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1 WSTĘP 
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Niniejszy raport  o stanie Gminy Ojrzeń za 2019 rok 

jest podsumowaniem działalności Rady Gminy Wójta Gminy Ojrzeń w roku poprzednim.  

2 INFORMACJE OGÓLNE  
Gmina Ojrzeń położona jest w południowej części powiatu ciechanowskiego, który 

usytuowany jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego. Od północy 

sąsiaduje z gminą Ciechanów, od wschodu z gminą Sońsk, od zachodu z gminą Glinojeck – 

należącymi również do powiatu ciechanowskiego, od południa z gminami Nowe Miasto i 

Sochocin – obie te gminy wchodzą w skład powiatu płońskiego. Obszar gminy obejmuje 120 

km2. Ludność to w przybliżeniu 4,5 tys. osób.  

Przez tereny gminy przepływa rzeka Łydynia, wpadająca do rzeki Wkry w sąsiedniej 

gminie. Ukształtowanie powierzchni gminy powstało w wyniku oddziaływania lodowca i 

późniejszych zmian erozyjnych – teren jest równinny z obniżeniami w dolinie rzeki Łydyni. 

Gmina leży w zasięgu oddziaływania miasta Ciechanowa. Związane jest to z funkcją 

ośrodka administracyjnego i gospodarczego, jaką pełni to miasto na obszarze powiatu. 

Odległość ośrodka gminnego od wspomnianego wyżej miasta to ok. 14 km. 

Odległość od linii kolejowej relacji Warszawa – Gdańsk – wynosi również 14 km – 

magistrala ta przechodzi przez miasto Ciechanów. Od miasta Płońska, a tym samym drogi 

krajowej numer 7 łączącej, Warszawę z Gdańskiem, dzieli miejscowość gminną ok. 20 km – 

tyleż samo, co od linii kolejowej relacji Nasielsk – Sierpc – Toruń. Zewnętrzne powiązania 

komunikacyjne gminy zapewnia droga krajowa, relacji Płońsk – Ciechanów, która stanowi oś 

komunikacyjną dla gminy, oraz droga krajowa, relacji Kutno – Płock – Ciechanów – Ostrów 

Mazowiecki. Komunikację z terenami sąsiednich gmin oraz główne powiązania wewnętrzne 

zapewnia i uzupełnia sieć dróg powiatowych i gminnych. W Ojrzeniu krzyżują się drogi 

powiatowe do miejscowości takich jak: Nasielsk, Pułtusk, Ościsłowo i Malużyn. Ojrzeń jest 

więc ważnym węzłem drogowym, a rozchodzące się drogi, łączą go z wszystkimi okolicznymi 

powiatami. Największe miejscowości to: siedziba władz gminy Ojrzeń, Kraszewo oraz Młock. 

Na terenie gminy działa blisko 190 podmiotów gospodarczych oraz jedna spółdzielnia 

mieszkaniowa i dwie spółdzielnie rolnicze. Przeważającym zajęciem ludności zamieszkującej 

gminę jest jednak rolnictwo – oparte i rozwijające się na bazie gospodarstw indywidualnych. 
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Jednostki organizacyjne gminy funkcjonujące w 2019 r. 

W gminie  Ojrzeń funkcjonują następujące jednostki: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu, ul. Ciechanowska 19, 06-456 Ojrzeń, 

w ramach którego funkcjonuje Dzienny Dom Senior+, ul. Grzybowskiego 3, 06-456 

Ojrzeń, 

 Żłobek Gminny w Karszewie, Kraszewo 57A, 06-456 Ojrzeń, 

 Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu, Przedszkolna 7 06-456 Ojrzeń, 

 Szkoła Podstawowa im. Wacława Kozińskiego w Karszewie, Kraszewo 57A 06-456 

Ojrzeń, 

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Młocku, Młock 72 06-456 Ojrzeń, 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu, Ciechanowska 52 06-456 Ojrzeń. 

3 INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW 

I STRATEGII    
W gminie w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne i programowe: 

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ojrzeń na lata 

2016-2020 (Uchwała Nr XIII/66/215 Rady Gminy w Ojrzeniu z dnia 21 grudnia 2015 

roku), 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021 (Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Ojrzeń 

z dnia 21 grudnia 2018 r.), 

 Gminny Program Osłonowy dla rodzin z dziećmi z terenu gminy Ojrzeń na 2019 rok 

(Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2018 r.), 

 Gminny Program Osłonowy dla Uczestników Dziennego Domu „Senior +” z terenu 

gminy Ojrzeń na 2019r. (Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 

2018 r.), 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r. (Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Ojrzeń 

z dnia 21 grudnia 2018 r.), 

 Gminny Program Osłonowy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i uczniów na 

rok szkolny 2018/2019 (Uchwała Nr XLI/255/2018 Rady Gminy w Ojrzeniu z dnia 10 

sierpnia 2018 r.), oraz Gminny Program Osłonowy wyrównywania szans edukacyjnych 

dzieci i uczniów na rok szkolny 2019/2020 (Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Gminy w 

Ojrzeniu z dnia 9 września 2019 r.), 
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 Program Współpracy gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Ojrzeń, 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ojrzeń dla obszarów 

położonych w obrębie wsi Kownaty Borowe, 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ojrzeń dla wsi Żochy.  

 Program rewitalizacji dla Gminy Ojrzeń na lata 2016-2023. 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ojrzeń, 

 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ojrzeń na lata 2016-

2032. 

W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ojrzeń na lata 2016-

2020 przewidziano, że zostaną realizowane następujące cele: skuteczne wspieranie rodziny 

przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, wspieranie osób 

bezrobotnych w zwiększaniu szans na rynku pracy, działania zmierzające do wzrostu poczucia  

bezpieczeństwa oraz minimalizowania występowania zjawiska przemocy domowej i jej 

skutków na rzecz mieszkańców gminy Ojrzeń, wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych 

i ich rodzin w integracji i funkcjonowaniu w środowisku lokalnym, działania profilaktyczno – 

edukacyjne zmierzające do poprawy stanu zdrowia mieszkańców gminy Ojrzeń oraz systemu 

przeciwdziałania uzależnieniom, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych tym 

zjawiskiem dzieci i młodzieży. Wskaźnikami wykonania celu były: liczba rodzin objętych 

przemocą, liczba dzieci korzystających z wypoczynku, liczba zatrudnionych asystentów, 

monitorowanie działań -  praca asystenta rodziny, liczba osób bezrobotnych, liczba środowisk 

objętych monitorowaniem – liczba patroli policji, liczba osób uczestniczących w spotkaniach, 

pogadankach, warsztatach, liczba osób korzystających z pomocy, liczba osób dziennego 

wsparcia promujących zdrowy i aktywny tryb życia, liczba spotkań integracyjno – 

towarzyskich, liczba osób biorących udział w okresowych badaniach, liczba monitoringów 

przez przedstawicieli GKRPA, liczba udzielonych porad. Wskaźniki te w większości zostały 

osiągnięte. Strategia ma długookresowy charakter planowania strategicznego. Wymaga stałego 

śledzenia zmian prawnych, gospodarczych, politycznych i społecznych. 

Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021 jest przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie jest 
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dokumentem długofalowym i podlega modyfikacji w zależności od pojawiających się potrzeb 

i możliwości. 

Gminny Program Osłonowy dla rodzin z dziećmi z terenu gminy Ojrzeń na 2019 rok 

skierowany był głównie dla rodzin, których dochód na jedną osobę w rodzinie netto przekraczał 

150 % kryterium progu dochodowego uprawniającego do pomocy społecznej. W ramach 

programu uczniom zapewniony został posiłek z częściową odpłatnością 1 zł. Pozostałą część 

kwoty, tj. 1,30 zł pokrywała Gmina.  

Przyjęty przez Radę Gminy program dla Osób i Rodzin miał na celu pomoc dla osób i 

rodzin, które nie spełniają kryterium programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”. Osoby i rodziny ponoszą duże koszty związane z utrzymaniem, a dodatkowo 

często borykają się z wieloma innymi problemami socjalno – bytowymi rodziny. Szczególnie 

trudna była sytuacja materialna osób prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe. 

Program miał na celu również poprawę sytuacji materialnej Uczestników Dziennego Domu 

„Senior +”. 

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ojrzeń na 2019 rok realizowano następujące cele: 

przeciwdziałanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i ich 

rodzin, wspomaganie i koordynacja działalności podmiotów i osób na rzecz rozwiązywania 

problemów alkoholowych, działanie na rzecz ograniczenia dostępności i zmian struktury 

spożycia alkoholu na terenie gminy oraz przestrzegania prawa w zakresie obrotu napojami 

alkoholowymi, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielanie rodzinom, w których występują 

problemy narkomanii, pomocy psychologicznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 

problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, wspomaganie działań 

instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów 

narkomanii. Wskaźnikami wykonania celu było: liczba programów profilaktycznych, liczba 

przedsięwzięć informacyjno – edukacyjnych, liczba osób, które ukończyły specjalistyczne 

szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, liczba uczniów, 

rodziców i nauczycieli, którzy wzięli udział w profesjonalnych i autorskich programach 

profilaktycznych, liczba osób korzystających z  Gminnego Punktu Konsultacyjno – 

Informacyjnego, liczba rodzin z problemami objętych pomocą GOPS, liczba interwencji policji 

podejmowanych w związku z przemocą w rodzinie, liczba podmiotów współpracujących z 
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Gminą w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, liczba punktów sprzedaży 

alkoholu, liczba wydanych i cofniętych zezwoleń, liczba kontroli punktów sprzedaży alkoholu. 

Wskaźniki te  zostały osiągnięte. 

Realizacja Gminnego Programu Osłonowego wyrównywania szans edukacyjnych 

dzieci i uczniów w 2019 roku przebiegała w myśl dwóch uchwał podjętych przez Radę Gminy 

Ojrzeń. Zgodnie z nimi wyrównywanie szans edukacyjnych polegało na pokryciu przez Gminę 

Ojrzeń znacznej części kosztów dojazdów dzieci do placówki oświatowej położonej na terenie 

gminy. Wysokość refundacji stanowiła równowartość zakupionego biletu miesięcznego za 

każdy miesiąc, w którym dziecko uczęszczało do szkoły. 

W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. uregulowano  

kierunki i zasady współpracy gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz osobami 

prawnymi Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych oraz innych 

podmiotów uprawnionych statutowo do prowadzenia działalności pożytku publicznego. W 

2019 roku nie ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Żaden z 

podmiotów Programu, nie zwrócił się do Gminy Ojrzeń o finansowanie lub dofinansowanie 

realizacji zadań publicznych. Również na etapie konsultacji społecznych, nie wniesiono 

żadnych uwag czy propozycji do projektu dokumentu. 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy, 

w tym lokalne zasady gospodarowania przestrzennego jest Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ojrzeń, które to zatwierdzone zostało 

przez Radę Gminy Ojrzeń Uchwałą Nr XXIX/14/2001,  z dnia 15 listopada 2001. Dnia 10 

czerwca 2016r. Rada Gminy Ojrzeń Uchwałą nr XVI/93/2016 przyjęła aktualność studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ojrzeń oraz miejscowych 

planów zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ojrzeń.     

Gmina Ojrzeń posiada plan miejscowy dla miejscowości Kownaty Borowe i Żochy. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania 

przestrzennego w gminie. Dla terenów w którym to brak jest planów, Wójt Gminy Ojrzeń 

sporządza decyzje administracyjne w sprawie ustalenia zasad zabudowy i zagospodarowania 

terenu. W roku 2019 wydano łącznie 57 decyzji w tym 11 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wykorzystuje rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji 

przeprowadzonej na terenie gminy Ojrzeń w celu określenia kluczowych obszarów działań oraz 

możliwości osiągnięcia przyjętego przez Gminę celu w zakresie redukcji emisji CO2. 

Dodatkowo definiuje on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, wraz z ich ramami 
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czasowymi i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie, co pozwala przełożyć 

długoterminową strategię na działania. Celem głównym Planu jest realizacja pakietu 

klimatyczno-energetycznego do roku 2020. Prowadzone zabiegi, zgodne z Planem Gospodarki 

Niskoemisyjnej doprowadzą do zwiększenia jakości powietrza w Gminie. Zmniejszy się ilość 

emiterów oraz uwalnianych substancji szkodliwych (w tym: CO2, pyłków dwutlenku siarki 

oraz tlenków azotu). Efektem podjętych działań będzie stworzenie bardziej przyjaznej 

środowisku i efektywnej infrastruktury energetycznej.  

W 2019 roku w budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie została wymieniona 

stolarka okienna i drzwiowa. Zakupiono i zamontowano w wielu miejscach lampy solarne. 

