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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Brańszczyk!

Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Brańszczyk” za rok 2019. Jest to już drugi
raport, który od 2018 roku jest wymagany na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym. Raport zawiera szereg istotnych informacji na temat gminy i jest okazją do zaprezentowania
szeregu ważnych danych dotyczących zasobów i funkcjonowania Gminy Brańszczyk. Poprzedni
raport za rok 2018 opisywał raczej dokonania moich poprzedników oraz stan zastany we wszystkich
obszarach, które scharakteryzowano w raporcie. Tegoroczny raport, dotyczący roku 2019 można
potraktować częściowo jako opis i analizę pierwszego roku działania nowo wybranej Rady Gminy
oraz Wójta. Raport o stanie gminy za rok 2019 jest więc spojrzeniem 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 2019” 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 społecznogospodarczym oraz zarządzaniem Gminą Brańszczyk w 2019 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.

Brańszczyk, 22 czerwca 2020 r.

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, stanowiąc obszarowo 19,12% powierzchni powiatu. W skład gminy wchodzą
następujące miejscowości: Białebłoto-Kobyla, Białebłoto-Kurza, 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.
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2. Ludność i jej struktura
Pod względem zaludnienia Gmina Brańszczyk należy do średnich w województwie
mazowieckim.
Tabela 1. Liczba mieszkańców gminy wg sołectw - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.
Miejscowość

Ulica

Mieszkańcy
stali
410

BIAŁEBŁOTO-KOBYLA
BIAŁEBŁOTO-KURZA

192

BIAŁEBŁOTO-STARA WIEŚ

256

BRAŃSZCZYK

BIELIŃSKA

211

BRZOZOWA

13

CHABROWA

15

CIEPŁA

10

DĘBOWA

2

DWORSKA

4

FRYDERYKA CHOPINA
GRZYBOWA

89

czasowi
1
1
6

4

5

JANA PAWŁA II
JEZIORNA

286

176

8

KAMIENIECKA

11

NA SKARPIE

14

NA STOKU

4

NADBUŻNA
NAKIEŁ
POGODNA

260

2

41

2

1

1

POLNA

21

PROSTA

56

PRZYJEMNA

28

RETMAŃSKA

2

RUMIANKOWA

1

10

SOSNOWA

1

STROMA

1

WĄSKA

17

ZIELONE WZGÓRZE

17

5

1

RAZEM:
BUDYKIERZ
DALEKIE-TARTAK

BRZOZOWA

1125

195

224

2

31

CZARNEJ JAGODY

1

DĘBOWA

2

LIPOWA

4

MODRZEWIOWA

8

PUSZCZY BIAŁEJ

61

2

SOSNOWA

60

1

TOPOLOWA

24

WRZOSOWA

100
RAZEM:

1

290

4

DUDOWIZNA

235

1

KNUROWIEC

248

NIEMIRY

311

NOWA WIEŚ

378

9

NOWE BUDY

302

1

NOWY BRAŃSZCZYK

243

OJCOWIZNA

103

PORĘBA ŚREDNIA

392

6

PORĘBA-KOCĘBY

352

8

PRZYJMY

251

5

STARE BUDY

193

TRZCIANKA

1039

10

TUCHLIN

226

10

TURZYN

758

24

UDRZYN

282

2

LEŚNA

1

1

ŚWIERKOWA

4
RAZEM:

UDRZYNEK
Razem

287

3

351

8

8166

286

Według stanu na koniec roku 2019 w gminie Brańszczyk było zameldowanych ogółem:
• 8166 osób na pobyt stały (w tym 7 cudzoziemców), z których 4164 osób stanowią kobiety, a
4002 – mężczyźni,
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• 286 osób na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy (w tym 9 cudzoziemców)
Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat – 1550.
Osoby pełnoletnie ogółem 6616, to:
•

52 kobiet w wieku 18 lat,

•

43 mężczyzn w wieku 18 lat

•

2284 kobiet w wieku 19-60 lat,

•

2696 mężczyzn w wieku 19-65 lat,

•

1040 kobiet powyżej 60 lat,

•

501 mężczyzn powyżej 65 lat

W roku 2019 zarejestrowano następujące zdarzenia dotyczące ludności gminy:
•

97 urodzeń,

•

82 osób (45 kobiet, 37 mężczyzn) zawarło małżeństwo,

•

10 małżeństw cywilnych zarejestrowanych w USC w Brańszczyku,

•

27 małżeństw wyznaniowych zarejestrowanych w USC w Brańszczyku,

•

124 osób zmarłych zameldowanych na pobyt stały,

•

74 aktów zgonu zarejestrowanych w USC w Brańszczyku,

•

12 małżeństw rozwiązanych przez rozwód,

•

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

•

1 osoba zmieniła nazwisko,

•

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

•

6 par małżeńskich obchodziło Diamentowe Gody (60 lat),
Na przełomie kilku lat nie zaobserwowano znacznego wzrostu ani spadku liczby mieszkańców

(wg danych z ewidencji ludności). Przybywa budynków, ale ich mieszkańcy 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 Centrum Księdza Orione, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 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,
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gdzie zdarzenia urodzeń nie występują. Zaobserwować można tendencję spadkową ilości zawieranych
związków małżeńskich.

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. Rok 2019 był drugim rokiem funkcjonowania Rady
Gminy VIII kadencji:
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

10.

Skłucki Andrzej - Nowa Wieś, Dalekie-Tartak

- Brańszczyk
- Nowe Budy, Stare Budy, Tuchlin
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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 2018-2023:

- Sesje Rady Gminy – 11
- Posiedzenia Komisji Rady Gminy – 18
Liczba podjętych uchwał i stanowisk:
•

w kadencji 2018-2023 - 86 uchwał w 2019 roku w tym 2 stanowiska

Katalog rozstrzygniętych przez Radę Gminy spraw:

Tabela 2. Uchwały RADY GMINY BRAŃSZCZYK – 2019 ROK (kadencja 2018-2023)
Lp.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2019-2028.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2019 rok.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023
w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym na terenie gminy Brańszczyk
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2019-2028.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2019 rok.
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10.
11.
12
13

14
15

16

17

18
19
20
21

22
23
24

25
26
27

28

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gminy Brańszczyk
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Brańszczyk do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie zmiany uchwały nr LV.297.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 13
września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w gminie Brańszczyk
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Brańszczyk
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania 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 publiczną oraz wskazania organu lub osób
uprawnionych do udzielania ulg
zmieniająca w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Brańszczyk
w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Dalekie-Tartak
w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym, przewodniczącemu Rady Gminy
i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy
Brańszczyk
w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do utworzenia spółdzielni
socjalnej
w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie poselskiego projektu ustawy o ochronie
zwierząt oraz niektórych innych ustaw
w sprawie stanowiska w sprawie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń
upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiązkowych
powszechnych ubezpieczeń rolniczych
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 r. na terenie gminy Brańszczyk”.
w sprawie uzgodnienia wykonania prac na potrzeby ochrony przyrody w użytkach
ekologicznych w 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Wyszkowskiego zadania z
zakresu właściwości Powiatu - bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie
gminy Brańszczyk w 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację
zadania pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W
odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w
ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z
siecią TEN-T”
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29
30
31

32
33
34
35

36
37
38
39

40

41
42

43

44
45
46
47
48
49
50

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2019-2028.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2019 rok.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach
dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Brańszczyk
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Brańszczyk
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Brańszczyk
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2019-2028.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019, Nr III.21.2018
Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym,
przewodniczącemu Rady Gminy i przewodniczącym organów wykonawczych
jednostek pomocniczych Gminy Brańszczyk
w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Brańszczyk w celu wyjaśnienia
przebiegu inwestycji pod nazwą „Budowa świetlicy w Udrzynku” i budynku OSP w
miejscowości Białebłoto
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz
określenia wynagrodzenia za inkaso
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od wiaduktu
Turzyn – Zakręzie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku – Etap I (od km
4+353 do km 6+254)” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2019-2028.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019, Nr III.21.2018
Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Brańszczyk do stowarzyszenia Związek
Samorządów Polskich
w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Brańszczyk
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brańszczyk za 2018rok
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brańszczyk absolutorium z tytułu wykonania
budżetu gminy za 2018rok
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2019, Nr III.21.2018
Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2019-2028
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w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na
obszarze Gminy Brańszczyk oraz określenia granic tych obwodów
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019-2028
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019, Nr III.21.2018
Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Brańszczyk
spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu
jej rozliczania
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie
przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Brańszczyk
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w
poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla
nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karty
Nauczyciela
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i nagród
ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i
wypłacania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest
gmina Brańszczyk
w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Brańszczyk
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wyszkowie na kadencję 20202023
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019-2028
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019, Nr III.21.2018
Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację
zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w pasie drogi powiatowej nr
4403W w Gminie Brańszczyk”
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu
Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół
podstawowych”
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych polegających na
prowadzeniu konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,
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przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w
Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na
ten cel dotacji gminie Wyszków w roku 2020
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy zabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dalekie-Tartak, stanowiącej
własność Gminy Brańszczyk
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie udostępnienia
gruntów leśnych pod budowę drogi w miejscowości Dudowizna
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2020
rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2019 - 2028
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2019 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na
organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii
komunikacyjnej pn.: „Wyszków – Brańszczyk – Białebłoto Kobyla - Wyszków”
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie niezabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Budy
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brańszczyk
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Wyszkowskiego zadania z
zakresu właściwości Powiatu – zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie
Gminy Brańszczyk w 2020 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańszczyk
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2019 - 2028
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2019 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Brańszczyk na lata
2020 – 2028
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2020
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Wójt Gminy – organ wykonawczy gminy
•

od 21 listopada 2018 r. Wójtem Gminy Brańszczyk jest (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.
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Wójt kieruje administracją gminną przy pomocy zastępcy wójta, sekretarza gminy i skarbnika gminy.
Funkcję Zastępcy Wójta pełnili:
•

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

•

od 1 sierpnia 2019 r. do 30.06.2020 – dr Elżbieta Paziewska

Funkcję Sekretarza Gminy w wyniku konkursu przeprowadzonego w grudniu 2018 roku
od 1 stycznia 2019 r. do 31.07.2019 r. pełniła dr Elżbieta Paziewska.
Funkcję Skarbnika Gminy pełniła od 12 lutego 1979 r. do 15 marca 2019 r. – Ewa Mróz, natomiast
od 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
Strategia 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:
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•

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,

•

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.
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Główne problemy i przedsięwzięcia realizacyjne:
•

Gmina Brańszczyk dzięki swym walorom krajobrazowo-przyrodniczym w przyszłości
powinna stanowić bazę dla rekreacji indywidualnej i ogólnodostępnej. Należy więc
wprowadzić ład przestrzenny na terenach zurbanizowanych przeznaczonych na rekreację.

•

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

Do obszarów priorytetowych rozwoju gminy zaliczono:
•

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

•

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

fizycznej i turystyki oraz innych usług społecznych, poczucia

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

Infrastrukturę – działania, które będą tworzyć warunki do skutecznej realizacji inwestycji, ze
szczególnym uwzględnieniem infrastruktury technicznej, zgodnej z zasadami polityki
przyjaznej środowisku oraz infrastruktury społecznej odpowiadającej współczesnym
potrzebom.

Ważnymi inwestycjami infrastrukturalnymi w gminie są działania związane z gospodarką wodnokanalizacyjną. 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.
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2. Program współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Program współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 został
uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą nr III.18.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
Głównym celem programu jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspakajaniu
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 ( Dz. U. 2019r. poz. 688),
zwanej „ustawą” w formie:
1) Powierzenia wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji:
2) Wspierania wykonywania 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
Za zagadnienia priorytetowe w 2019 roku 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;
4) wspieranie rozwoju osobistego oraz zainteresowań dzieci i młodzieży
5) podejmowanie działań w sferze troski o mieszkańców w wieku senioralnym.
Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami miała następujące
formy:
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1) publikowanie informacji dotyczących podejmowanych 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, użyczenie sprzętu,
b) udzielanie

rekomendacji

organizacjom

pozarządowym

i

innym

podmiotom

współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł niż budżet
Gminy,
c) wzajemne wykorzystywanie wiedzy profesjonalistów pracujących w samorządzie i
organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach,
d) w miarę możliwości udostępnianie terenów gminnych do realizacji przedsięwzięć,
e) wspieranie i ubieganie się o pozyskiwanie środków finansowych z innych podmiotów,
uczestniczących w realizacji Programu .
f) promowanie działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów, uczestniczących
w realizacji programu.
Gmina Brańszczyk przeznacza na realizację zadań publicznych w przedmiotowym zakresie
środki finansowe, których wysokość określana jest przez Radę Gminy Brańszczyk w
uchwalanym corocznie budżecie Gminy Brańszczyk. W roku budżetowym 2019 Gmina
Brańszczyk zaplanowała kwotę 7 000, 00 zł zrealizowano plan w wysokości 3 000,00 zł.
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 zlecenia
realizacji zadań publicznych w trybie art. 19 a czyli w trybie pozakonkursowym.
W 2019 roku nie był ogłaszany otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. W
trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie czyli w trybie
pozakonkursowym wpłynęły dwie oferty na realizację zadania publicznego z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W ramach

trybu

art. 19 a została

zrealizowana jedna oferta w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
tytuł zadania „Liga Bocian 2019” złożona przez Stowarzyszenie Bocian KRIS , które
18

otrzymało dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł .W ramach tego zadania przeprowadzono
rozgrywki piłkarskie na boisku gminnym

w Brańszczyku w terminie 14.06.2019 r. do

31.08.2019 r. na dwóch poziomach rozgrywkowych, pierwszej i drugiej lidze. Z udzielonej
dotacji zakupiono trofea indywidualne dla zawodników z pierwszej i drugiej ligi oraz
wyróżnienia indywidualne. Z dofinansowania zakupiono również puchary dla zwycięzców
drugiej ligi oraz piłki nożne. Stowarzyszenie Bocian KRIS złożyło także ofertę na organizację
imprezy jeździeckiej HUBERTUS 2019 . Jednakże z uwagi na wykorzystane w całości środki
przewidziane w budżecie gminy na 2019 r. na realizację zadnia publicznego w trybie
pozakonkursowym z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na pierwszą
ofertę nie było możliwości finansowej na realizację drugiego zadania.

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 121,25 ton. Dotacja z WFOŚiGW wyniosła
34832,70 zł, zaś z budżetu gminy przeznaczono na ww. cel 17417,70 zł.
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•

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
2018 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 2018 r. (do opłat za gospodarcze korzystanie
ze środowiska) dot. Urzędu Gminy w Brańszczyku, szkół i przedszkoli.

