Okres

pracownika -

nawiązania

zatrudnienia

funkcja,

stosunku pracy

Uwagi

stanowisko
Pracownicy zatrudnieni

1

Wójt

z wyboru

Kadencja
2018-2023

2

Zastępca Wójta

powołanie

od 23.11.2018 r.
do 04.04.2019 r.

3

Sekretarz gminy

umowa o pracę od 01.01.2019 r.

z konkursu

na czas
nieokreślony
4

Skarbnik gminy

powołanie

5

Sekretarka

umowa o pracę od 01.03.2019 r.

stanowisko pomocnicze

na czas

nie obowiązuje konkurs

od 15.03.2019 r.

do 29.02.2020 r.

określony

zgodnie z ustawą
o pracownikach
samorządowych

6

Pomoc

umowa o pracę od 11.02.2019 r.

stanowisko pomocnicze

administracyjna

na czas

nie obowiązuje konkurs

do 31.07.2019 r.

określony

zgodnie z ustawą
o pracownikach
samorządowych

7

Główny

umowa o pracę od 11.03.2019 r.

z konkursu - po służbie

specjalista

na czas

przygotowawczej

do 10.09.2019 r.

określony

i egzaminie można
zatrudnić na czas
nieokreślony
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8

Podinspektor

umowa o pracę od 01.04.2019 r.

z konkursu - po służbie

na czas

przygotowawczej

do 30.09.2019 r.

określony

i egzaminie można
zatrudnić na czas
nieokreślony

9

Inspektor

zmiana umowy
o pracę z 0,5
etatu na pełen
etat od
01.03.2019 r.
na prośbę p.
Ewy Mróz Skarbnika
i pracownika

10

p.o. dyrektora

umowa o pracę od 20.02.2019 r.

GDK

na czas

do 30.06.2019 r.

określony
Pracownicy, którzy przeszli na emeryturę, zwolnieni

1

Kierownik

umowa o pracę zatrudnienie:

referatu

Sekretarz gminy
od 19.11.1990 r.
do 06.12.2018 r.;
Kierownik
referatu
od 07.12.2018 r.
do 30.04.2019 r.

2

Dyrektor GDK w
Brańszczyku

powołanie

odwołanie
z dniem
12.02.2019 r.
z funkcji
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3

Skarbnik gminy

powołanie

zatrudnienie od
12.02.1979 r.
do 28.03.2019 r.;
funkcja Skarbnika
od 20.12.1990 r.
do 15.03.2019 r.
- przejście na
emeryturę od dnia
28.03.2019 r.

4

Inspektor

umowa o pracę przejście na
emeryturę od dnia
28.03.2019 r.

5

Zastępca wójta

powołanie

od 12.11.1998 r
do 23.11.2018 r.

6

Wójt

z wyboru

od 12.11.1998 r.
do 21.11.2018 r. koniec kadencji

7

Podinspektor

umowa o pracę przejścia na
emeryturę od dnia
30.04.2019 r.

8

Inspektor

mowa o pracę

rozwiązanie

na czas

umowy o prace

nieokreślony

z dniem
31.05.2019 r.
na prośbę
pracownika

9

Inspektor

umowa o pracę rozwiązanie
na czas

umowy o pracę

nieokreślony

z dniem
31.05.2019 r.
na prośbę
pracownika
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Zatrudnienie w 2018r i w 2019
Średnie

1

23,5 etatu

zatrudnienie
w 2018 r.
w przeliczeniu na
pełne etaty
Średnie

2

25,88 etatu

zatrudnienie
w 2019r od I do V
w przeliczeniu na
pełne etaty

Kwota wypłaconych do 30 maja 2019 r. odchodzącym pracownikom ekwiwalentów
za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe wynosi 79 375,64 zł.
Wypłacone odprawy emerytalne od listopada 2018 r. do 30 maja 2019 r. wynoszą:
107 248,80 zł.
Realizacja zadań organizacyjnych i administracyjnych:


Kontrola zarządcza w urzędzie gminy – w roku 2018 nie sporządzono planu i nie
realizowano kontroli zarządczej, co jest

niezgodne z § 12 załącznika nr 1

do Zarządzenia w sprawie kontroli zarządczej.


Brak ocen okresowych pracowników samorządowych – od 2007 roku w Urzędzie
Gminy Brańszczyk nie oceniano urzędników, co jest naruszeniem przepisu art. 27
ustawy o pracownikach samorządowych, który stanowi: „1. Pracownik samorządowy
zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku
urzędniczym, podlega okresowej ocenie, zwanej dalej „oceną”.
Oceny na piśmie dokonuje bezpośredni przełożony pracownika samorządowego, nie
rzadziej niż raz 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy.”



Brak audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji – w 2018 r. nie został
przeprowadzony w Urzędzie Gminy w Brańszczyku wymagany z mocy prawa audyt –
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Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526) – § 20, ppkt 14 -

zapewnienie

okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji nie rzadziej
niż raz na rok.

Perspektywa przyszłości
Na podstawie obserwacji i wypowiedzi mieszkańców podczas zebrań w sołectwach, można
zauważyć, że pomimo spadku ogólnej liczby mieszkańców, w porównaniu do lat
osiemdziesiątych, spowodowanego głównie migracją do dużych miast oraz za granicę
w poszukiwaniu pracy, malejącą liczbą urodzeń, gmina nie jest gminą wyludniającą się.
Położenie geograficzne, czyste ekologiczne tereny, walory krajobrazowe, bliskość wody i
lasu, podnoszą atrakcyjność gminy pod względem turystyczno-wypoczynkowym.
Należy w najbliższym czasie podjąć działania w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków
w Udrzynku i w Brańszczyku, zadbać o sukcesywne doposażanie infrastruktury technicznej
w poszczególnych sołectwach, remontować drogi lokalne oraz monitorować, a w razie
potrzeby aktualizować, ewentualnie zasadniczo zmieniać, uchwalone w poprzedniej kadencji
władz gminy, strategie, programy i plany.
Niezbędnymi działaniami, częściowo już realizowanymi od początku 2019 roku, są analizy
i aktualizacje, bądź opracowanie nowych, wymaganych przepisami prawa regulacji
wewnętrznych (regulaminy, statuty, zarządzenia wójta itp.) w zakresie sprawnego
i prawidłowego funkcjonowania administracji samorządowej Gminy Brańszczyk.
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