Gmina Ojrzeń otrzymała  dofinansowanie na projektu „Odnawialne źródła energii szansą 

poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz 

Powiecie Pułtuskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 działanie 4.1. Odnawialne źródła 

energii (OZE). Jego realizacja, poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych, pozwoli 

na zwiększenie udziału energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej z odnawialnych źródeł 

energii, co w efekcie wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów oraz wzrost 

jakości powietrza. W ramach projektu w gospodarstwach domowych  mieszkańców gminy 

Ojrzeń powstanie 61 instalacji, w tym: 25 instalacji fotowoltaicznych oraz 32 instalacje solarne. 

Dodatkowo w budynkach użyteczności publicznej tj. Szkoła Podstawowa w Kraszewie , Szkoła 

Podstawowa w Ojrzeniu, Urząd Gminy w Ojrzeniu oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy 

społecznej w Ojrzeniu zostaną załażone 4 instalację fotowoltaiczne. Łączna moc 

wyprodukowanej energii z nowo wybudowanych 61 instalacji wykorzystujących Odnawialne 

Źródła Energi wyniesie 157 MWh/rok .W ramach tego projektu przewidziano szacunkowy 

roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Ojrzeń w wysokości  103,13 t/rok 

[tony CO2/rok]. 

Celem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ojrzeń na 

lata 2016-2032 jest bezpieczne dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcie 

wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy do końca 2032 r. Program zakłada realizację 

zadań inwestycyjnych, zmierzających do oczyszczenia terenów Gminy Ojrzeń z wyrobów 

zawierających azbest (usuwanie płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych i elewacji 

obiektów budowlanych) oraz pozainwestycyjnych, polegających na organizacji kampanii 

informacyjnych o szkodliwości azbestu oraz bezpiecznym użytkowaniu  i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest, wdrożeniu monitoringu realizacji Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Ojrzeń, podjęciu działań w kierunku pozyskania środków 
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finansowych ze źródeł zewnętrznych dla wsparcia usuwania wyrobów zawierających azbest i 

ich unieszkodliwiania, okresowej weryfikacji i aktualizacji Programu.  

W roku 2019 gmina Ojrzeń dwukrotnie otrzymała dofinansowanie na utylizację azbestu. 

W ramach pierwszego zadania pn.: „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Ojrzeń  w 2019 roku”. Gmina Ojrzeń otrzymała dotację 

na dofinansowanie przedsięwzięcia kwotą w wysokości 21 000,00 zł, co stanowi do 70% kosztu 

kwalifikowanego zadania. Odebrano i zutylizowano 98 ton azbestu od 38 mieszkańców naszej 

Gminy. 

Drugie zadanie  pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Ojrzeń  w 2019 roku -  etap II”  obejmowało utylizację ponad 113 ton 

azbestu z 50 gospodarstw z terenu Gminy Ojrzeń. Na to działanie Gmina otrzymała 

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie w kwocie 38.680 zł co stanowiło 100% kosztów kwalifikowanych całości zadania.  

Łącznie w roku 2019 z terenu Gminy Ojrzeń zostało zutylizowane 211 ton azbestu z 88 

nieruchomości z terenu gminy Ojrzeń. 

„Program rewitalizacji dla Gminy Ojrzeń na lata 2016-2023” stanowi instrument 

zarządzania rozwojem w obszarach kryzysowych oraz stanowi uzupełnienie dotychczas 

realizowanych programów na szczeblu gminnym. Program i zawarte w nim działania są spójne 

z kierunkami wyznaczonymi w dokumentach wyższego rzędu.  

W Programie zaplanowane zostały projekty zintegrowane, rozumiane jako sekwencje 

powiązanych ze sobą działań, mających na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze 

stanów kryzysowych, łączące aspekty społeczne z przedsięwzięciami infrastrukturalnymi jako 

zapewniającymi całościowe podejście do procesu rewitalizacji Gminy. Kompleksowość ujęcia 

projektów zapewni osiągnięcie trwałych efektów rewitalizacji, przyczyniających się do 

odnowy i rozwoju obszaru, a w konsekwencji także jego otoczenia. W 2019 roku w ramach 

realizacji programu prowadzono działania mające na celu poprawę zdolności do zatrudnienia 

osób nieaktywnych zawodowo i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, integrację 

mieszkańców poprzez wspólne działania. Dokonano modernizacji świetlic wiejskich oraz 

uporządkowania terenów mających znaczenie dla integracji mieszkańców. Rozpoczęto budowę 

Sali sportowej w Ojrzeniu, która przyczyniać się będzie do poprawy jakości życia 

mieszkańców, kształcenia dzieci i młodzieży, oraz będzie pełnić funkcje integracyjne. 

Nowopowstała hala połączona będzie z budynkiem szkoły podstawowej w Ojrzeniu. W 

budynku  hali znajdują się dwie części: sala widowiskowo – sportowa o wymiarach ok. 
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18mx30m, oraz 3 kondygnacyjne zaplecze socjalno – techniczne. Nad zapleczem znajduje się 

widownia na 130 miejsc.  

 

 

Zdjęcie nr 1 i 2: Budowa hali sportowej Ojrzeniu (fot. materiały własne) 

 

4 FINANSE GMINY OJRZEŃ   
4.1 DANE OGÓLNE 

Budżet gminy Ojrzeń na 2019 r. zakładał wpływy w kwocie 21 243 333,00 zł oraz 

wydatki w kwocie 22 751 933,00 zł. W konsekwencji wprowadzonych zmian na dzień 31 

grudnia 2019 roku budżet uległ zmianie i wyniósł po stronie dochodów – 25 135 532,38 zł, 

natomiast po stronie wydatków –  27 829 132,38 zł. 

Z planowanej kwoty dochodów 25 135 532,38 zł do budżetu wpłynęła kwota 23 990 

463,72 zł, co stanowi  95,44 % wykonania planu dochodów. 



str. 9 
 

 PLAN WYKONANIE % 

DOCHODY BIEŻĄCE 21 823 440,92 21 716 743,54 99,51 

DOCHODY MAJĄTKOWE 3 312 091,46 2 273 720,18 68,65 

RAZEM 25 135 532,38 23 990 463,72 95,44 

Tabela nr 1: Dochody budżetowe (materiały własne UG Ojrzeń) 

Z planowanej kwoty wydatków 27 829 132,38 zł  wydatkowano 26 053 169,32 zł, co 

stanowi  93,62 %  wykonania planu wydatków. 