•

Pozyskano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie na odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach i typu Big Bag, pochodzących z działalności rolniczej. Otrzymano
dotację w kwocie 9312,00 zł na realizację zadania w 2020 r.

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 2019.
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.
Gmina Brańszczyk w 2019 r. realizowała program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt, poniosła koszty w kwocie 57668,60 zł (brutto) na następujące zadania:
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- wydano zlecenia na zabiegi weterynaryjne dla 41 szt. zwierząt z terenu Gminy Brańszczyk.
- wydano zlecenia na odłowienie 51 szt. bezdomnych psów, zrealizowano odłowienie 36 szt. bezdomnych psów.
- przekazano 10 szt. psów do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Ostrowi Maz., 26 szt. przekazano do
adopcji.
- zakupiono karmę dla wolno żyjących kotów na kwotę 500,00 zł (brutto) i przekazano żywicielom.
Przyjęto 10 zgłoszeń padniętej zwierzyny na terenie gm. Brańszczyk. Wydano zlecenia firmie zewnętrznej na
zabranie i przekazanie do utylizacji padniętej zwierzyny. Poniesiono koszt w kwocie: 3834,00 zł (brutto)

5. Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o ustawę z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2019, poz.
2277) . Nowa GKRPA w Brańszczyku powołana została zarządzeniem nr RO.3.2019 Wójta Gminy
Brańszczyk z dnia 23 stycznia 2019 r. W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w
zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Członkami Komisji są zarówno
osoby z terenu gminy jak i spoza niej, które reprezentują różne zawody i pragną działać dla dobra
lokalnej wspólnoty w trosce o dobro społeczne, szczególnie dzieci i młodzieży.
Podstawowym zadaniem i głównym celem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających do
ograniczenia

spożycia

napojów

alkoholowych,

zmiany

struktury

ich

spożywania,

zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększenie zdolności do
radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi.
Komisja poprzez swoją działalność, zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin,
kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.
GKRPA

realizuje

określone

ustawowo

zadania

gminy

w

zakresie

profilaktyki

i

rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy:
1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub problemy narkomanii ,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
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3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i
młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci,
4. wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, których działalność służy
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii,
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów
alkoholowych oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
6. wspieranie zatrudniania socjalnego poprzez organizowanie centrów integracji społecznej,
7. pomoc społeczną osobom uzależnionym i ich rodzinom, w pokonywaniu uzależnień i
integrowaniu ze środowiskiem lokalnym,
8. opiniowania propozycji podejmowania działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w ramach realizacji Programu,
9. merytorycznego wsparcia realizacji Programu,
10. opiniowania aktów prawnych wydawanych przez organy Gminy Brańszczyk dotyczących
przedmiotu działalności Komisji- w tym projektu Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz spraw związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych,
11. podejmowania czynności wobec osób nadużywających alkoholu w przypadkach określonych w
ustawie,
12. opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiocie
zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z zasadami określonymi w uchwałach Rady Gminy
oraz liczbą punktów sprzedaży,
13. uczestniczenia w realizowanych przez organ wydający zezwolenia, o których mowa w pkt. 5
czynnościach z zakresu kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
Realizując swe zadania Komisja współpracuje z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przemocy w
rodzinie, GOPS, Policją, Sądem Rejonowym w Wyszkowie, Prokuraturą, placówkami oświatowymi
na terenie gminy.
Działania podjęte przez GKRPA w 2019 roku.
Wspierano różnego rodzaju imprezy o charakterze religijnym na terenie wszystkich trzech
parafii funkcjonujących w gminie, które ukazywały dzieciom i młodzieży różnorodne formy spędzania
czasu wolnego wspólnie z rodziną bez alkoholu i innych używek. Podczas imprez rozdawano ulotki
22

dotyczące problematyki uzależnień od alkoholu i narkotyków. Komisja finansowała zakup nagród,
które często losowano na zakończenie imprez. Sfinansowano koszt wycieczki autokarowej Rozewie –
Hel, Trójmiasto- Westerplatte w parafii Poręba. W wycieczce wzięło udział 50 osób. Dofinansowano
prowadzenie działań profilaktycznych podczas VII Biegu Konstytucji 3 Maja i festynu rodzinnego w
Brańszczyku. VII Bieg Konstytucji 3 Maja odbył się pod patronatem Pana Wójta Wiesława
Przybylskiego. Pan Wójt osobiście wziął udział w biegu dając przykład zdrowego stylu życia bez
alkoholu i używek. W parafii Białebłota w dniach od 3 do 9 lutego 2019 roku odbył się rodzinny
zimowy wyjazd do miejscowości górskiej Biały Dunajec. Wyjazd miał charakter religijnoprofilaktyczno – wypoczynkowy. Wzięło w nim udział 43 uczestników. W dniach od 30 czerwca do
06 lipca 2019 roku odbyły się kolonie letnie dla młodzieży i rodzin do miejscowości Biały Dunajec.
W wyjeździe udział wzięło 20 osób z terenu parafii Białebłoto była to wspaniała lekcja wspólnego
spędzania czasu połączona z działaniami profilaktycznymi.
W szkołach przeprowadzono szereg działań profilaktycznych. Przeprowadzono zajęcia warsztatowe
z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy pt.” Jak nie być sprawcą i jak nie stać się ofiarą”.
Zorganizowano „Szkolny Dzień Bezpieczeństwa”, odbyły się pogadanki na temat bezpiecznych
wakacji oraz prezentacja filmów poruszających tematykę uzależnień i pogadanka na ten temat.
Zorganizowano wyjazd dla dzieci szkolnych do Ośrodka Edukacji Ekologicznej ”Ziołowy Zakątek
Korycinach”. Celem było wskazanie uczestnikom jak można spędzać wolnego czas bez alkoholu i
używek, przeprowadzono warsztaty profilaktyczne podsumowane konkursem wiedzy dla uczniów pod
hasłem „Wiem, co mi szkodzi” uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrody i
wyróżnienia. Zrealizowano działania profilaktyczne „Światowy Dzień Wody”, „Walki z Otyłością”,
„Dnia Zdrowia”, „Światowy Dzień Trzeźwości”, „Światowy Dzień Ziemi” – odbyły się prelekcje z
planszami i prezentacje multimedialne dotyczące uzależnień od alkoholu i innych używek. Realizacja
programu Edukacyjnego pt. „Trzymaj formę” program realizowany we wszystkich klasach.
Wskazanie form spędzania czasu wolnego od alkoholu i używek, zostały przeprowadzone warsztaty
profilaktyczne. Warsztaty prowadził psycholog z „Immunis Profilaktyka Uzależnień i Przemocy”.
Przeprowadzono akcję pt. „Odpowiedzialnie zdrowo i kolorowo” , promowanie zdrowego stylu życia,
zachęcenie do aktywnego spędzania czasu z rodziną wolnego od alkoholu i narkotyków. Warsztaty
profilaktyczne dotyczące zapobiegania narkomanii i alkoholizmowi przeprowadzone przez specjalistę
z „Immunis Profilaktyka Uzależnień i Przemocy”. Działania profilaktyczne z dziećmi i rodzicami
zakończone spotkaniem z psychologiem, specjalistą do spraw profilaktyki uzależnień, który przybliżył
temat używek i ich negatywnego wpływu na organizm człowieka. Przeprowadzono konkurs pt. „Wolni
od uzależnień”, którego uczestnicy przedstawili szkodliwość alkoholu, nikotyny, dopalaczy,
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narkotyków, w konkursie brały udział dzieci i ich rodziny. W nagrodę uczestnicy pojechali na
pielgrzymkę do Częstochowy . Przeprowadzone zostały działania profilaktyczne na temat sposobów
rozładowania złych emocji, rozwiązywania konfliktów. Zaprezentowano bajkę terapeutyczna „Każdy
inny, wszyscy wyjątkowi” oraz film o przemocy w sieci. Uczniowie uczestniczyli w spektaklu z
piosenkarką Majką Jeżowska , które odbyło się w WOSIR w Wyszkowie, wyjechali do Teatru do
Warszawy na spektakl pt. „Awantura o Basię”.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brańszczyku realizując program
profilaktyki w szkołach na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi wprowadziła pozalekcyjne zajęcia taneczne. Wprowadzając zajęcia taneczne do szkół
mieliśmy na celu kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży oraz pokazanie jak miło z dala od
nałogów, używek, przemocy, telefonów, telewizji można spędzać wolny czas. Zajęcia odbywały się
w listopadzie i grudniu 2019 roku we wszystkich szkołach funkcjonujących na terenie gminy
Brańszczyk. GKRPA dofinansowała kwotą 20 zł każde dziecko, które brało udział systematycznie we
wszystkich zajęciach i 15 zł dzieci, które wybiórczo uczestniczyły w organizowanych zajęciach
tanecznych. Przed zajęciami realizowane były warsztaty profilaktyczne, które prowadził członek
GKRPA Pan Zenon Krawczyk.
W każdej ze szkół jest się grupa dzieci sprawiająca różnorodne problemy wychowawcze.
W związku z tym istnieje duża potrzeba prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, które pomagają dzieciom
lepiej zrozumieć własne potrzeby, zmienić niewłaściwe postawy, poznać zasady właściwego
wzrastania w środowisku. Zajęcia taneczne wspomagają rozwój zdolności młodzieży oraz
umożliwiają im osiągnięcie optymalnej sprawności fizycznej.
Przeprowadzono szkolenie dla członków GKRPA na temat”. Jak skutecznie realizować zadania
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.
We współpracy z PCK

zorganizowano wyjazd

pięciorga dzieci z terenu naszej gminy na

dwutygodniowy turnus kolonijny do miejscowości Zwierzyniec powiat zamojski. W wydarzeniu
wzięły udział dzieci z rodzin spełniających następujące kryteria:
- rodzina dotknięta problemem alkoholowym,
- niewydolność wychowawcza,
- trudna sytuacja materialna,
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- wielodzietność.
W trakcie trwania turnusu zrealizowany został przez terapeutę 25 godziny program w obszarze
„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w podobszarze” Działania na rzecz
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”
W dniach od 22 lipca do 02 sierpnia 2019 roku miał miejsce obóz wakacyjny „Wakacje z Bogiem” w
miejscowości Walne koło Augustowa organizowany przez Parafię Brańszczyk, w którym wzięło
udział dziesięcioro dzieci z gminy Brańszczyk, W trakcie obozu były organizowane pogadanki na
temat „Skutki nadużywania alkoholu przez dzieci młodzież szkolną oraz alkohol a odpowiedzialność
prawna”. Zajęcia prowadził Komendant Komisariatu Policji Szczecin Dąbie Sebastian Rajzer. Ksiądz
Jarosław Świderek wygłosił wykład i przeprowadził rozmowy z zakresu „ Picie alkoholu , a V
przykazanie nie zabijaj”. Profilaktyka była poruszana również w trakcie biegu patrolowego
prowadzonego przez Pana Mariusza Kubła Prezesa Polskiej Fundacji Zabezpieczenia Społecznego
„ETOS”, gdzie uczestnicy musieli odpowiedzieć na pytanie.” Co zrobić, żeby zmniejszyć używanie
alkoholu przez młodzież. Przeprowadzono również konkurs rysunkowy pt.” Ja nie piję, nie palę, nie
biorę narkotyków”.
W dniach od 16 do 30 lipca 2019 roku w ramach programu profilaktyczno- terapeutycznego odbył się
wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami
alkoholizmu pt. ”Pogodne Lato 2019”. Wypoczynek kolonijny był zorganizowany w miejscowości
Lubiaków woj. pomorskie. W ramach współpracy z PCPR Wyszków otrzymaliśmy bezpłatnie 6 kart
kolonijnych. We współpracy z GOPS zostało wytypowanych sześcioro dzieci na w/w wyjazd. W
ramach wyjazdu dzieci otrzymały bezpłatnie obuwie i odzież sportową.
Ze środków GKRPA został zatrudniony psycholog. Psycholog pracuje w szkołach 16 godzin,
w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym 6 godzin miesięcznie. Na rozmowy do Pani psycholog
skierowano na wniosek GKRPA 34 osoby z terenu naszej gminy. Terapię kontynuowały 23 osoby.
We współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani psycholog
podejmowała indywidualne konsultacje ze zgłaszanymi osobami z problemem alkoholowym.
Zgłaszały się również osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego z powodów trudności
wychowawczych, trudności w relacjach małżeńskich. W szkołach zajęcia odbywają się zgodnie z
planem. Tematyka jest dostosowywana w zależności od potrzeb uczniów i nauczycieli. Prowadzone
są również indywidualne zajęcia dla uczniów z problemami. Wiele osób otrzymując wsparcie,
dobrowolnie poddało się leczeniu, korzystając ze wskazanych adresów ośrodków leczenia uzależnień.
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Podpisanie porozumienia dotyczące powierzenia prowadzenia konsultacji w zakresie
rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz ochroną ofiar przed przemocą
w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie. Z pomocy w/w punktu
skorzystało 22 osoby z terenu gminy Brańszczyk.
GKRPA podjęła współpracę z Pracownią Profilaktyczną w Krakowie dotyczącą
przeprowadzenia diagnozy zagrożeń lokalnych na terenie gminy Brańszczyk. Taka diagnoza została
opracowana.
W Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku odbywały się zajęcia z mieszanych sztuk
walk. Zajęcia poprowadził Bogdan Bulecki mieszkaniec Brańszczyka, znany i uznany zawodnik
MMA. To wydarzenie realizowane było we współpracy ze Stowarzyszeniem Bocian KRiS.
W świetlicy wiejskiej w Knurowcu odbyło się spotkanie mające na celu promowanie działań
profilaktycznych. Na spotkanie byli zaproszeni wszyscy mieszkańcy wsi bez względu na wiek.
Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu Wiktora Osiatyńskiego, który w bardzo prosty i przystępny
sposób poruszył tematykę uzależnień. Następnie wszyscy zajęli się przygotowywaniem ozdób
Bożonarodzeniowych, które zostały przekazane na kiermasz.
Zespół interdyscyplinarny w myśl nowych przepisów stanowi najważniejszy element
gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ma na celu skupienie przedstawicieli
wszystkich instytucji i służb z terenu gminy, których wspólne działania mogą kompleksowo
przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy domowej i stworzenia systemu wsparcia dla osób
i rodzin gdzie występuje zjawisko przemocy.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest

integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w
środowisku lokalnym;
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5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie (art.9b ust. 2) 2. Zgodnie
z ustawą (art. 9a ust. 3) członkami zespołu interdyscyplinarnego są przedstawiciele: – jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej,
– gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
– policji,
– oświaty,
– ochrony zdrowia
W ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego GKRPA w Brańszczyku uczestniczyła w prowadzeniu
procedury 25 Niebieskich Kart ( członek GKRPA wziął udział w 115 grupach roboczych). Osoby
doznające przemocy otrzymały pomoc psychologiczną. Osoby nadużywające alkoholu stosujące
przemoc zostały skierowane na rozmowy i terapie psychologiczne.
Członkowie GKRPA dokonali kontroli 9 punktów sprzedaży działających na terenie naszej
gminy. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
Wpłynęło 12 wniosków od rodzin osób nadużywających alkoholu z prośbą o objęcie leczeniem
odwykowym. (trzy z nich zostały skierowane do Sądu).
Planowany budżet GKRPA na rok 2019 ujęty w wydatkach Gminnego Programu Profilaktyki stanowił
kwotę 120.000.00 zł . W trakcie roku budżetowego zwiększono wydatki GKRPA o kwotę 37.843,72
zł . Były to środki niewykorzystane w roku 2018. Zatem ostateczny plan wydatków GKRPA w 2019
roku wyniósł 157.843,72zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Brańszczyku realizując zadania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2019 roku
wydatkowała kwotę 112.575,33zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Brańszczyku

wykonywała

swe

zadania

z

myślą

środków finansowych, realizując w sposób skuteczny

o

jak

najlepszym

wykorzystaniu

cele i zadania Gminnego Programu

Profilaktyki ,Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, czyniąc to
dla dobra mieszkańców gminy Brańszczyk.