 PLAN WYKONANIE % 

WYDATKI BIEŻĄCE 21 130 848,87 20 029 907,69 94,79 

WYDATKI MAJĄTKOWE 6 698 283,51 6 023 261,63 89,92 

RAZEM 27 829 132,38 26 053 169,32 93,62 

Tabela nr 2: Wydatki budżetowe (materiały własne UG Ojrzeń) 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 5 579,18 zł, natomiast wydatki w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 6 058,88 zł. Dla porównania, w roku 2018 dochody 

wyniosły: 4.598,22, zaś wydatki: 4.943,73 zł. Widać tu bardzo dużą dynamikę wzrostu. 

Powiązać to można zarówno z przyczynami makroekonomicznymi – rok stabilnego wzrostu 

gospodarczego, wzrost płac, zmniejszanie bezrobocia, zwiększeniem transferów socjalnych, 

ale również i z bieżącymi działaniami na szczeblu lokalnym. Realizacja lokalnych programów 

osłonowych, rozpoczęcie dużych inwestycji, uzyskanie na nie dofinansowań zewnętrznych, 

zakończenie realizacji dużych inwestycji drogowych i wpływ refundacji za ich realizację – to 

wszystko powoduje tak pozytywną zmianę zaprezentowanych wskaźników.  

W wyniku osiągnięcia dochodów w kwocie 23 990 463,72 zł i zrealizowania  wydatków 

w kwocie 26 053 169,32 zł na koniec 2019 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 2 

062 705,60 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2019 

roku wynosiły 5 962 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i 

pożyczek na kwotę 1 541 400,00 zł. Według stanu na koniec roku 2019 zobowiązania z tytułu 

zaciągniętych kredytów wynoszą  7 471 000,00 zł. 

W 2019 roku Gmina Ojrzeń kontynuowała rozpoczętą  emisję obligacji komunalnych 

w kwocie 3 050 000,00 zł. Pozyskane w ten sposób środki wykorzystane zostały na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz 

finansowanie planowanego deficytu budżetu.  

W dniu 14 sierpnia 2018 roku Gmina Ojrzeń podpisała umowę organizacji, prowadzenia 

i obsługi obligacji z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z 
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siedzibą w Warszawie na kwotę 7 300 000,00 zł. Decyzje o emisji obligacji komunalnych 

podjęto Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2018 roku. Emisja była dwuetapowa. W 2018 

roku wyemitowane zostały obligacje o wartości 4 250 000,00 zł, natomiast w 2019 roku 

3 050 000,00 zł. Aspekty przemawiające za emisją obligacji komunalnych przez Gminę Ojrzeń 

to:  

 w porównaniu z kredytem udzielanym przez bank oprocentowanie pozyskanych 

środków jest niższe, spłata odsetek raz do roku, nie tak jak w przypadku 

tradycyjnego kredytu bankowego co miesiąc; 

 warunki wykupu obligacji, jak również oprocentowanie mogą być ustalane 

samodzielnie przez Gminę; 

 obligacja dla Gminy może być dodatkowym źródłem funduszy niezbędnych do 

finansowania inwestycji, których koszty nie mogą być pokryte całkowicie środkami 

budżetowymi albo pochodzącymi z kredytów preferencyjnych; 

 emisja tego rodzaju papierów wartościowych przyczynia się do rozwoju w naszej 

gminie inwestycji; 

 Gmina Ojrzeń w oczekiwaniu na fundusze z UE może prefinansować inwestycje 

pieniędzmi uzyskanymi poprzez emisję obligacji komunalnych; 

 mamy możliwość dysponowania elastycznym źródłem finansowania wydatków;  

 przy obligacjach w przeciwieństwie do kredytów jest brak  konieczności 

ustanawiania zabezpieczeń np. weksla; 

 Gmina ma swobodę w dysponowaniu środkami z emisji - maksymalnie uproszczone 

rozliczanie; 

 ze środków z emisji obligacji komunalnych Gmina Ojrzeń może sfinansować 

realizacje inwestycji współfinansowanej ze środków UE. 

Na koniec 2019 roku  wystąpiły należności w kwocie  788 472,97 zł. Na powyższą 

kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 739 420,65 zł i dotyczą następujących 

źródeł dochodów: 

 za wieczyste użytkowanie gruntów – kwota 27,96 zł,  

 czynszu za wynajem lokali – kwota 856,54 zł,  

 czynszu za wynajem mieszkania – kwota 7 809,95 zł,  

 spłat za wykupione nieruchomości – kwota 2 660,95 zł,  

 zaległych odsetek od czynszu za najem oraz spłat za wykupione nieruchomości 

– 949,00 zł, 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Obligacja
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 zaległość z tytułu opłat za wodę wraz z odsetkami – 29 135,70 zł, 

 podatku w formie karty podatkowej przekazywanego z Urzędu Skarbowego – 

kwota 19 033,16 zł,  

 podatku od nieruchomości  -  kwota 52 950,86 zł,  

 podatku rolnego - kwota 16 644,92 zł,  

 podatku leśnego – kwota 3 817,21 zł,  

 podatku od środków transportowych - kwota 1 057,40 zł,  

 podatku od czynności cywilnoprawnych – 9,26 zł,  

 opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury wraz 

z odsetkami – 76,83 zł,  

 opłat za gospodarowanie odpadami – 67 563,84 zł, 

 zaliczka i fundusz alimentacyjny – 536 482,07 zł, 

 podatku dochodowego od osób fizycznych – 345,00 zł. 

Na bieżąco wystawiane są dłużnikom upomnienia do zapłaty oraz tytuły egzekucyjne. 

Prowadzenie skuteczności egzekucji należności w stosunku do niektórych podatników jest 

bardzo utrudnione z uwagi na ich trudną sytuację finansową. 

Najpoważniejszą pozycję należności wymagalnych w gminie jest zaliczka i fundusz 

alimentacyjny, który wynosi 536 482,07 zł. Należności niestety z roku na rok rosną. W 2019 

roku wypłacono 274 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 122 500,00 zł. 

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych wynosiły: 66 107,91 zł z tego przekazane 

do budżetu państwa 53 039,07 zł (w tym odsetki w kwocie 33 435,87 zł) oraz przekazane na 

dochody własne organu wierzyciela 13 068,84 zł.   