27

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.
W związku z przedsięwzięciem polegającym na świadczeniu usług na terenie 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.
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Łącznie w 2019 r. wpłynęło do Urzędu Gminy 2376 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami. Zdecydowana większość tychże deklaracji (około 2100) składana była z powodu zmiany
stawek i wzoru deklaracji, natomiast pozostałe to zmiany ilości osób lub sposobu zbierania odpadów.
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 około 1000 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.

•

Przygotowanie wezwań (362 szt.) w przypadku niezłożenia deklaracji bądź zmian mających
wpływ na stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami.

•

Przygotowanie i wysyłka upomnień (403 szt.) w sprawie zalegania z tytułu gospodarowania
odpadami.

•

Przygotowanie i przekazanie do Urzędu Skarbowego tytułów wykonawczych (119szt.)

•

Informowanie Urzędu Skarbowego o zmianach w zadłużeniu poszczególnych dłużników (30
szt.).

•

Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (sprawdzenie, czy mieszkaniec
oddający odpady na PSZOK złożył deklarację i wnosi opłaty z tego 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).
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•

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 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Brańszczyk w dniu 28 grudnia 2018
roku - Uchwała Nr III.21.2018.
W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:
Dochody 34 498 823,00 zł, w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

34 498 823,00 zł,
0,00 zł.

Wydatki 34 498 823,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące

32 665 977,52 zł,

- wydatki majątkowe 1 832 845,48 zł.
W trakcie realizacji budżetu dokonywano zmian planu dochodów i wydatków Uchwałami Rady
Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. W trakcie 2019 roku podjęto 10 Uchwał Rady Gminy oraz
18 Zarządzeń Wójta Gminy zmieniających Uchwałę Budżetową na 2019 rok.
Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił:
Plan dochodów 41 718 747,19 zł, w tym:
- dochody bieżące

39 333 788,45 zł,

- dochody majątkowe 2 384 958,74 zł.
Plan wydatków 44 486 785,91 zł w tym:
- wydatki bieżące

37 294 273,17 zł,

- wydatki majątkowe 7 192 512,74 zł.

30

W stosunku do uchwalonego pierwotnie - plan dochodów zwiększył się o kwotę 7 219 924,19 zł, w
tym:
- dochody bieżące zwiększono o kwotę

4 834 965,45 zł,

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2 384 958,74 zł.
W stosunku do uchwalonego pierwotnie - plan wydatków zwiększył się o kwotę 9 987 962,91 zł, w
tym:
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę

4 628 295,65 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5 359 667,26 zł.

DOCHODY
Gmina w 2019 roku zrealizowała dochody na kwotę 41 402 806,28 zł, co stanowi 99,24 % planu,
były one wyższe w stosunku do roku 2018 o 12,4 %, w tym dochody podatkowe wykonano w kwocie
10 429 173,86 zł – 98,4 % planu, wzrost wykonania w stosunku do roku 2018 o 7,4 %.
Tabela 3. Struktura zrealizowanych przez Gminę dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
Rodzaj
dochodów

Plan na 2019 rok
Kwota (zł)

Wykonanie za 2019 rok
Kwota (zł)

Struktura
(%)

Struktura

%

(%)

wykonania
planu

Bieżące

39 333 788,45

94,28

39 156 305,16

94,57

99,55

Majątkowe

2 384 958,74

5,72

2 246 501,12

5,43

94,19

Ogółem

41 718 747,19

100,00

41 402 806,28

100,00

99,24

Źródła dochodów bieżących:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego

5 224 613,48 zł,

w tym:
- od osób fizycznych

5 154 560,00 zł

- od osób prawnych

70 053,48 zł

- wpływy z podatków i opłat

6 435 801,68 zł,

w tym:
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- podatek od nieruchomości

3 868 881,56 zł

- podatek rolny

153 904,31 zł

- podatek leśny

260 218,35 zł

- podatek od środków transportowych

483 027,78 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

6 694,05 zł

- podatek od spadków i darowizn

23 765,20 zł

- opłata skarbowa

35 381,09 zł

- opłata targowa

3 500,00 zł

- opłata za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych

109 932,79 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat

903 830,52 zł

(m.in.: opłata za gospodarowanie odpadami
za zajęcie pasa drogowego

685 208,11 zł
218 622,41 zł)

- podatek od czynności cywilnoprawnych

396 453,24 zł

- opłata z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości

1 692,67 zł

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

9 627,16 zł

- opłata za korzystanie z wychowania
37 647,50 zł

przedszkolnego
- opłata za korzystanie z wyżywienia

136 907,72 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska

4 337,74 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa

11 755 072,00 zł,

w tym:
- część oświatowa

7 393 558,00 zł

- cześć wyrównawcza

4 175 094,00 zł

- cześć równoważąca

186 420,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

12 780 322,27 zł,

w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
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administracji rządowej oraz innych zadań
3 999 872,73 zł

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

1 178 013,13 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa
7 396 208,56 zł

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

102 395,00 zł

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

17 415,00 zł

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

86 417,85 zł

- pozostałe dochody

2 960 495,73 zł,

w tym:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych

100 742,15 zł

- wpływy z usług

1 776 277,99 zł

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

11 636,15 zł

- wpływy z pozostałych odsetek

52 555,66 zł

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

799 913,70 zł

770 001,00 zł)

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań

1 098,60 zł

- wpływy z różnych dochodów

192 851,97 zł

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

18 950,09 zł
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- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności
6 469,42 zł.

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
Źródła dochodów majątkowych:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

2 246 501,12 zł,

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

311 420,21 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich

1 935 080,91 zł

WYDATKI
Z planowanych w budżecie Gminy wydatków rocznych wydatkowano 42 900 434,96 zł, co stanowi
96,43% planu, w tym majątkowe w kwocie 7 126 742,00 zł – 16,6 % ogólnych wydatków
budżetowych. W stosunku do roku 2018 wydatki ogółem były wyższe o 19,2 %.
Tabela 4. Struktura poniesionych przez Gminę wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

Rodzaj
wydatków

Plan na 2019 rok
Kwota (zł)

Wykonanie za 2019 rok

Struktura (%)

Kwota (zł)

Struktura

%

(%)

wykonania
planu

Bieżące

37 294 273,17

83,83

35 773 692,96

83,39

95,92

Majątkowe

7 192 512,74

16,17

7 126 742,00

16,61

99,08

Ogółem

44 486 785,91

100,00

42 900 434,96

100,00

96,43

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

7 998,00 zł

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

3 080,94 zł
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Dotacje:
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień

6 732,00 zł

- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych
instytucji kultury

591 700,00 zł

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

97 548,38 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki
systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż
jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

55 508,72 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących

18 000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych

12 100,00 zł
6 169,42 zł

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

463 734,71 zł

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

251 230,12 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników

10 566 975,06 zł
736 857,97 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

48 506,00 zł

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

2 328 322,07 zł

Fundusz Pracy i PFRON

329 028,37 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)
- świadczenia społeczne (zasiłki, zapomogi)

11 360 333,91 zł

- stypendia dla uczniów

85 391,99 zł

- odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- szkolenia pracowników

583 120,82 zł
78 507,54 zł

Zakupy i usługi:
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- zakup materiałów i wyposażenia

1 319 421,74 zł

- zakup środków żywności

249 560,68 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek

199 012,05 zł

- zakup energii

973 326,77 zł

- zakup usług remontowych

798 497,56 zł

- zakup świadczeń i usług zdrowotnych

10 928,80 zł

- zakup usług pozostałych

3 042 134,52 zł

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

631 821,08 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

40 951,82 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
37 454,73 zł

analiz i opinii
- podróże służbowe

53 941,63 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)

375 678,03 zł

Podatki, opłaty, koszty postępowania
- podatki i opłaty na rzecz budżetów

205 530,40 zł

- odsetki i koszty postępowania sądowego

64 926,64 zł

Obsługa długu
- odsetki od kredytów i pożyczek

139 660,49 zł

Wpłaty na rzecz innych jednostek i dotacje na inwestycje
- wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu radiowozów
59 889,49 zł

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

197 376,00 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań
1 333 716,70 zł.

inwestycyjnych
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- wydatki inwestycyjne realizowane z dotacji w ramach
budżetu środków europejskich

2 071 665,74 zł
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- wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych

3 136 677,16 zł

w tym współfinansowanie projektów realizowanych
ze środków europejskich

2 252 265,53 zł
327 416,91 zł.

- wydatki na zakupy inwestycyjne

Tabela 5. ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI W 2019 ROKU
Nazwa zadania inwestycyjnego

Plan

Wykonanie

%

Ogółem Dział 010

118 816,70

118 777,20

99,97%

Rozbudowa sieci wodociągowych

118 816,70

118 777,20

99,97%

2 029 485,03

1 984 540,40

Podniesienie stanu technicznego drogi
powiatowej nr 4403W odcinkowo na
terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło,
powiatu wyszkowskiego w ramach
poprawy jakości połączenia subregionalnej
struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”

627 412,00

627 412,00

97,79%
100,00%

Partycypacja w kosztach realizacji zadania
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn –
Zakręzie do skrzyżowania z ul. Chopina w
Brańszczyku – Etap I (od km 4+353 do
km 6+254) w ramach programu
wieloletniego pod nazwą „Program
rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 20162019” na rok 2019.

590 304,70

590 304,70

100,00%

Modernizacja infrastruktury drogowej w
pasie drogi powiatowej nr 4403W w
Gminie Brańszczyk

116 000,00

116 000,00

100,00%

Budowa chodnika przy drodze gminnej Nowa Wieś

3 000,00

2 460,00

82,00%

Budowa drogi gminnej asfaltowej w
Ojcowiznie

27 060,00

27 060,00

100,00%

Budowa chodnika z korytem
odprowadzającym wodę opadową przy
drodze gminnej (Trakt T Napoleoński
miejscowości Nowy Brańszczyk

17 665,13

4 920,00

27,85%

Ogółem Dział 600
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Budowa chodnika - droga gminna w
Trzciance

31 609,50

0,00

Droga Gminna - Dudowizna wykonanie
dokumentacji

27 060,00

27 060,00

100,00%

589 373,70

589 323,70

99,99%

Ogółem Dział 700

20 751,45

0,00

0,00%

Zakup działki we wsi Niemiry

20 751,45

0,00

Ogółem Dział 720

76 968,00

76 967,81

100,00%

Zakup oprogramowania: płace VULCAN
dla JST oraz Sigma Organizacyjna dla JST
wraz z dostępem do arkusza dla jednostek
oświatowych gminy

32 630,00

32 630,00

100,00%

Zakup serwera wraz z: oprogramowaniem
Windows, zabezpieczeniem przed atakami
z internetu, urządzeniem do
automatycznego wykonywania kopii
bezpieczeństwa, oprogramowaniem
archiwizującym i antywirusowym

44 338,00

44 337,81

100,00%

264 438,23

264 404,54

99,99%

9 923,18

9 923,18

100,00%

Dofinansowanie zakupu lekkiego
samochodu ratownictwa technicznego

50 000,00

49 966,31

99,93%

Zakup agregatu wodnopianowego

17 000,00

17 000,00

100,00%

738,00

738,00

100,00%

Remont i modernizacja budynku OSP w
miejscowości Turzyn

186 777,05

186 777,05

100,00%

Ogółem Dział 851

197 376,00

197 376,00

100,00%

Wykonanie remontu i modernizacji
trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala
Powiatowego w Wyszkowie mieszczącego
oddział kardiologii i chorób wewnętrznych
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi
wraz z wyposażeniem
Ogółem Dział 900

197 376,00

197 376,00

100,00%

4 462 859,33

4 462 858,05

100,00%

Budowa placu w pobliżu kościoła w
miejscowości Poręba

Ogółem Dział 754
Dofinansowanie zakupu radiowozu

Budowa remizy OSP Białebłoto Stara
Wieś - roboty wykończeniowe
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Realizacja
inwestycji
w 2020 roku

Realizacja
inwestycji
w 2020 roku

Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w miejscowości Udrzynek

23 640,60

23 640,60

100,00%

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych

132 865,00

132 864,70

100,00%

Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Białebłoto Stara Wieś

219 662,00

219 661,97

100,00%

2 050,00

2 049,99

100,00%

3 732 557,58

3 732 557,58

100,00%

110 135,08

110 135,04

100,00%

8 499,07

8 499,07

100,00%

233 450,00

233 449,10

100,00%

21 818,00

21 818,00

100,00%

Wykonanie parkingu przy świetlicy w
m. Udrzynek

18 818,00

18 818,00

100,00%

Budowa karczmy na terenie skansenu
w m. Brańszczyk - koncepcja projektu

3 000,00

3 000,00

100,00%

7 192 512,74

7 126 742,00

99,09%

Wymiana urządzeń grzewczych na terenie
gminy Brańszczyk
Odnawialne Źródła Energii w Gminach
Brańszczyk, Somianka i Zatory
Wybudowanie elektroenergetycznej linii
oświetlenia ulicznego wraz z montażem
opraw oświetlenia typu LED o mocy 50W
w miejscowości Brańszczyk ul. Nakieł
Wykonanie oświetlenia ulicznego w m.
Brańszczyk ul. Retmańska
Zakup sprzętu i wyposażenia dla ZGK
Brańszczyk - kosiarka do ciągnika,
samochód skrzyniowy do 3,5 t, samochód
do zimowego utrzymania dróg, samochódbus, rębak, pilarki i kosy spalinowe,
podkrzesywarki spalinowe
Ogółem Dział 921

Tabela 6. Ogółem realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

Dochody

41 718 747,19

41 402 806,28

99,24

Wydatki

44 486 785,91

42 900 434,96

96,43

Wynik (dochody – wydatki): - 1 497 628,68 zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia Budżet Gminy za 2019 r. zamknął się deficytem w kwocie
1 497 628,68 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 2 768 038,72 zł.
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PRZYCHODY I ROZCHODY
Plan przychodów na 2019 rok wynosił 4 478 197,72 zł, w tym:
- kredyty i pożyczki – 1 710 159,00 zł
- wolne środki – 2 768 038,72 zł.
W 2019 r. Gmina nie zaciągała pożyczek ani kredytów, wolne środki natomiast wykorzystano w
kwocie 1 497 628,68 zł na pokrycie deficytu.
Kwota planowanych do spłat rat kredytów i pożyczek w wraz z należnymi odsetkami w 2019 roku
wynosiła 1 710 159,00 zł, z czego wykonano 100,00%.
Dokonano spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1 710 159,00
zł, w tym:
- spłaty kredytów

1 325 000,00 zł,

- spłaty pożyczek

385 159,07 zł.