4.2 DOCHODY WŁASNE 
Dochody własne stanowią w budżecie gminy na 2019 rok 21,91 % ogółu budżetu. W 

2019 roku planowano dochody własne w kwocie 5 508 091,48 zł. Zrealizowano dochody w 

kwocie 5 422 266,89 zł, co stanowi 98,44 % wykonania. W 2018 r. kwota wykonanych 

dochodów własnych wyniosła 5.164.611,91 zł. Tak więc możemy tu zaobserwować tu blisko 

5% wzrost.  

Dochody podatkowe w kwocie 3 653 570,63 zł stanowią: 

 udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 28 121,12 zł, 

 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 175 320,00 zł, 

 podatek rolny -  281 998,03 zł, 

 podatek od nieruchomości  -  898 384,01 zł, 
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 podatek leśny  -  96 374,01 zł, 

 podatek od środków transportowych  -  41 270,60 zł, 

 podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej- 

6 783,86 zł, 

 podatek od czynności cywilno - prawnych –   110 732,00 zł, 

 wpływy z opłaty skarbowej -  14 587,00 zł, 

 Podatek od spadków i darowizn – 13 821,00 zł, 

 Opłaty za gospodarowanie odpadami – 500 419,28 zł. 

W roku 2018 dochody podatkowe Gminy wyniosły: 3.390.336,73 zł. Wzrost wyniósł więc 

7.76%. Wskazuje to na wzrastający udział dochodów podatkowych w dochodach Gminy 

ogółem. Należy podkreślić, że jest to pozytywne zjawisko, wskazujące na rozwój Gminy, oraz 

na rosnący poziom dochodów mieszkańców.  

Pozostała kwota dochodów własnych – 1 085 971,39 zł to dochody ze sprzedaży i 

dzierżawy mienia komunalnego, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, odsetki od 

nieterminowych wpłat, opłaty za wodę, opłaty lokalne, refundacje wynagrodzeń pracowników 

zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, opłaty za posiłki i inne. 

Ze sprzedaży mienia komunalnego w 2019 roku uzyskano kwotę 75 426,17 zł, co 

stanowiło 97,75 % dochodów zaplanowanych.  

Sprzedano nieruchomości: 

- nr 153 w Żochach  – 16 160,00 zł, 

- nr 472 w Młocku  -    40 400,00 zł, 

- nr 83/1 w Grabówcu – 4 992,00 zł, 

Dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone 

na raty długoterminowe – 13 874,17 zł 

4.3 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINOM  
Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 27,50 % ogółu budżetu w 2019 roku. Plan 

dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 

2019 roku wyniósł 6 912 753,44 zł. Wydatkowano kwotę 6 909 894,76 zł, co stanowi 99,70 % 

planu. Środki z otrzymanej dotacji wydatkowano na:  

 na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego – 563 521,44 zł,  

 na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w ramach 

zadań zleconych (ewidencja ludności, USC) – 44 791,00 zł,  
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 na pokrycie kosztów sporządzania i aktualizacji spisu wyborców – 886,00 zł,  

 na realizację rządowego programu - wyposażenie szkół w podręczniki oraz 

materiały edukacyjne i ćwiczeniowe  – 27 748,59 zł,  

 na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania 

przyznanego przez sąd   – 2 741,00 zł,   

 na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego  – 1 894 090,71 zł, 

 na wypłatę świadczenia wychowawczego (program rodzina 500 plus) – 

4 134 894,90 zł, 

 na rządowy program  „Karta Dużej Rodziny  -  624,91 zł, 

 na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej  – 31 300,37 zł, 

 na  realizację rządowego programu  „Dobry start” – 177 640,00 zł, 

 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, Euro Parlamentu 

oraz na zwrot kosztów delegacji dowozu materiałów do archiwum – 31 655,84 zł. 

4.4 DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ 

WŁASNYCH  
Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych stanowią niewielki 

odsetek ogółu budżetu w 2019 roku – 2,88 %. Plan dochodów dotacji otrzymanych z budżetu 

państwa na realizację zadań własnych w 2019 roku wyniósł 723 892,26 zł.  

Dotacje wykorzystano na: 

 zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok – 

71 810,26 zł, 

 zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu rozwoju 

czytelnictwa  – 12 000,00 zł,     

 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego  – 136 091,00 

zł,  

 na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 

z pomocy społecznej  – 10 060,40 zł,  

 na wypłatę zasiłków stałych – 120 588,36 zł, 

 na wypłatę zasiłków okresowych  – 5 000,00 zł,  

 na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”– 39 324,20 zł, 
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 na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 

98 424,00 zł,  

 na wypłatę stypendiów dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników, pomoc 

materialna  – 53 256,00 zł, 

 dotacja na zakup nowości czytelniczych dla GBP w Ojrzeniu – 5 500,00 zł,  

 na bieżące utrzymanie dziennego pobytu Senior + – 106 893,84 zł, 

 na zatrudnienie asystenta rodziny – 22 793,00 zł, 

 na bieżące funkcjonowanie żłobka  – 27 000,00 zł. 

 
Zdjęcie nr 3: Jubileusz SENIOR+ (fot. materiały własne) 

4.5 SUBWENCJE 
Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin są najważniejszym źródłem 

dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2019 roku stanowiły ponad 34,62 % wykonania 

dochodów budżetu.  

Roczny plan subwencji wynosił 8 304 347,00 zł. W okresie sprawozdawczym do 

budżetu gminy wpłynęła kwota 8 304 347,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. 

 PLAN WYKONANIE % 

SUBWENCJA OŚWIATOWA 4 202 317,00 4 202 317,00 100 

SUBWENCJA PODSTAWOWA 3 971 230,00 3 971 230,00 100 

SUBWENCJA ROWNOWAŻĄCA 130 800,00 130 800,00 100 

RAZEM 8 304 347,00 8 304 347,00 100 

 

Tabela nr 3: Subwencje (materiały własne UG Ojrzeń) 
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4.6 ŚRODKI POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH  
Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to kwota 2 645 214,01 zł. Stanowi ona 11,03 

% ogółu budżetu są to: 

 wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – 

Skarżynek – Łebki Wielkie – 1 426 311,00 zł,  

 środki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 

2019” – 49 999,80 zł,  

 środki z funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach programu rozwoju małej 

infrastruktury sportowo rekreacyjnej – „Otwarte Strefy Aktywności” – 50 000,00 

zł, 

 środki z projektu w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 „Rozwój 

kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” – 432 499,20 zł, 

 środki w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na zakup i montaż 

instalacja OZE – 85 314,35 zł,  

 środki na usuwanie azbestu z terenu gminy – 59 295,00 zł,  

 środki na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej na budowę hali sportowej – 500 000,00 zł,  

 środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia 

pod nazwą „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. 

Wacława Kozińskiego w Kraszewie” – 41 794,66 zł.   

 

Zdjęcie nr 4: element infrastruktury sieciowej, powstały dzięki realizacji przedsięwzięcia pod 

nazwą „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. Wacława 

Kozińskiego w Kraszewie” (fot. materiały własne) 

W ramach fundusz sołeckiego na 2019 rok zostały zaplanowane środki w kwocie 

423 270,86 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 349 366,38 zł, co stanowiło 

82,54 %.  

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w całości, części następujące 

przedsięwzięcia:  
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1. Utwardzenie drogi w miejscowości Bronisławie – kwota wydatkowana 2 675,25 zł, 

2. Poprawa nawierzchni drogi gminnej na odcinku od P. Olszewskich do drogi Młock - 

Luberadz - kwota wydatkowana 4 964,88 zł, 

3. Poprawa nawierzchni drogi gminnej na docinku od Młock – Luberadz do P. 

Strzeszewskiej - kwota wydatkowana 4 979,40 zł, 

4. Utwardzenie drogi w miejscowości Zielona - kwota wydatkowana 3 011,04 zł, 

5. Utwardzenie drogi w miejscowości Bronisławie - kwota wydatkowana 1 845,00  zł, 

6. Nawiezienie drogi we wsi Luberadzyk - kwota wydatkowana 10 485,75 zł, 

7. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obrąb - kwota wydatkowana 15 270,64 

zł, 

8. Utwardzenie drogi gminnej od drogi krajowej nr 50 w kierunku posesji Pana 

Oporskiego -  Kicin - kwota wydatkowana 12 823,98 zł, 

9. Utwardzenie drogi wiejskiej biegnącej od Barańca do P. Pogorzelskich - kwota 

wydatkowana 11 964,18 zł, 

10. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Grabówiec – Kownaty Borowe - kwota 

wydatkowana 11 854,82 zł, 

11. Modernizacja dróg gminnych: ul. Tęczowa i ul. Sportowa, ul. Słoneczna - kwota 

wydatkowana 30 069,12 zł, 

12. Ułożenie kratek betonowych w Bronisławiu - kwota wydatkowana 9 920,12 zł, 

13. Zakup lampy solarnej od P. Sokół w kierunku cmentarza - kwota wydatkowana 5 146,32 

zł, 

14. Oświetlenie uliczne wsi Łebki Wielkie - kwota wydatkowana 2 909,06 zł, 

15. Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Skarżynek - kwota wydatkowana 

14 095,98 zł, 

16. Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Rzeszotko - kwota wydatkowana 

14 700,96 zł, 

17. Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Gostomin - kwota wydatkowana 4 770,00  

zł, 

18. Wyposażenie placu zabaw w Nowej Wsi - kwota wydatkowana 8 290,20 zł, 

19. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i przy placu zabaw w Kownatach 

Borowych - kwota wydatkowana 4 870,80 zł, 

20. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i przy placu zabaw w Kownatach 

Borowych - kwota wydatkowana 1 230,00 zł, 
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21. Dokończenie zagospodarowania terenu stawu sołeckiego w Nowej Wsi -  kwota 

wydatkowana 8 000,00 zł, 

22. Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej  - kwota wydatkowana 1 674,80 zł, 

23. Urządzenie placu zabaw we wsi Dąbrowa  - kwota wydatkowana 16 488,00 zł, 

24. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie  - kwota wydatkowana 13 222,50 zł, 

25. Zagospodarowanie działki wiejskiej w Wojtkowej Wsi  - kwota wydatkowana 7 157,38 

zł, 

26. Wykonanie instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej w Młocku - kwota 

wydatkowana 22 716,73 zł, 

27. Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Ojrzeń - kwota wydatkowana 

10 000,00 zł, 

28. Utworzenie placu wiejskiego w miejscowości Kraszewo - kwota wydatkowana 

10 000,00 zł, 

29. Budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich - kwota wydatkowana 10 000,00 zł, 

30. Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Kownatach Borowych - kwota wydatkowana 

10 510,77 zł, 

31. Zakup i położenie kostki brukowej do świetlicy w Brodzięcinie - kwota wydatkowana 

12 900,37 zł, 

32. Budowa sołtysówki w miejscowości Gostomin - kwota wydatkowana 11 140,76 zł, 

33. Budowa sołtysówki we wsi Halinin - kwota wydatkowana 10 833,02 zł, 

34. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach - kwota wydatkowana 11 833,66 zł, 

35. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu - kwota wydatkowana 17 010,89 zł. 

Z kolei nie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego następujących przedsięwzięć, 

zgłoszonych we wnioskach przez sołectwa: 

 Zakup lamp oświetlenia ulicznego, 

 Montaż lamp oświetlenia ulicznego, 

 Zakup i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Kraszewie, 

 Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Żochach, 

 Zagospodarowanie działki wiejskiej w Radziwiu. 

Brak realizacji funduszy sołeckich w wskazanych powyżej przypadkach wynika z 

dużego rozdrobnienia zadań wskazanych w funduszach sołeckich, a co z tym związane dużego 

nakładu pracy potrzebnego do realizacji wszystkich zadań. 
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Na działania promujące gminę w 2019 r. zaplanowano 30 400,00 zł, z czego 

wydatkowano 27 756,38 zł.  Środki przeznaczono m. in. na zakup artykułów na dzień dziecka 

i piknik rodzinny.  

Ogłoszenia w prasie oraz innych środkach masowego przekazu, zlecone przez gminę, 

wiązały się z kosztami w kwocie 10 460,50 zł. Na skład i druk biuletynu informacyjnego w 

2019 roku wydatkowano 6 826,50 zł. 

Gmina w 2019 r. prowadziła następujące tytuły prasowe: 

„Biuletyn Informacyjny Gminy Ojrzeń”, zarejestrowany przez Bibliotekę Narodową 

pod nr ISSN: 2354-0303  – którego wydawanie wiązało się z wydatkami w wysokości 6 826,50 

zł oraz wpływami w wysokości 0 zł. Redaktorem naczelnym tytułu jest Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Kraszewie – Stanisław Studziński. 