Ostatecznie dług Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 6 213 892,70 zł, co stanowi 15,01%
wykonanych dochodów za ten rok, w tym:
- 7 pożyczek w łącznej kwocie

1 923 892,70 zł,

- 4 kredyty w łącznej kwocie

4 290 000,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 1 708 938,74 zł, w tym:
- należności do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych

857 075,28 zł,

- z tytułu wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego

784 945,41 zł,

- pozostałe należności m.in. z tytułu umów cywilnoprawnych

66 918,05 zł.

Gmina Brańszczyk na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
W 2019 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje oraz nie udzielono umorzeń niepodatkowych
należności budżetowych.
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Tabela 7. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROK
ZBIORCZO

Sposób zagospodarowania w/g wartości
Lp.

Wyszczególnienie

Stan na
31.12.2018 r. Zwiększenie Zmniejszeni
e

1
1

2
Grunty ogółem (ha),
w tym:
działki budowlane
pozostałe grunty

2

Budynki i budowle,
w tym:
mieszkalne
obiekty szkolne
obiekty służby zdrowia

Stan na

w bezpośrednim
zarządzie

w zarządzie
jednostki
budzetowej

dochody
uzyskiwane z tyt.
gospodarowania
mieniem

Wartość (zł)

Wartość (zł)

Wartość (zł)

7

8

9

31.12.2019
r.

3

4

5

6

198,0439

13,4589

0,8031

210,6997

4 223 053,58

265 380,61

4,3194

-

-

4,3194

883,17

1 953,11

193,7245

13,4589

0,8031

206,3803

4 222 170,41

263 427,50

58

-

-

58

6

-

-

6

14

-

-

14

2

-

-

2

41

4 512 718,05 14 490 958,26
421 645,42

94 532,53

273 303,37

66 321 ,62

- 13 906 398,26

28 210,91

321 603,87

-

pozostałe obiekty
użyteczności publicznej
3

36

-

-

36

Obiekty inżynierii wodnej
i lądowej, w tym:
stacja uzdatniania wody

długość
oczyszczalnia ścieków

20
124,065

0,482

-

1

84 773,06

1 522 276,63

9 578 659,81

713 219,92

1 327 825,81

809 056,71

124,547
1

422 205,22

sieć kanalizacyjna

18

18

drogi

4

72 281 034,62

20

przydomowe oczyszczalnie
ścieków

boiska i parkingi

311 256,63

520 507,90

sieć wodociągowa, w tym:
liczba

3 769 468,76

33 335 727,79
23 916 712,76

5

2

7

2 549 893,54

49 343,33

przystań z placem
widokowym

349 700,14

inne

279 801,65

35 429,73

9 559 720,52

642 546,24

Urządzenia techniczne,
w tym:
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sprzęt komputerowy

5

153 237,60

92 022,86

inne

9 406 482,92

550 523,38

Środki transportu,
w tym:

1 786 590,30

519 045,24

- prom na rzece Bug, łódź
aluminiowa

112 753,91

- samochody na
wyposażeniu Ochotniczych
Straży Pożarnych
6

1 673 836,39

Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i
wyposażenie:

422 987,32

RAZEM
7

92 786 104,39 16 390 954,38

Pozostałe wyposażenie,
w tym:

1.433.416,74

3 169 152,65

156 441,57

859 644,71

1 051 575,77

1 436 650,82

- 020 wartości
niematerialne i prawne

225 399,40

113 518,15

-014 zbiory biblioteczne

-

759 338,97

2 305 475,24

-

- sprzęt komputerowy
- 013 wyposażenie

8

388 250,97

Inwestycje rozpoczęte
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ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GRUNTY:
Zwiększenia w 2019 r.
Nabycie gruntów pod drogę w miejscowościach Niemiry, Poręba Kocęby, Białebłoto Stara
Wieś, Brańszczyk, Turzyn - 0,7089 ha - wartość 144 504,00 zł,
Nabycie łąk w miejscowości Udrzyn – 12,7500 ha - wartość 220 575,00 zł.
Zmiejszenia w 2019 r:
Przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w m. Brańszczyk – 0,8031 ha - wartość
3 139,44 zł

OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ I LĄDOWEJ:
Zwiększenia:
Przyłącze kanalizacyjne Białebłoto – Kurza - Budykierz - 10 088,13 zł
Kanalizacja sanitarna Dudowizna - Poręba Kocęby – 115 500,00 zł
Urządzenie zbiornikowo – tłoczne, dwupompowa przepompownia ścieków Udrzynek –
813,01 zł
Oświetlenie uliczne:
Oświetlenie Brańszczyk Nakieł - 110 135,04 zł
Oświetlenie Brańszczyk ul. Retmańska – 8 499,07 zł
Parking w Udrzynku –18 818,00 zł
Plac w pobliżu Kościoła w Porębie - 589 323,70 zł

URZĄDZENIA TECHNICZNE:
Zwiększenia:
Zakupiono serwer do Urzędu Gminy - 44 337,81 zł
Instalacje solarne na terenie gminy - 3 736 549,09 zł
Agregat wysokociśnieniowy OSP Nowe Budy – 17 000,00 zł
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ZGK w Brańszczyku:
Posypywarka samozaładowcza Sahara 240 - 24 477,00 zł
Kosiarka bijakowa Kangu 190 - 25 215,00 zł
Zmniejszenia:
Likwidacja zestawów komputerowych w SP Turzyn 4121,78 zł
ŚRODKI TRANSPORTU:
Zwiększenia:
ZGK w Brańszczyku:
Samochód ciężarowy VW LT - 20 500,00 zł
Samochód specjalny Volvo - 67 650,00 zł
Ciągnik rolniczy Arbos 2035 - 82 127,10 zł

NARZĘDZIA PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:
Zwiększenia:
Plac zabaw w m. Tuchlin - 12 465,07 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
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
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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 Brańszczyku

V. EDUKACJA
SYTUACJA OŚWIATOWA W GMINIE BRAŃSZCZYK
Liczne zmiany w prawie oświatowym narzuciły wiele obowiązków na jednostki samorządu
terytorialnego, których realizacja wymaga dużych nakładów finansowych. Podwyżki dla
nauczycieli, wzrost płac minimalnych, zmiany w Karcie Nauczyciela np. dotycząca wysokości
dodatku za wychowawstwo i określenie kwoty minimalnej w wysokości 300 zł brutto
(dotychczas-60 zł). Konieczność realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń czy opinii
wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które wiążą się z koniecznością
zatrudnienia dodatkowego personelu (nauczyciela współorganizującego kształcenie) czy
przyznania dodatkowych godzin nauczycielowi, wpływa w dużym stopniu na obciążenie
budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Samorządy stają w obliczu trudnej sytuacji jaką jest zmierzenie się z stale rosnącymi
kosztami edukacji. Obecny system finansowania oświaty, oparty na podziale części
oświatowej subwencji ogólnej, nie zapewnia prawidłowego wykonywania zadań oświatowych
przez samorządy. Dlatego też, chcielibyśmy przedstawić Państwu informację na temat sytuacji
oświatowej w Gminie Brańszczyk.
Baza
Na terenie Gminy Brańszczyk funkcjonuje 7 szkół publicznych:
1)

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Białymbłocie,

2)

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” w Knurowcu,
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3)

Zespół Placówek Oświatowych w Porębie w którego skład wchodzą :

−

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Porębie,

−

Samorządowe Przedszkole w Porębie,

4)

Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku w którego skład wchodzą:

−

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Brańszczyku,

−

Samorządowe Przedszkole „Krasnoludek” w Brańszczyku,

5)

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach,

6)

Szkoła Podstawowa im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance,

7)

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turzynie

oraz niepubliczne Społeczne Przedszkole ROiSA Rozwój i Samodzielność w Nowej Wsi. Do
31.08.2019 r. funkcjonowały również: Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Osiedla Dalekie-Tartak, Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Brańszczyku oraz Publiczne Gimnazjum im. Obrońców Ojczyzny w Porębie.
W 7 gminnych szkołach oraz przedszkolach uczy się łącznie 865 dzieci. Najmniej dzieci
uczęszcza do SP w Knurowcu tj. 44 uczniów. Najwięcej zaś do ZPO w Brańszczyku 231
uczniów plus przedszkole-113 dzieci. Poniższa tabela dokładnie ukazuje liczbę uczniów w
poszczególnych klasach:
Tabela 8. Analiza liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020- stan na 01.03.2020

SP Białebłoto
Liczba
Klasy
uczniów
oddział 0
15

Razem

1a
1b
2
3
4
5
6

12
14
11
9
14
14
12

7
8

10
12
123

SP Turzyn
Liczba
Klasy
uczniów
Oddział 0
7
1
7

Razem

SP Knurowiec
Liczba
Klasy
uczniów
Oddział 0
6
1
4

SP Trzcianka
Liczba
Klasy
uczniów
Oddział 0
14
1
7

ZPO Poręba
SP Poręba
Liczba
Klasy
uczniów
Oddział 0
14
1
16

2
3
4
5
6

5
2
2
6
9

2
3
4
5
6

5
3
0
8
8

2
3
4
5
6

3
10
0
18
10

2
3
4
5
6a
6b

7
8

6
2

7
8

6
4

7
8

7
14

7
8a
8b
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Razem

44

Razem

83

47

12
15
11
13
18
18

0
16
17
Razem
150
Przedszkole Poręba
25
Łącznie
175

ZPO Brańszczyk
SP Brańszczyk
Liczba
Klasy
uczniów
Oddział 0
24
1a
13
1b
15
2
24
3
20
4
16
5
12
6a
17
6b
18
6c
23
7
22
8
27
Razem
231
Przedszkole Brańszczyk
113
Łącznie
344

SP Nowe Budy
Liczba
Klasy
uczniów
Oddział 0
6
1
5

Razem

2
3
4
5
6

7
2
7
6
5

7
8

6
6
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W szkołach, w których liczebność uczniów jest niska, nauczanie odbywa się w klasach
łączonych.
Tabela 9. Stan zatrudnienia pracowników w roku szkolnym 2019/2020
Rok szkolny 2019/2020
stan na 01.03.2020
Ilość nauczycieli na
pełnych etatach
b

Ilość nauczycieli na
niepełnych etatach
c

Ilość personelu
technicznego
d

1

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

8

8

2 os.-1,5 etatu

2

Szkoła Podstawowa
im. Papieża Jana
Pawła II w
Białymbłocie

14

14

8 os.-5,8 etatu

3

Szkoła Podstawowa
im. Piotra
Kulasińskiego w
Trzciance

10

9

4 os.-3,5 etatu

4

Szkoła Podstawowa
im. Papieża Jana
Pawła II w Nowych
Budach

8

12

2 os.-2 etaty

28

13

17 os.-16,75
etatu

16

10

9os.-7,65 etatu

7

11

1 os.-etat

Lp.

Nazwa szkoły
a

5

6

7

Zespół Placówek
Oświatowych w
Brańszczyku
Zespół Placówek
Oświatowych w
Porębie
Szkoła Podstawowa
im. Marii
Konopnickiej w
Turzynie

Nauka
We wszystkich szkołach i przedszkolach prowadzone są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.
Szczególnie wspierana przez gminę jest działalność kulturalna i sportowa. Dodatkowo w
szkołach zatrudniony jest logopeda. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych z własnych środków zatrudnia psychologa, który jest do dyspozycji uczniów w
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szkołach odpowiednio przez 2-3 godz. tygodniowo. Wymiar czasu pracy psychologa zależny
jest od liczby dzieci i młodzieży w danej placówce. Uczniowie korzystają z dobrze
wyposażonych bibliotek, pracowni i sal gimnastycznych. W części szkół funkcjonują świetlice
szkolne.
Dożywianie
Wszystkie chętne dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach spożywają posiłki. Tam
gdzie jest to możliwe posiłki są przygotowywane w szkolnych kuchniach a w szkołach w
których nie ma możliwości przygotowywania posiłków są one

dostarczane przez firmy

cateringowe.
Dowożenie
Dzieci dowożone są do szkół autobusem szkolnym. Firma zajmująca się transportem
została wyłoniona w ramach przetargu na dowóz uczniów. Łącznie przewozi się do szkół
podstawowych 205 dzieci, na następujących trasach:
- Szkoła Podstawowa w Brańszczyku (dzieci z Niemir, Nowego Brańszczyka, Przyjm,
Starych Bud, Nowych Bud, Tuchlina oraz z ul. Nakieł w Brańszczyku),
-Szkoła Podstawowa w Porębie (dzieci z Poręby Średniej, Udrzynka, Udrzyna oraz
Dudowizny);
-Szkoła Podstawowa w Nowych Budach (dziecko z miejscowości Poręba Kocęby),
-Szkoła Podstawowa w Białymbłocie (dzieci z Dalekiego –Tartak oraz Nowej Wsi),
-Szkoła Podstawowa w Trzciance (dzieci z Ojcowizny oraz Trzcianki),
-Szkołą Podstawowa w Knurowcu (dzieci z Budykrza oraz Knurowca).
Łączny koszt transportu i przewozu dzieci na terenie gminy w 2019 roku wyniósł
348.558,01 zł.
Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół w 2019 roku
W 2019 roku Minister Edukacji Narodowej trzykrotnie wydał rozporządzenie
zmieniające wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
Ostatnie z 12 grudnia 2019 r. weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Dnia 19 lutego br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przyjętą wcześniej przez Sejm
tzw. ustawę okołobudżetową, zakładającą m.in. 6% podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od
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1 września 2020 r. Poniżej wykaz tabel dotyczących minimalnych stawek wynagrodzenia
nauczycieli zmieniających się na przestrzeni 2019 roku.
Tabela 10, 11 i 12. Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

1. Wydatki w 2019 roku
Kwota subwencji oświatowej otrzymanej w 2019 roku wyniosła 7.393.558,00 zł, łączne
wydatki związane z oświatą w 2019 roku wyniosły 12.748.362,44 zł w związku z czym
pozostała kwota w wysokości 5.354.804,44 została pokryta z dochodów własnych gminy.

Wydatki na szkoły gminne obrazuje załączona tabela:
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Dodatkowo w 2019 roku miała miejsce podwyżka wynagrodzenia pracowników obsługi szkół
średnio do wysokości 2.250,00zł (koszty wyniosły 91.520,00 zł). W związku ze wzrostem
stawki minimalnego wynagrodzenia, w styczniu 2020 roku pracownikom tej grupy ponownie
podwyższono płace zasadnicze do 2.600,00zł brutto.

Wydatki w 2019 roku
Kwota subwencji oświatowej otrzymanej w 2019 roku wyniosła 7.393.558,00 zł, łączne
wydatki związane z oświatą w 2019 roku wyniosły 12.748.362,44 zł w związku z czym
pozostała kwota w wysokości 5.354.804,44 została pokryta z dochodów własnych gminy.

Ryc. 1. Wydatki oświatowe w 2019 roku
Tabela 13. Wydatki na szkoły gminne i w przeliczeniu na jednego ucznia

Szkoła
SP Białebłoto
ZPO Poręba
ZPO Brańszczyk
SP Trzcianka
SP Knurowiec
SP Turzyn
SP Nowe Budy
Razem:

Wydatki w 2019 roku
1 461 378,30 zł
2 174 094,33 zł
3 949 341,47 zł
1 414 445,33 zł
951 088,30 zł
996 549,55 zł
1 208 502,97 zł
12 155 400,25 zł

Średnia uczniów w 2019 r
(Rocznik 2018/2019 oraz
Koszt przypadający na jednego ucznia
2019/2020)
118
12 384,56 zł
189
11 503,14 zł
356
11 093,66 zł
80
17 680,57 zł
45
21 135,30 zł
45
22 145,55 zł
51
49
24 663,33 zł

Rok 2020
W 2020 roku przewiduje się subwencję oświatową w wysokości 7.262.232,00 zł.
Plan finansowy na pokrycie wydatków związanych z oświatą przedstawia się następująco:
− koszty związane z funkcjonowaniem 7 szkół zlokalizowanych na terenie Gminy
Brańszczyk - 14.340.251,77 zł,
− dowóz uczniów: 365.00,00 zł,
− dotacje na Społeczne Przedszkole ROiSA Rozwój i Samodzielność w Nowej Wsi105.000,00 zł,
− zwrot za dzieci z terenu Gminy Brańszczyk, które uczęszczają do przedszkoli
zlokalizowanych na terenie innych gmin- 90.000,00 zł
Wyniki egzaminów przeprowadzonych w 2019 roku na terenie Gminy Brańszczyk
W dniach 10-12 kwietnia 2019 r. przeprowadzono egzamin gimnazjalny następnie w dniach
15-17 kwietnia 2019 roku odbył się egzamin ósmoklasisty. Do egzaminów przystąpili
uczniowie następujących szkół:
•

Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku,

•

Zespołu Placówek Oświatowych w Porębie,

•

Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Białymbłocie,

•

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turzynie,

•

Szkoły Podstawowej im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance,

•

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko”,

•

Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach,

•

Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku.

Wyniki uczniów:
Do egzaminu ósmoklasisty łącznie przystąpiło 86 uczniów z 8 szkół. Ilość piszących w
poszczególnych szkołach w gminie Brańszczyk prezentuje się następująco:
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Tabela nr 14. Liczba uczniów z poszczególnych szkół.
LICZBA
EGZAMIN
UCZNIÓW STANDARDOWY
17
17

EGZAMIN
DOSTOSOWANY
0

22

19

3

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII
KONOPNICKIEJ W TURZYNIE

7

6

1

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PIOTRA
KULASIŃSKIEGO W TRZCIANCE

8

6

2

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA
PAWŁA II W NOWYCH BUDACH
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA
PAWŁA II W BIAŁYMBŁOCIE
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW
LEŚNEJ PLACÓWKI AK "MROWISKO" W
KNUROWCU

3

3

0

15

10

5

7

6

1

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W
ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W
BRAŃSZCZYKU

7

7

0

NAZWA SZKOŁY
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZPO PORĘBA
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W ZPO BRAŃSZCZYK

Średnie wyniki Gminy Brańszczyk z poszczególnych egzaminów ósmoklasisty przedstawiają
się następująco:
Tabela nr 15. Egzamin ósmoklasisty -średnie wyniki gminy.

Średni
wynik
procentowy

Liczba
uczniów

Średni
wynik
procentowy

Liczba
uczniów

Średni
wynik
procentowy

Egzamin
standardowy
Egzamin
dostosowany

Liczba
uczniów

Brańszczyk

Język angielski Język niemiecki

Średni
wynik
procentowy

Gmina, dostosowanie
arkusza

Matematyka

Liczba
uczniów

Język polski

74

63

74

41

72

57

2

26

12

59

12

45

12

49

0

Uczniowie Gminy Brańszczyk osiągnęli najwyższą średnią 63 % i 59 % z języka polskiego.
Najniższe wyniki osiągnęli z języka niemieckiego oraz matematyki, poniżej 50%.
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Tabela nr 16. Średnia wyników z egzaminu ósmoklasisty: język polski i matematyka.

Gmina, nazwa szkoły, dostosowanie
arkusza

Brańszczyk

SZKOŁA
PODSTAWOWA IM.
MARSZAŁKA JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO W
PORĘBIE
SZKOŁA
PODSTAWOWA IM.
HENRYKA
SIENKIEWICZA W
BRAŃSZCZYKU
SZKOŁA
PODSTAWOWA IM.
MARII KONOPNICKIEJ
W TURZYNIE
SZKOŁA
PODSTAWOWA IM.
PIOTRA
KULASIŃSKIEGO W
TRZCIANCE
SZKOŁA
PODSTAWOWA IM.
PAPIEŻA JANA PAWŁA
II W NOWYCH BUDACH

Język polski

Matematyka

Liczba
uczniów

Średni wynik
procentowy

Liczba
uczniów

Średni wynik
procentowy

17

56

17

31

Egzamin
standardowy

19

70

19

48

Egzamin
dostosowany

3

55

3

41

Egzamin
standardowy
Egzamin
dostosowany
Egzamin
standardowy

6

77

6

32

1

90

1

57

6

65

6

32

Egzamin
dostosowany

2

62

2

37

3

63

3

41

Egzamin
standardowy

Egzamin
standardowy

SZKOŁA
PODSTAWOWA IM.
PAPIEŻA JANA PAWŁA
II W BIAŁYMBŁOCIE

Egzamin
standardowy
Egzamin
dostosowany

10

66

10

58

5

56

5
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SZKOŁA
PODSTAWOWA IM.
BOHATERÓW LEŚNEJ
PLACÓWKI AK
"MROWISKO" W
KNUROWCU
SZKOŁA
PODSTAWOWA
SPECJALNA W ZESPOLE
SZKÓŁ SPECJALNYCH W
BRAŃSZCZYKU

Egzamin
standardowy

6

76

6

52

Egzamin
dostosowany

1

50

1

30

7

30

7

25

Egzamin
standardowy

Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 63 uczniów z dwóch szkół. Ilość piszących w
poszczególnych szkołach w gminie Brańszczyk prezentuje się następująco:
Tabela nr 17. Liczba uczniów z poszczególnych szkół
NAZWA SZKOŁY
Publiczne Gimnazjum im. Obronców Ojczyzny
w Zespole Placówek Oświatowych w Porębie
Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Brańszczyku w Zespole
Placówek Oświatowych w Brańszczyku.

LICZBA
UCZNIÓW
24

EGZAMIN
STANDARDOWY
23

EGZAMIN
DOSTOSOWANY
1

37

37

0
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Średnie wyniki

Gminy Brańszczyk z

poszczególnych egzaminów gimnazjalistów

przedstawiają się następująco:

Tabela 18. Egzamin gimnazjalny 2019. Średnie wyniki gminy.

Liczba uczniów

Średni wynik
procentowy

Liczba uczniów

1

47

1

24

1

50

1

48

0

60

66

62

69

62

39

62

50

60

70

60

0

54

2

Uczniowie gimnazjów najlepiej poradzili sobie z językami obcymi. Z języka angielskiego oraz
niemieckiego na poziomie podstawowym, uzyskano średnią wyników 70 %. Dobre wyniki
osiągnęli również z języka polskiego, historii i wosu. Najniższe wyniki uzyskano z egzaminu z
matematyki, poniżej 50 %.
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Średni wynik
procentowy

Średni wynik
procentowy

59

Liczba uczniów

Liczba uczniów

1

GN-P
J.niemiecki
podstawowy

Średni wynik
procentowy

Średni wynik
procentowy

GA-R
J.angielski
rozszerzony

Liczba uczniów

GA-P
J.angielski
podstawowy

Średni wynik
procentowy

GM-P
Przyroda

Liczba uczniów

GM-M
Matematy
ka

Średni wynik
procentowy

egzamin
standardowy

GH-P
J.polski

Liczba uczniów
Gmina Brańszczyk
egzamin
dostosowany

GH-H
Historia i
WOS
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VI. KULTURA
1. Wykaz wydarzeń w Gminnym Domu Kultury w Brańszczyku w 2019 r.
Gminny Dom Kultury w Brańszczyku jest samorządową instytucją kultury i działa na
podstawie: 1/ Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493); 2/ Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 95, Nr 34 poz. 199 i Nr 43 poz. 253); 3/Ustawy
z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające Ustawę o samorządzie terytorialnym i
Ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 i Nr 43, poz. 253); 4/Ustawy
z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych
pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.
U. Nr 43, poz. 198 i Nr 43, poz. 253); 5/Ustawy z dnia 23 lutego 2000 r. o zmianie niektórych
ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136) oraz
statutu Gminy Brańszczyk. GMINNY DOM KULTURY służy rozwijaniu i zaspokajaniu
potrzeb społeczności Gminy Brańszczyk w zakresie kultury, informacji i rekreacji. Jego
zadaniem jest również upowszechnianie wiedzy i propagowanie rozwoju kulturowego. Do
podstawowych zadań GMINNEGO DOMU KULTURY należy w szczególności:
1/Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
2/Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
3/Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
4/Organizowanie uroczystości gminnych i obchodów świąt państwowych;
5/Prowadzenie działalności informacyjnej;
6/Prowadzenie Świetlicy Internetowej;
7/Gminny Dom Kultury jest wydawcą biuletynów i informatorów okolicznościowych;
8/Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, bibliotekami, organizacjami i
stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych
społeczności gminnej.
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Od 1 lipca 2019 roku GDK kieruje mgr Krzysztof Bereda, wyłoniony w wyniku konkursu. Od
tej daty GDK opiekuje się również Skansenem im. Marii Żywirskiej. W 2019 roku w GDK
zaprojektowano i wydrukowano około 40 plakatów, 2 broszury i 4 zaproszenia na imprezy
okolicznościowe dotyczące jubileuszy gminnych oraz znaczącą liczbę dyplomów dla
uczestników różnych wydarzeń i konkursów..

Tabela 19.Wykaz wydarzeń w Gminnym Domu Kultury w Brańszczyku w 2019 r.
Lp.

Częstotliwość

ogólna

dzieci(dz),

zajęć (ilość dni

liczba

młodzież(m),

w tygodniu)

osób

Rodzaj

Rodzaj odbiorcy:

zajęć/wydarzenia

Ilość grup

uwagi

dorośli(d), seniorzy(s)

Zajęcia edukacyjne

1.
Plastyczne

dz.

3

1

25

dzieci

Gitara

dz.

1

1

7

dzieci

Pianino

dz.

1

1

6

dzieci

Orkiestra

dz. m. s.

2

2

16

dzieci,
młodzież

Darmanista

dorośli
Język angielski

dz. m.

12

1

60

dzieci,
młodzież

Śpiew

dz.

1

1

2

dzieci

Prowadzenie

dz.

1

5

50

LCK-Lokalne

LCK

Centrum
Kompetencji
Zajęcia rekreacyjno-sportowe

2.

Sztuki walki

dz. m. d.

2

1

38

dzieci,
młodzież,
dorośli

57

Taniec

dz. m.

2

1

39

dzieci,
młodzież

Fitness

m. d.

1

1

33

młodzież,
dorośli

Rajdy rowerowe

m. d. s.

3

3 w roku

100

młodzież,
dorośli,
seniorzy

Festyn sportowo-

dz. m. d. s.

jednorazowo

70

Przystań
Brańszczyk

rekreacyjny w tym:
zawody łódką
pychówką, zawody
kajakowe
Turniej piłkarski o

dz. m.

jednorazowo

50

Boisko w
Brańszczyku

Puchar Dyrektora
GDK
Pokazy wędkowania

dz. m.

Przystań w

jednorazowo

PZW Wyszków

Brańszczyku

podczas festynuzawodów kajakowych

3.

Wydarzenia kulturalne

Spektakle w

dz.