5 INFORMACJA O STANIE MIENIA    
5.1 INFORMACJE OGÓLNE, ZMIANY WARTOŚCI 

Wartość majątku gminy – środków trwałych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi  

54 726 620,76 zł – czyli w stosunku do roku 2018 r. wzrosła o 4.365.580,86 zł – zaś procentowo 

o 8,67 %. Wskazuje to, że Gmina prowadzi wiele zadań inwestycyjnych, skutkujących 

wzrostem wartości posiadanego majątku. Podkreślić należy, że wzrost ten następuje mimo 

dokonywania systematycznej sprzedaży niepotrzebnych składników majątkowych.  

Grunty  6 833 508,91 zł 

Budynki i lokale  11 945 581,73 zł 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  29 652 001,07 zł 

Maszyny i urządzenia techniczne  1 594 610,62 zł 

Środki transportu  1 777 894,76 zł 

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 

wyposażenie  

34 692,04 zł 

Wyposażenie  2 381 585,63 zł 

Wartości niematerialne i prawne  249 578,46 zł 

Zbiory biblioteczne  257 167,54 zł 

RAZEM 54 726 620,76 

Tabela nr 4: Majątek Gminy Ojrzeń (materiały własne UG Ojrzeń) 

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynosi 

20 335 439,17 zł, w tym wartości niematerialnych i prawnych  - 164 642,56 zł. 
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Ze sprzedaży  mienia komunalnego w 2019 roku osiągnięto dochody w kwocie 

75 426,17 zł. Na kwotę składają się:  

sprzedane działki : 

1. nr 153 w Żochach   – 16 160,00 zł, 

2. nr 472 w Młocku –     40 400,00 zł, 

3. nr 83/1 w Grabówcu –  4 992,00 zł.  

Dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone 

na raty długoterminowe – 13 874,17 zł. 

Na powiększenie majątku gminy w 2019 roku wpłynęło oddanie do użytku 

następujących środków trwałych: 

1. budowa garażu przy budynku Urzędu Gminy – 14 997,50 zł 

2. przebudowa świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 13 222,50 zł 

3. zakup i montaż klimatyzatorów – świetlica Ojrzeń – 19 999,80 zł 

4. przebudowa budynków świetlicowych w Brodzięcinie – 53 135,72 zł  

5. modernizacja budynku Urzędu Gminy – 23 376,91 zł  

6. przebudowa świetlicy wiejskiej w  Luberadzu -  49 917,13 zł  

7. wykonanie instalacji CO w budynku świetlicy w Młocku – 22 716,73 zł  

8. remont podłogi w świetlicy w Kownatach Borowych – 10 510,77 zł  

9. budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie – I etap – 98 500,36 zł  

10. modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach – 90 442,07 zł  

11. przystanek autobusowy Kraszewo – 10 000,00 zł 

12. budowa hali sportowej w Ojrzeniu – I etap – 650 505,72 zł  

13. zwiększenie wartości - stacja Luberadz – 11 954,29 zł 

14. modernizacja drogi gminnej Bronisławie – 9 920,12 zł 

15. zwiększenie wartości drogi gminnej Skarżynek – lampy solarne – 14 700,96 zł 

16. modernizacja drogi gminnej Radziwie – 12 266,33 zł 

17. modernizacja drogi gminnej Trzpioły – 2 156,50 zł  

18. modernizacja drogi gminnej Dąbrowa – 185 175,77 zł  

19. modernizacja drogi gminnej Nowa Wieś – Brodzięcin – 334,56 

20. modernizacja drogi gminnej Ojrzeń, ul. Przedszkolna – 22 488,31 zł  

21. modernizacja drogi gminnej Kraszewo-Kraków – 16 619,76 zł 

22. zwiększenie wartości drogi gminnej Rzeszotko – lampy solarne  – 14 700,96 zł 

23. modernizacja drogi gminnej Kraszewo – 1 291,50 zł  

24. modernizacja drogi gminnej Kownaty Borowe – Grabówiec - 13 006,10 zł  
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25. modernizacja drogi gminnej Młock Kopacze – 10 086,00 zł  

26. modernizacja drogi gminnej Ojrzeń, ul. Polna – 9 596,46 zł  

27. modernizacja drogi gminnej Obrąb – 16 663,24 zł  

28. modernizacja drogi gminnej Brodzięcin – 553,50 zł 

29. modernizacja drogi gminnej Ojrzeń, ul Okopowa – 28 572,47 zł  

30. przebudowa drogi gminnej Kraszewo – Łebki Wielkie – 1 422 367,56 zł  

31. modernizacja drogi gminnej Młock-Kopacze – Baraniec – 11 964,18 zł  

32. modernizacja drogi gminnej Ojrzeń, ul. Słoneczna, Tęczowa – 50 534,44 zł 

33. modernizacja drogi gminnej Obrąb – 2 330,97 zł 

34. modernizacja drogi gminnej Luberadz – 2 890,50 zł  

35. modernizacja drogi gminnej Przyrowa – 167,28 zł  

36. modernizacja drogi gminnej Młock – 1 370,22 zł  

37. modernizacja drogi gminnej Kicin – 12 823,98 zł  

38. modernizacja drogi gminnej Luberadzyk – 10 664,35 zł 

39. zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Dąbrowa – 16 488,00 zł  

40. OSA Młock – 114 859,00 zł  

41. plac zabaw w Łebkach Wielkich – 39 371,25 zł  

42. wykonanie ogrodzenia dz. kom. Wojtkowa Wieś oraz sporządzenie dokumentacji 

projektu – 7 157,38 zł  

43. utworzenie placu wiejskiego w Kraszewie – 60 889,40 zł  

44. plac zabaw Skarżynek – 32 157,63 zł  

45. boisko sportowe w Nowej Wsi – 12 002,25 zł  

46. boisko sportowe w Bronisławiu – 10 762,50 zł  

47. zwiększenie wartości OSA Młock – 4 920,00 zł  

48. zwiększenie wartości parkingu przy Urzędzie Gminy – 14 301,72 zł  

49. termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie – 276 854,73 zł 

50. modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie – 32 000,00 zł 

51. zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kraszewie – 

10 000,00 zł 

52. budowa kuchni i stołówki przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu – 19 792,84 zł 

53. modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młocku – 80 000,00 zł 

54. instalacja nagrzewnic powietrza w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w 

Młocku – 19 626,96 zł  
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55. modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu – 31 980,00 

zł  

Nieodpłatnie otrzymano od Skarbu Państwa:  