2

jednorazowo

90

przedszkolu

Brańszczyk
przedszkole i
Poręba

Upamiętnienie

dz. m. d. s.

jednorazowo

50

Skwer Jana

Rocznicy Powstania

Pawła II

Warszawskiego

Brańszczyk

Wakacje z GDK

dz. m. d. s.

jednorazowo

200

Świetlice

z festynem na

GDK,

zakończenie, cyrk,

Brańszczyk,

pokazy motorowe,
58

pokazy pracy kowala

Poręba,

w kuźni, zajęcia z

Skansen

fotografii, plastyczne,
gry planszowe, zajęcia
aktorskie,
obsługa turystów i
osób zwiedzających
skansen w tym m.in.
dzieci z przedszkoli i
szkół gminnych,
wizyta plastyków z
Warszawy, piknik z
młodzieżą z
Wołkowyska, wizyta
„Drabiny Jakubowej”,
nagrywanie
teledysków Cleo i
Magdaleny
Trzcińskiej,

dz. m. d. s.

w roku

1200

Skansen

Upamiętnienie

dz.m. d.

jednorazowo

100

Wystawa przy

rocznicy II Wojny Św.

parkingu
parafialnym

Seanse kina letniego

dz. m. d. s.

3 seanse

110

Skansen

Polowanie na lisa z

dz.m.

jednorazowe

20

Leśniczówka

klubem

Tuchlin

krótkofalarskim
Wspólnie z Biblioteką

d.

jednorazowo

25

OSP
Brańszczyk

Prelekcja o
Żołnierzach
Wyklętych
Dzień Dziecka

Dz.

jednorazowo

100

Spektakl „Kot w

OSP
Brańszczyk

butach”
Rocznica Zespołu

dz. m. d. s.

jednorazowo

„Boża Nuta”

100

Szkoła w
Brańszczyku
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Otwarcie Świetlicy w

m. d. s.

jednorazowo

90

Udrzynek

dz.m.

jednorazowo

20

GDK

Udrzynku
Cyfrowa majówka,
zielona szkoła

Brańszczyk,
Poręba
Udział w organizacji wydarzeń powiatowych i gminnych

4.

Piknik rodzinny z

dz. m. d. s.

-

jednorazowo

2000

Gmina

udziałem Pary

Brańszczyk

Prezydenckiej

Centrum X
Orione

Dożynki Powiatowo

dz. m. d. s.

-

jednorazowo

3000

Skansen

Hubal

dz. m. d. s

-

jednorazowo

500

Poręba

Obchody Narodowego

dz. m. d. s.

-

jednorazowo

200

Brańszczyk

d. s.

-

jednorazowo

50

OSP

Gminne 2019

Dnia Niepodległości
Uroczystości z okazji

Brańszczyk

Dnia Kobiet
Odsłonięcie pomnika

dz. m. d. s.

-

jednorazowo

400

Stanisława Pomian-

Skwer Jana
Pawła II

Srzednickiego
„Zawołani po

dz. m. d. s.

jednorazowo

200

Poręba Kocęby

dz. m. d. s.

jednorazowo

150

Udrzyn

jednorazowo

100

Mękaliny

Imieniu” odsłonięcie
tablicy
75 rocznica obrony
radiostacji w gajówce
„Udrzyn”
Upamiętnienie ofiar

dz. m. d. s.

-

mordu w gajówce
„Mrowisko” Mękaliny

60

Złote i Diamentowe

d.s.

jednorazowo

60

Brańszczyk

dz. m. d. s.

jednorazowo

50

Skwer JP II

m.d.s.

jednorazowo

200

Skwer JP II

d.s.

3

40

w domach

Gody
Rocznica śmierci
Papieża Jana Pawła II
Dzień Papieski
uroczystość
powiatowo-gminna
Jubileusze
najstarszych

prywatnych

mieszkańców Gminy,

Jubilatów
Konkursy/festiwale/przeglądy

4.

Gminny Konkurs

dz.

jednorazowo

50

Sala OSP

dz.

jednorazowo

34

Warszawska

Kolęd i Pastorałek
Konkurs recytatorski
„Warszawska

Syrenka

Syrenka”
Gminny Konkurs

jednorazowo

dz.

100

Sala OSP

Piosenki
Niepodległościowej

5.

Działania w ramach współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich w Brańszczyku

Pokazy i warsztaty

dz. m. d.s.

10 krotnie

w Skansenie:
sianie, plewienie,
wykopki, żniwa,
sprzątanie, uprawa
ogródka, pomoc przy
oprowadzaniu dzieci i
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250

GDK

młodzieży,
przygotowywanie
poczęstunków, na
uroczystości gminne i
wydarzenia
organizowane przez
GDK

6.

Warsztaty i wycieczki

Warsztat dla

m.

jednorazowe

10

młodzieży z

Warszawa
wyjazd

programowania
parametrycznego
Wycieczka na hangar
Przyłączenie się do

dz.m.

jednorazowe

40

Warszawa

d.

jednorazowe

8

Linia

akcji „ Operacja

brzegowa

Czysta Rzeka”

Bugu

Wycieczka do

dz.

jednorazowe

30

Wyszków

dz.

jednorazowe

12

GDK

Hutnika na pokaz

Iluzjonisty
Ferie z GDK zajęcia z

Brańszczyk

Edukido
Bal Karnawałowy

dz.

jednorazowy

18

GDK
Brańszczyk
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2.Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku
Gminna Biblioteka w Brańszczyku zwana dalej „Biblioteką” została utworzona na mocy
uchwały Nr XVIII/77/07 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie
utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyku i nadania jej statutu i działa na
podstawie: 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz.U.Nr 85, poz. 539 z późn.
zm.), 2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (jednolity tekst z 2001r., Dz.U.Nr 13 poz. 123 z późn.zm.), 3. Ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r, z późn.zm.)
oraz statutu Gminy Brańszczyk. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych,
kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa w obsługiwanym terenie oraz uczestniczy
w upowszechnianiu wiedzy i kultury w swoim środowisku. Do podstawowych zadań Biblioteki
należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
zwłaszcza; dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek
kulturowy, naukowy i gospodarczy; obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie
zbiorów

na

miejscu,

wypożyczanie

do

domu

oraz

prowadzenie

wypożyczeń

międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi
niepełnosprawnych; prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o
zbiorach własnych innych bibliotek i ośrodków informacji; prowadzenie działalności
bibliograficznej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej oraz
instruktażowo-metodycznej; popularyzacja książki i biblioteki w środowisku; współdziałanie z
bibliotekami

innych sieci,

instytucjami

upowszechniania kultury,

organizacjami

i

towarzystwami, w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych
społeczeństwa.
Opis księgozbioru - stan w dniu 31.12.2019 r.: 14696, w 2018 r. przybyło 370,
w tym z zakupu 342.
Literatura piękna dla dorosłych: 6620
Literatura piękna dla dzieci: 3987
Literatura niebeletrystyczna: 4089
Wydatki na materiały biblioteczne: 7262 – książki, 52 – czasopisma.
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Filia Biblioteczna w Porębie Średniej - stan w dniu 31.12.2019 r.: 7650, w 2019 r. przybyło
245, w tym z zakupu 234, ubytkowano 158.
Wydatki na materiały biblioteczne: 4702 – książki, 52 – czasopisma.
Filia Biblioteczna w Nowej Wsi - stan w dniu 31.12.2019 r.: 5714, w 2019 r. przybyło 263, w
tym z zakupu 225, ubytkowano 299.
Wydatki na materiały biblioteczne: 4543 – książki, 52 – czasopisma.
Filia Biblioteczna w Trzciance - stan w dniu 31.12.2019 r.: 6726, w 2019 r. przybyło 241, w
tym z zakupu 216, ubytkowano 248.
Wydatki na materiały biblioteczne: 4410 – książki.
Filia Biblioteczna w Turzynie - stan w dniu 31.12.2019 r.: 4355, w 2019 r. przybyło 96, w
tym z zakupu 57, ubytkowano 39.
Wydatki na materiały biblioteczne: 743 – książki.
Działania za zakresu zadań GBP wykonane w 2019 roku:
•

Zakup i opracowywanie zbiorów;

•

Udział w szkoleniach i konferencjach: „Bibliotekarz animatorem kultury i
czytelnictwa w XXI wieku”, „I Ostrowskie Forum Bibliotekarzy”, „Kultura pod
napięciem”, szkolenie w Bibliotece Miejskiej w Wyszkowie z opracowania zbiorów;

•

„Tibuk” – cotygodniowe zajęcia dla dzieci w GBP;

•

Lekcje biblioteczne;

•

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie działań Biblioteki: MKiDN - projekt
„Biblioteczna Odyseja”, Fundacja BGK – projekty „Historia w obrazach zapisana” i
„Buszujący senior”;

•

Udział w projekcie Instytutu Książki „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”;

•

Pozyskanie i udostępnienie szkołom wystawy „To jest mój rok!” z okazji 200.
rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki;

•

Włączenie się w organizację dożynek – pracownicy Biblioteki w roli przewodników
w chacie Marii Żywirskiej;

•

Pozyskanie sponsorów dla projektu „Urodziny Biblioteki”;

•

Prowadzenie kronik we wszystkich placówkach.
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Wydarzenia zorganizowane przez GBP w 2019 roku:
•

„FERIE – FANABERIE” – dwutygodniowe zajęcia dla dzieci w trakcie ferii w
Bibliotece Głównej i Filiach Bibliotecznych;

•

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – prelekcje i prezentacje
multimedialne Mirosława Powierzy dla uczniów szkół podstawowych i dorosłych;

•

42. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” – eliminacje gminne;

•

XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – spotkania autorskie w szkołach i
przedszkolach gminnych: z Barbarą Szelągowską, Moniką Jędrychowską,
Wojciechem Widłakiem, Jakubem Skworzem, Andrzejem Markiem Grabowskim;

•

„Wakacyjna Akademia Bibliomaniaka” – dwutygodniowe zajęcia dla dzieci w czasie
wakacji w Bibliotece Głównej i Filiach Bibliotecznych;

•

„Prastara książnica – skarb i tajemnica” – przedstawienie przygotowane przez aktorów
krakowskiego Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” w Bibliotece Głównej i Filiach
Bibliotecznych w Nowej Wsi i Porębie Średniej;

•

„Urodziny Biblioteki” – tort urodzinowy dla Czytelników w trakcie Kina Letniego w
Brańszczyku;

•

Narodowe Czytanie 2020 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Brańszczyku;

•

„Urodziny Biblioteki” – podsumowanie całorocznego projektu połączone z
obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, wykład i prezentacja
multimedialna prof. Stanisława Białousza „Wrzesień 1939 w okolicach Brańszczyka”,
pokaz mody historycznej w wykonaniu GRH „Bluszcz”, „Urodziny Biblioteki” –
prezentacja multimedialna przedstawiająca działania Biblioteki w roku jubileuszu;

•

Noc Bibliotek 2020 – zajęcia dla dzieci w ramach akcji ogólnopolskiej;

•

Warsztaty bożonarodzeniowe – decoupage na świecach.

W imprezach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Brańszczyku w 2019
roku wzięło udział 2800 osób.

VII. POMOC SPOŁECZNA
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Celem pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest odzyskanie przez mieszkańców
znajdujących się w trudnej sytuacji zdolności do samodzielnego życia i funkcjonowania w
społeczeństwie, prawidłowego pełnienia ról społecznych z dużym naciskiem na
prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Tym samym dążymy do spadku liczby
świadczeniobiorców, poprzez wyprowadzenie ich z systemu pomocowego oraz udzielanie
wsparcia w aktywnym

przygotowaniu

do poprawy, a nawet

samodzielnego

funkcjonowania.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA -ZATRUDNIENIE
Stan zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2019
roku przedstawiał się następująco :
•

Kierownik – 1 etat

•

Dział kadrowo finansowo księgowy –Główna Księgowa – 1 etat

•

Dział pomocy środowiskowej i świadczeń – 4 etaty (3 etaty starszy pracownik
socjalny i 1 etat pracownik socjalny

•

Dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1,5 etatu ( 1 etat
referent ds. rodzinnych i ½ etatu referent ds. funduszu alimentacyjnego ( 2
osoby)

•

Dział świadczenia wychowawczego – 1,5 etatu – referent ds. świadczenia
wychowawczego (2 osoby)

•

Dział wsparcie rodziny – asystent rodziny – 1 etat

•

Obsługa gospodarcza 0,25 etatu (osoba sprzątająca)

Ogółem zatrudniano 11 osób w przeliczeniu na etaty 10,25 etatu.
WYKAZ REALIZOWANYCH ZADAŃ I DZIAŁAŃ
•
•
•
•
•
•
•
•

Zmiana miejsca siedziby ośrodka od miesiąca września 2019 roku
Świadczenie pracy socjalnej
Poradnictwo prawne i psychologiczne
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Program osłonowy - dożywianie dzieci w szkołach –Program „Posiłek w szkole i w
domu”- pozyskane środki 137 000,00zł
Wspieranie rodziny i asystentura rodziny. Program „Asystent rodziny i koordynator
Rodzinnej pieczy zastępczej” – 6 117,34 zł środki pozyskane od Wojewody
Współpraca z instytucjami – PUP, Sąd, Policja, Oświata, Szkoły, Parafie Prokuratura,
ZUS, KRUS
Wsparcie finansowe
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Świadczenia wychowawcze
Świadczenia rodzinne i opiekuńcze
Fundusz i dłużnicy alimentacyjny
Program osłonowy Karta Dużej Rodziny środki otrzymane 532,56zł
Dodatki mieszkaniowe
Pomoc usługowa
Program ”Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – koszt 34 694,00 środki
pozyskane – 17 347,00 zł.
Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Sprawienie pogrzebu
Schronienie
Pomoc żywnościowa. Współpraca z Caritas i wydawanie zaświadczeń klientom do
otrzymania żywności.
Program „Dobry start” – wydatki 320 850,00 zł
Zasiłek dla opiekuna
Świadczenie rodzicielskie

BUDŻET OŚRODKA
Działalność GOPS finansowana jest: ze środków budżetu gminy (zadania własne), budżetu
Wojewody (zadania zlecone). Są również zadania własne gminy dotowane przez Wojewodę
takie jak:
- zasiłki stałe,
- zasiłki okresowe,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały,
- utrzymanie ośrodka.
Wydatki ogółem wyniosły 13 069 606, 04 w tym:
•

budżet Wojewody - 11 002 170,84 zł
- zadania zlecone – 10 990 921,91 zł
- dotacja i programy– 850 620,73 zł

•

Budżet gminy- 1 216 814,47zł w tym:
Udział procentowy źródeł finansowania wydatków GOPS w roku 2019 wskazuje na
dominującą rolę budżetu państwa.

•

Budżet Wojewody - 90,69%

•

Budżet gminy

- 9,31%

Domy pomocy społecznej - wydatki związane z pobytem w DPS.
Wydatki 532.146,44 zł - wypłacono 202 świadczeń – 20 osób
W 2019 roku w ramach Niebieskiej Karty pracowano z 34 rodzinami.
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Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej.
Wykonanie ogółem 36.184,56 zł w tym:
-wykonanie 36.184,56 zł -ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe - 689
świadczeń dla 64 osób (dotacja 35 000,00 zł, środki gminne 1 184,56zł).
Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie społeczne i pomoc w naturze, składki na
ubezpieczenie społeczne
Wykonanie ogółem 115.259,73 zł. w tym:
-wykonanie 72.585,25 zł zasiłki okresowe (dotacja 72 258,00 , środki własne 327,00)- 198
świadczeń, 46 osób
-wykonanie 42.674,48zł zasiłki celowe / jednorazowe/, zasiłkami celowymi objęto 73 osoby,
w tym:
•

schronienie 2 osoby, 339 świadczeń, kwota 10 638,00 zł

•

sprawienie pogrzebu – 2 , wydatek 2852,00
Zasiłki stałe
Wykonanie 426.380,62 zł (dotacja). wypłacono zasiłki stałe – 785 świadczeń dla 73 osób
Dodatki mieszkaniowe
Wykonanie 1.186,26 zł – 1 rodzina, 11 świadczeń
Ośrodki Pomocy Społecznej - Wykonanie 621.407,89 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Wykonanie 150.014,20 zł.:
- wypłacono za usługi opiekuńcze PCK - 9.037 świadczenia
w tym: Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych_- 5 osób, 2090 godzin, kwota
34 694,00 w tym: 17 347,00 (dotacja)
Pomoc w zakresie dożywiania. Program „Posiłek w szkole i w domu”
Wydatek 173.935,72 (137 000,00 dotacja, gmina 36 935,72) zł w tym :
- dożywianie uczniów w szkołach – 165.435,72 zł (231 dzieci) zasiłek celowy – dożywianie –
8.500,00 zł – 19 osób ( 22 świadczenia), wypłacono 24.876 świadczeń posiłków
Świadczenia wychowawcze (500+)-wydatek 7 396 208,56zł
Liczba rodzin 943, liczba dzieci 1539, liczba świadczeń 14 649stan na 31.12.2019r.
Liczba rodzin na dzień 01.01.2019 r.- 582
Świadczenia rodzinne . Wydatki ogółem 3.248.626,88 zł, w tym na zasiłki pielęgnacyjne 576 188,32 zł.
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Liczba rodzin korzystających z zasiłku rodzinnego na dzień 01.01.2019 r.= 331
Liczba dzieci otrzymujących zasiłek rodzinny na dzień 01.01.2019 r.= 643
Liczba rodzin korzystających z zasiłku rodzinnego na dzień 31.12.2019 r.= 272
Liczba dzieci otrzymujących zasiłek rodzinny na dzień 31.12.2019 r.= 602
Karta Dużej Rodziny
Wydatek - 532,56 zł (183 karty, 65 wniosków)
Rodziny Zastępcze
Wydatek - 8.328,00 zł.
- wypłacono za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – 8.328,00 zł ( 2 dzieci)
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne –
Wydatek - 24.723,18 zł.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej było
861 osób z 345 rodzinach.
Powody przyznawania pomocy:
•

Ubóstwo

-

150,

•

długotrwała choroba

-

125,

•

Bezrobocie

-

52,

•

Niepełnosprawność

-

100,

•

Potrzeba ochrony macierzyństwa

•

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych

- 44 (w tym rodziny wielodzietne – 44),
- 32 ( w tym 13 rodzin niepełnych,

1 wielodzietne)
•

Przemoc w rodzinie

-

0

•

Bezdomność

-

3

•

Alkoholizm

-

9

•

Zdarzenie losowe

-

2

•

Trudności w integracji po opuszczeniu zakładu karnego

-

4

Nie były uruchomione placówki wsparcia dziennego. zapewnienie rodzinie przeżywającej
trudności wsparcia i pomocy przez asystenta rodziny (zatrudniony – 1 asystent), zapewnienie
dostępu

rodzinom

do

poradnictwa

specjalistycznego

(realizowane

przez

PCPR),

zorganizowanie warunków do działania rodzin wspierających (brak).
Zgodnie z w/w ustawą w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym
domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej,
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regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina będzie współfinansować
koszty pobytu tego dziecka.
Gmina płaci za pobyt dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.
Wydatki wynoszą

-

8 328,00 zł

Świadczenia rodzinne:
Łączna liczba pobierających świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne

w roku 2017

wynosiła - 733 rodziny i z funduszu alimentacyjnego - 36. Poszczególna liczbę przyznanych
zasiłków oraz ich dodatków przedstawia poniższa tabela.
Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne; zasiłek dla
opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy
3) świadczenie rodzicielskie

Tabela 20. Liczba i koszt poszczególnych świadczeń
Wyszczególnienie

Liczba

Koszt

świadczeń

świadczeń

7051

828 328

1811

172 045

powyżej 5 roku życia , do ukończenia 18 roku życia

4647

576 228

powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia

593

80 055

powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia

0

0

3340

388 468

Zasiłki rodzinne
z tego na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu
urodzenia dziecka

28

28 000

opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego

152

57873

samotnego wychowania dziecka

250

49210
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Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
z tego w wieku: do 5 roku życia
powyżej 5 roku życia
rozpoczęcia roku szkolnego
Nauki dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w

241

25690

41

3690

200

22000

420

42000

1116

78060

24

2712

miejscowości, w której znajduje się szkoła
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 1092

75348

miejscowości , w której znajduje się szkoła
Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

1 144

108 680

Zasiłki rodzinne z dodatkami

12 038

1 433 045

Zasiłki pielęgnacyjne

3 340

511 020

Świadczenia pielęgnacyjne

300

420 041

Świadczenia opiekuńcze SZO

199

102 658

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

70

70.000

Zasiłek dla opiekuna
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34 588

Świadczenie rodzicielskie

301

280 480

Tabela 21.Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
Osoby

Liczba wypłaconych świadczeń

Razem

580 (l. rodzin – 40, l. dzieci 55 246 948
w tym: 47 do 18r.ż. i 7 powyżej
18 r.ż.)
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Koszt

Na dzieci w wieku: 0 – 17 lat 524

222 598

18 -24 lat

56

24 350

25 lat i więcej

0

0

Dłużnicy alimentacyjni:
Zwroty - 97 583,43 z tego przekazane na:
- dochody budżetu państwa - 78 649,32
- ustawowe odsetki - 50 248,16
- dochody własne gminy wierzyciela -18 934,11
Liczba dłużników alimentacyjnych ogółem: - 47
- zamieszkałych na terenie gminy – 18
- zamieszkałych poza gminą - 29
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO –

Środowiskowy Dom Samopomocowy w

Wyszkowie - uczestniczyły trzy osoby niepełnosprawne, brak osób chętnych do uczestnictwa
w ŚDS.
WNIOSKI:
1. Został wyremontowany lokal dla ośrodka i nastąpiła zmiana lokalu w miesiącu wrześniu.
2. Nastąpił rozwój

świadczonych środowiskowych

usług opiekuńczych a ich zakres

obejmował wszystkie osoby potrzebujące. Realizowany był Program finansowany z
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
3. Zostały podjęte działań w zakresie realizacji:
•

wspierania przedsięwzięć służących utrzymaniu dziecka w rodzinie biologicznej wprowadzenie nowej formy wsparcia rodziny - asystenta rodziny (zgodnie z w/w
ustawą),

•

rozpropagowania idei i stworzenia systemu rodzin wspierających jako naturalnej
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metody pomocy rodzinie,
•

wprowadzono oferty w zakresie programów korekcyjnych dla rodzin niewydolnych
wychowawczo,

•

poszerzenie oferty pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową,

•

zorganizowano dwa spotkania integracyjne dla osób starszych, samotnych,
zagrożonych

wykluczeniem

społecznym,

niepełnosprawnych,

uzależnionych

(Światowy Dzień Chorego, Spotkanie Wigilijne).
4.

Zorganizowane zostało spotkanie opłatkowe dla osób samotnych, podopiecznych Ośrodka,
niepełnosprawnych i chorych dla 120 osób, sfinansowanych i we współpracy z GKRPA i
Parafialnym Duszpasterstwem.

5. Wydawanie były zaświadczenia dla potrzebujących osób do Banku Żywności.
6.

W ramach współpracy z GKRPA w koloniach letnich profilaktycznych uczestniczyło 20
dzieci.

7. Zostało zorganizowane spotkanie z okazji Światowego Dnia Chorego dla osób chorych –
180 osób, sfinansowanych i we współpracy z GKRPA i Parafialnym Duszpasterstwem.
8. W ramach współpracy z GKRPA były kierowane osoby do punktu konsultacyjnego i
Punktu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie.
9. Współpracowano z PUP w Wyszkowie w zakresie realizacji porozumienia określającego
zasady współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji.
10. Były prowadzone postępowania i były podejmowane decyzje w celu potwierdzenia prawa
do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
11. Współpracowano z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie
pomocy społecznej (Sąd, Prokuratura, PUP, Policja, Szkoły).
12. Występowano do Sądu z wnioskiem o wgląd w sytuację rodziny.
13. Występowano do GKRPA z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających o nałożenie
obowiązku leczenia odwykowego
VIII. GOSPODARKA KOMUNALNA
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 oraz
utrzymanie w sprawności powierzonego majątku przez UG Brańszczyk.
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Struktura zatrudnienia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku.
Od lipca 2019 roku funkcję kierownika pełni mgr inż. Waldemar Zioła wyłoniony w wyniku
konkursu. ZGK zatrudnia ponadto: starszy księgowy, 2 konserwatorów wodociągów,
konserwator oczyszczalni w Brańszczyku, konserwator oczyszczalni w Trzciance, konserwator
oczyszczalni w Udrzynku, 3 robotników gospodarczych (kierowców obsługa maszyn), 2
robotników gospodarczych (operatorów koparki), 2 inkasentów zatrudnionych na umowę –
zlecenie, 1 pracownik do obsługi SUW Dalekie - Tartak zatrudniony na umowę - zlecenie
Zakład Gospodarki Komunalnej w 2019 r zajmował się:
– zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych położonych na terenie gminy;
– przygotowaniem mieszanki piaskowo -solnej do posypywania dróg;
– letnim utrzymaniem dróg powiatowych i gminnych i poboczy w czystości tj. zbieraniem
śmieci, koszeniem poboczy i wycinką zakrzewień, uzupełnianiem ubytków materiałów w
jezdniach i poboczach;
– zbieraniem piasku i zanieczyszczeń z ulic i dróg po okresie zimowym;
– czyszczeniem i odchwaszczaniem chodników;
– koszenime gminnych placów, boisk, placów zabaw, skansenu itp.
Pobór i rozprowadzanie wody: Gmina Brańszczyk posiada siedem ujęć wody i siedem
wodociągów. Jest 2987 odbiorców indywidualnych i instytucji razem ok 8166 mieszkańców
gminy oraz mieszkańców sezonowych z działek letniskowych.. Sprzedaż wody w 2019 roku
wyniosła 307.730 m3. Długość sieci wodociągowej wynosi 113.3 km.
Oczyszczanie ścieków. Gmina Brańszczyk posiada trzy oczyszczalnie ścieków zlokalizowane
w Brańszczyku, Trzciance i Udrzynku. Odbiera nieczystości od 1534 posesji z dwunastu
miejscowości i części Turzyna. W 2019 r. odebrano 160.000 m3 ścieków. Odbierane są również
ścieki z szamb ze szkół i posesji prywatnych beczkowozem według zamówień. W 2019 r.
odebrano ogółem 2000 m3 nieczystości płynnych. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 59,6
km z czego 1,2 km oddano do użytku w 2019 r. W 2019 r. wymienionych zostało 5 hydrantów
p/poż. naprawiono 2 kompresory do stacji uzdatniania wody. Usuwano awarie na wodociągach,
przyłączach wodociągowych (29 awarii i napraw) oraz kolektorach ściekowym i
przepompowniach zarówno ulicznych jak i przydomowych (63) Zmodernizowano spust
ścieków (dekanter ) w oczyszczalni ścieków w Udrzynku poprzez wymianę pływaka oraz,
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naprawiono i zregenerowano 3 pompy. W okresie maj-czerwiec 2019 roku doszło do poważnej
awarii oczyszczalni ścieków w Udrzynku na skutek obfitych opadów deszczu i przeciążenia
oczyszczalni z powodu zbyt dużej liczby podłączonych mieszkańców. Podjęto działania w celu
opracowania projektu remontu i rozbudowy oczyszczalni. W sierpniu złożono wniosek do
WFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie tej inwestycji. Dokonano odbioru technicznego 53
przyłączy wodociągowych i 29 przyłączy kanalizacyjnych. wymieniono, wydano i
oplombowano ok.150 wodomierzy. Wyczyszczono i wykoszono 1 km. rzeki Tuchełka i 1 km.
rzeki Struga oraz rów od oczyszczalni ścieków w Brańszczyku do rzeki Bug. Ponadto Zakład
Gospodarki Komunalnej wykonywał w 2019 r. inne prace według potrzeb gminnych jak: montaż i poprawianie znaków drogowych, luster tablic informacyjnych. - koszenie poboczy i
skarp wycinka i usuwanie zakrzewień, - zbieranie śmieci z poboczy i rowów opróżnianie koszy
na śmieci z terenu gminy, - pomoc przy montowaniu i zdemontowaniu promu oraz prace
porządkowe na przystani, - montaż i demontaż ław, barierek, pomostu dla kajaków czyszczenie
i koszenie, - prace porządkowe przy cmentarzu w Porębie i Brańszczyku, - utrzymanie punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (załadunek opon ) sprzątanie, - obsługa Dożynek
Gminnych w Brańszczyku,- prace porządkowe i utrzymanie skansenu w Brańszczyku, - montaż
progów zwalniających, - pomoc przy jasełkach w skansenie, -wizycie prezydenta RP w
Brańszczyku, - inscenizacji “Hubal”, - pomoc przy obchodach rocznicy mordu w Mękalinach,
-pomoc przy organizacji kina letniego oraz szereg innych bieżących prac zleconych przez UG
Brańszczyk. W 2019 ZGK Brańszczyk dokonał zakupu sprzętu i pojazdów na kwotę 236 .000
złotych tj: -samochód ciężarowy-Hakowiec VOLVO wraz osprzętem do zimowego utrzymania
dróg, pług+piaskarka-używany; -samochód dostawczy 7 osobowy, skrzyniowy z plandeką VV
Doca-używany, -mini ciągnik ARBOS z pługiem posypywarką i zamiatarką do zimowego i
letniego utrzymania chodników parkingów i placów gminnych (nowy), -posypywarkę
SAHARA do ciągnika ZETOR zawieszana (nowa) -2 kosy spalinowe i rębak do gałęzi HECHT.
Ponadto naprawiono i zarejestrowano samochód specjalny MERCEDES do zimowego
utrzymania dróg oraz wyremontowano samochód wywrotkę RENAULT.

IX.BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W 2019 roku z zakresu spraw obronnych wykonano następujące dokumenty i zadania:
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1) wytyczne do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych

w Gminie Brańszczyk na 2019 r.,
2) plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych

w Gminie Brańszczyk w 2019r.,
3) plan

szkolenia

obronnego

Gminy

Brańszczyk

na

2019r.

uzgadniając

go w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim;
4) program szkolenia obronnego Gminy Brańszczyk na lata 2019-2021,
5) plan świadczeń osobistych gminy,
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 2018 r.

9) kwalifikacja wojskowa - w 2019 roku do kwalifikacji wojskowej stawało

56 przedpoborowych. Kwalifikacja wojskowa dla Gminy Brańszczyk odbyła się
w okresie 12-15.04.2019r. 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 2019 roku Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działał na podstawie
Zarządzenia Nr OZK.35.2019 Wójta Gminy Brańszczyk z 06.05.2019 r. w sprawie powołania
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i opracowanego rocznego Planu Pracy Zespołu.
Na bieżąco analizowane były sytuacje kryzysowe występujące na terenie Gminy Brańszczyk.
Ochotnicze Straże Pożarne
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. Jednostki te znajdują się w miejscowościach Brańszczyk, Białebłoto-Kobyla,
Poręba Średnia, Udrzyn, Trzcianka, Nowe Budy, Turzyn, Tuchlin, Przyjmy. Wszystkie
jednostki są zarejestrowane w sądzie jako stowarzyszenia. Mają swój statut, zarządy i komisje
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rewizyjne. Posiadają również NIP-y, Regony i Konta Bankowe. Z tych dziewięciu jednostek
tylko OSP Brańszczyk jest włączona w Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy. Liczebność
członków ogółem - 252, w tym mężczyzn 242, kobiet 10, w tym liczba strażaków mogących
brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych -84, w tym mężczyzn - 83, kobiet 1. ( posiadają stosowne szkolenia i uprawnienia).
Posiadany ważniejszy sprzęt:
1. Samochody strażackie: ciężkie – 2, średnie -8, lekkie – 3. (jednostki bez samochodów
Tuchlin, Przyjmy)
2. Łódź ratownicza – 1 OSP Brańszczyk,
3. Motopompy - 6 szt.,
4. Motopompy szlamowe - 6 szt.,
5. Motopompy pływające – 6 szt.,
6. Agregat prądotwórczy – 4 szt.,
7. Piły do drewna -11 szt.,
8. Piły do betonu i stali – 3 szt.,
9. Radiostacje nasobne – 20 szt.,
10.Torby medyczne – 7 szt.
11. Aparaty tlenowe – 14 kpl.
12. Ubrania bojowe - 72 kpl.,
13. Hełmy bojowe – 83 szt.,
14. Buty strażackie – 156 par,
15. Węże strażackie W-52 i W75 – 160 szt.,
16. Zestawy ratownictwa technicznego – 2 kpl.,
17. Detektor wielogazowy – 1 szt.,
18. Detektor napięcia – 1 szt.
i inny sprzęt przeciwpożarowy.
W 2019 roku Ochotnicze Straże Pożarne złożyły szereg wniosków na środki na wyposażenie;
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do Marszałka
Województwa Mazowieckiego, do Funduszu Ubezpieczenia Społecznego Rolników, do
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Większość wniosków została rozpatrzona
pozytywnie i takie jednostki jak: OSP Brańszczyk, Poręba, Białebłoto, Trzcianka wzbogaciły
się o nowy sprzęt tj. motopompę pływającą, aparaty tlenowe, agregat prądotwórczy, ubrania
bojowe inny sprzęt. Ponadto zakupiono sprzęt z funduszy sołeckich dla jednostek z OSP
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Białegobłota – agregat prądotwórczy, OSP Poręba – aparat powietrzny z sygnalizatorem
bezruchu,

opryskiwacz

Sthil,

podkrzesywarkę

i

OSP

Nowe

Budy

–

agregat

wysokociśnieniowy, ubrania koszarowe , buty koszarowe, kombinezon pszczelarski.
Ponadto 7 jednostek OSP (oprócz Turzyna i Przyjm) skorzystało z programu 5000+ i pozyskało
każda po 5000 zł za co zakupiono różnego rodzaju sprzęt przeciwpożarowy i ochrony osobistej.
W 2019 roku OSP Poręba pozyskała ciężki samochód gaśniczy MAN LE18.280 który został
użyczony przez Państwową Straż Pożarną w Wyszkowie.
Posiadany sprzęt i dobre wyszkolenie strażaków pozwalają stwierdzić, że Gmina Brańszczyk
jest dobrze przygotowana do ochrony przeciwpożarowej

oraz likwidowania zagrożeń

spowodowanych klęskami żywiołowymi i skutkami rozwoju cywilizacji.
X. FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W URZĘDZIE
GMINY

Ruch kadrowy w 2019 roku

l.p.

Nazwisko i imię

Forma

Okres

pracownika -

nawiązania

zatrudnienia

funkcja,

stosunku pracy

Uwagi

stanowisko
Pracownicy zatrudnieni w 2019 r

1

Zastępca Wójta

powołanie

2

Sekretarz

umowa o pracę od 01.01.2019 r

Gminy

na czas

od 01.08.2019 r.

z konkursu

do 28.07.2019 r.

nieokreślony
3

Skarbnik Gminy

powołanie

4

Sekretarka

umowa o pracę od 01.03.2019 r.

stanowisko pomocnicze

na czas

nie obowiązuje konkurs

nieokreślony

zgodnie z ustawą

od 15.03.2019 r.
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o pracownikach
samorządowych
5

6

Kierownik

umowa na czas od 01.08.2019 r.

z konkursu

referatu

nieokreślony

Pomoc

umowa o pracę 1 osoba

stanowisko pomocnicze

administracyjna –

na czas

od 01.12.2019 r.

nie obowiązuje konkurs

2 osoby

określony

do 31.12.2020 r.

zgodnie z ustawą

2 osoba

o pracownikach

od 05.09.2019 r.

samorządowych

do 08.11.2019 r.

7

Podinspektor

umowa o pracę od 13.06.2019 r.
na czas

z konkursu

do 12.12.2019 r

określony

umowa na czas od 13.12.2019 r.

po służbie

nieokreślony

przygotowawczej
i egzaminie

8

Podinspektor

umowa o pracę od 15.11.2019 r.
na czas

z konkursu

do 14.05.2020 r.

określony

9

Podinspektor

umowa na czas od 11.02.2019 r.
określony

inspektor

z konkursu,

do 10.08.2019 r.

umowa na czas od 11.08.2019 r

po służbie

nieokreślony

przygotowawczej
i egzaminie

10

Podinspektor

umowa na czas od 02.10.2019 r.
określony

do 01.04.2020 r.
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z konkursu

11

Podinspektor

umowa na czas od 18.03.2019 r.
określony,

z konkursu

do 17.09.2019 r.
po służbie

Inspektor

12

Podinspektor

umowa na czas od 18.09.2019 r.

przygotowawczej

nieokreślony

i egzaminie

umowa na czas od 23.07.2019 r.

z konkursu

określony,

Inspektor

do 30.11.2019 r

umowa na czas od 01.12.2019 r.

po służbie

nieokreślony

przygotowawczej
i egzaminie

13

Podinspektor

umowa na czas od 22.07.2019 r.
określony,

Inspektor

z konkursu

do 30.11.2019 r.

umowa na czas od 01.12.2019 r.

po służbie

nieokreślony

przygotowawczej
i egzaminie

14

Podinspektor

umowa na czas od 19.08.2019 r.
określony

15

z konkursu

do 08.07.2020 r.

Samodzielny

umowa na czas od 27.05.2019 r

referent

określony

z konkursu

do 31.05.2020 r.

Pracownicy, z którymi rozwiązano umowy o pracę, przeszli na emeryturę
lub rentę w 2019 r

1

Kierownik

umowa o pracę od 07.12.2018 r.

referatu
2

Dyrektor GDK w
Brańszczyku

powołanie

wypowiedzenie przez

do 30.04.2019 r.

pracodawcę

odwołanie

odwołanie

z dniem
12.02.2019 r.
z funkcji
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3

Skarbnik gminy

powołanie

zatrudnienie od

na wniosek pracownika

12.02.1979 r.

przejście na emeryturę

do 28.03.2019 r.;
4

5

6

7

Sekretarz Gminy

Inspektor

Inspektor

Zastępca Wójta

Umowa o

Zatrudnienie od

na wniosek pracownika

pracę na czas

01.01.2019 r. do

przejście na emeryturę

nieokreślony

29.07.2019 r.

umowa o pracę przejście na
na czas

emeryturę od dnia

nieokreślony

28.03.2019 r.

na wniosek pracownika

umowa o pracę rozwiązanie

rozwiązanie umowy przez

na czas

umowy z dniem

pracownika

nieokreślony

31.05.2019 r.

powołanie

rozwiązanie

odwołanie przez Wójta,

umowy o pracę

przejście na rentę

od 16.05.2019 r.
8

Zastępca Wójta

powołanie

odwołanie od

odwołanie przez Wójta

04.04.2019 r.
9

10

Podinspektor

Inspektor

umowa o pracę przejścia na

na wniosek pracownika,

na czas

emeryturę od dnia przejście na emeryturę

nieokreślony

30.04.2019 r.

mowa o pracę

rozwiązanie

na czas

umowy o pracę

nieokreślony

z dniem

na prośbę pracownika

31.05.2019 r.
11

Główny

umowa na czas rozwiązanie

na wniosek pracownika,

specjalista

nieokreślony

przejście na emeryturę

umowy
z dniem
29.07.2019 r.

12

Główny księgowy

umowa na czas rozwiązanie
nieokreślony

umowy z dniem
06.10.2019 r.
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na prośbę pracownika

13

Inspektor

umowa na czas rozwiązanie

na wniosek pracownika,

nieokreślony

przejście na emeryturę

umowy z dniem
29.07.2019 r.

14

Główny

umowa na czas przeniesienie

specjalista

nieokreślony

za zgodą pracownika

służbowe od dnia
22.08.2019 r.

15

Podinspektor

umowa na czas rozwiązanie

na wniosek pracownika,

określony

przejście na emeryturę

umowy o pracę z
dniem
30.07.2019 r.

16

Inspektor

umowa na czas rozwiązanie
nieokreślony

na prośbę pracownika

umowy o pracę z
dniem 31.05.2019
r.

17

Pomoc

umowa na czas rozwiązanie

administracyjna

określony

na prośbę pracownika

umowy z dniem
08.11.2019 r.

18

Inspektor

umowa na czas rozwiązanie

na wniosek pracownika,

nieokreślony

przejście na emeryturę

umowy o pracę z
dniem 29.07.2019
r.

Zatrudnienie w 2019r i w 2020

1

Średnie
zatrudnienie

26,10 etatu

w tym Wójt

w tym 5 osób przebywało

Gminy

na długich zwolnieniach

w 2019 r.

lekarskich.

w przeliczeniu na
pełne etaty
82

Średnie

2

zatrudnienie

26,30 etatu

w tym Wójt

w tym 3 osoby przebywały

Gminy

na długich zwolnieniach

w 2020 r od I do

lekarskich.

V w przeliczeniu
na pełne etaty
Dodatkowe informacje:
1. Kwota wypłaconych w 2019 r. ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy
wypoczynkowe odchodzącym pracownikom wynosi – 76.376,92 zł. .
2. Wypłacone odprawy emerytalne w 2019 r. wynoszą – 247.663,80 zł (8 osób) oraz
odprawa rentowa w wysokości – 37.920,00 zł
3. Inne należności wypłacone pracownikom w związku z ustaniem stosunku pracy
- 30.00,00 zł.
Realizacja zadań organizacyjnych i administracyjnych:
•

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 lat a i nie częściej niż raz na 6 miesięcy.” W roku 2019
przeprowadzono ocenę okresową pracowników według nowych kryteriów.

•

Brak audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji – w 2018 r. nie został
przeprowadzony w Urzędzie Gminy w Brańszczyku wymagany z mocy prawa audyt –
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.
W 2019 roku rozpoczęto taki audyt, który zostanie zakończony w roku 2020.
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XI. PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWA NA PRZYSZŁOŚĆ.
Należy w najbliższym czasie podjąć działania w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków
w Udrzynku i w Brańszczyku oraz zadbać o sukcesywne doposażanie infrastruktury technicznej
celem dalszej poprawy ochrony środowiska. Umożliwi to zachowanie walorów turystycznych
i przyrodniczych gminy. W poszczególnych sołectwach, budować i remontować drogi lokalne,
zadbać o stworzenie warunków do rozwoju spotkań i życia społecznego. W zakresie
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej osiągnięto znaczne rezultaty w doposażenie
poszczególnych jednostek OSP i w przyszłości należy zadbać o ukończenie budowy remizy
OSP w Białymbłocie oraz remont OSP w Trzciance. Istotnie doposażono Zakład Gospodarki
Komunalnej w sprzęt służący do zimowego i letniego utrzymania dróg oraz usuwania
zakrzaczeń. Należy monitorować i aktualizować strategie, programy i plany gminy. Zachodzi
również potrzeba racjonalizacji wydatków na oświatę. Konieczny jest rozwój współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi celem aktywizacji i większego udziału mieszkańców w życiu
społecznym. Doskonalenia wymaga również program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i
zapobiegania bezdomności zwierząt. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie dotyczące wsparcia
dzieci i młodzieży w problemach związanych z dorastaniem oczekuje się w przyszłości
zacieśnienia współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii. Wzrasta w gminie ilość wydarzeń kulturalnych realizowanych
przez GDK i BP i w związku z powyższym potrzebna jest ściślejsza współpraca i koordynacja
tych imrez. Konieczne jest poprawienie warunków lokalowych do obsługi interesantów w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Należy zwiększyć pozyskanie środków na opiekę nad
osobami niepełnosprawnymi. Odejście na emeryturę sporej liczby pracowników stwarza
konieczność dokształcania i doskonalenia administracji samorządowej w Urzędzie Gminy.
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