1. działkę nr 153 w m. Żochy – 16 197,00 zł 

2. działkę nr 484 w m. Młock – 31 000,00 zł 

3. działkę nr 484 w m. Młock – 23 000,00 zł  

4. działkę nr 482 w m. Młock – 27 000,00 zł 

5. działkę nr 481 w m. Młock – 22 000,00 zł  

6. działkę nr 480 w m. Młock –   9 000,00 zł  

7. działkę nr 479 w m. Młock –   9 000,00 zł  

8. działkę nr 478 w m. Młock –   9 000,00 zł  

9. działkę nr 477 w m. Młock –   9 000,00 zł  

10. działkę nr 476 w m. Młock –   9 000,00 zł  

11. działkę nr 475 w m. Młock –   9 000,00 zł  

12. działkę nr 474 w m. Młock –   9 000,00 zł  

13. działkę nr 473 w m. Młock – 25 799,00 zł  

14. działkę nr 472 w m. Młock – 26 741,00 zł  

15. działkę nr 487 w m. Młock – 35 200,00 zł 

16. działkę nr 83 w m. Łebki Wielkie  – 35 200,00 zł  

17. działkę nr 155 w m. Wola Wodzyńska – 10 400,00 zł  

 

Stan inwestycji rozpoczętych – 866 717,60 zł: 

1. - Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu – 442 964,25 zł 

2. - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie – 134 345,14 zł 

3. - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kraszewo – 3 500,00 zł 

4. - Budowa chodnika w Ojrzeniu – 21 402,00 zł 

5. - Przebudowa strażnicy OSP w Kraszewie – 2 507,87 zł 

6. - Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Ojrzeniu – 45 554,13 zł 

7. - Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach 

– 18 450,00 zł  

8. - Zakup lamp solarnych – 11 193,59 zł  

9. - Modernizacja oświetlenia ulicznego – 20 000,00 zł  

10. - Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej – 26 141,12 zł 

11. - Budowa sołtysówki we wsi Halinin – 24 736,82 zł 
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12. - Modernizacja stawu we wsi Kraszewo – 16 000,00 zł 

13. - Budowa sołtysówki w Halininie – 37 534,68 zł  

14. - Przedszkole w Ojrzeniu – 62 388,00 zł. 

 

5.2 GRUNTY 
 

Gmina dysponuje działkami budowlanymi w kilkunastu miejscowościach gminy. 

Wykonujemy na bieżąco wyceny działek poprzez rzeczoznawców.  

W 2019 roku dokonano sprzedaży działek na łączną kwotę 75.426,17 zł. Posiadamy 

grunty w użytkowaniu wieczystym. 

 

5.3 BUDYNKI 
 

W dyspozycji gminy są obiekty szkolne, budynki administracyjne oraz lokale 

mieszkalne. 

Wartość budynków mieszkalnych – 12.000,00 zł 

Wartość budynków szkolnych –  5.585.600,12 zł 

Budynki administracyjne –  1.131.921,34 zł 

Budynki strażnic i świetlic wiejskich –   2.923.513,23 zł 

Pozostałe /w tym gospodarcze/–  2.292.547,04 zł 

W okresie od sporządzenia poprzedniej informacji dokonano modernizacji obiektów 

świetlic w Kownatach Borowych, Przyrowie,  Brodzięcinie, Kałkach – 167.311,06 zł. 

Zmodernizowano budynek Urzędu Gminy i wybudowano przy nim garaż – 38.374,41 zł. 

Dokonano modernizacji strażnic OSP w Luberadzu, Młocku i Ojrzeniu – 92.633,66 zł. 

Rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej w Gostominie – 98.500,36 zł oraz hali sportowej w 

Ojrzeniu – 650.505,72 zł. Wydatkowano również 10.000,00 zł na przystanek autobusowy w 

Kraszewie.  Wykonano także termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ojrzeniu – 31.980,00 zł, modernizację budynku Szkoły Podstawowej w 

Kraszewie – 308.854,73 zł. Na budowę kuchni i stołówki przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu 

przeznaczono 19.792,84 zł, natomiast na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w 

Młocku i instalację nagrzewnic powietrza w Sali gimnastycznej 99.626,96 zł. 
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Zdjęcie nr 5: Nowy dach świetlicy w Kałkach (fot. materiały własne) 

5.4 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 
5.4.1 Drogi gminne 

W 2019 roku wartość obiektów inżynierii lądowej – dróg wzrosła o kwotę 1 873 246,02 

zł z tytułu modernizacji oraz z tytułu nieodpłatnie otrzymanych działek na poszerzenia 

istniejących już dróg od Skarbu Państwa i wynosi 16 283 355,61 zł. W kolejnych latach planuje 

dokonywać się kolejnych inwestycji i remontów. Jak widzimy, Gmina Ojrzeń dokonuje 

poważnych inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej.  

5.4.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wodociągi i kanalizacja 

Wartość obiektów infrastruktury wodociągowej w 2019 roku wzrosła o kwotę 11 954,29  

zł z tytułu modernizacji i wynosi 5 604 645,44 zł.  W dyspozycji gminy wraz z siecią 

wodociągową znajdują się trzy stacje wodociągowe. 

Wartość obiektów sieci kanalizacyjnej ogółem – 1.042.091,99 zł. Kwota ta w stosunku 

do roku ubiegłego nie zmieniła się. 

5.4.3 Obiekty inżynierii lądowej- pozostałe 

 

Na wartość obiektów inżynierii lądowej pozostałej składa się wartość boisk i  placów 

zabaw będących własnością Gminy Ojrzeń oraz jednostek podległych o także parku 

podworskiego w miejscowości Ojrzeń w kwocie 6 197 431,94 zł. W roku 2019 zakupiono 

wyposażenie na plac zabaw w miejscowości Dąbrowa, wykonano ogrodzenie działki 

komunalnej w Wojtkowej Wsi, przeznaczono środki na boisko sportowe w Nowej Wsi i 

Bronisławiu – 46 410,13 zł. Oddano do użytku place zabaw: 



str. 24 
 

 w miejscowości Łebki Wielkie  

 

Zdjęcie nr 6: Plac zabaw Łebki Wielkie (fot. materiały własne) 

Skarżynek  – 71 528,88 zł, plac wiejski w Kraszewie – 60 889,40 zł: 

 

Zdjęcie nr 7: Plac wiejski w Kraszewie (fot. materiały własne) 

 oraz „OSĘ” w Młocku – 119 779,00 zł: 
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Zdjęcie nr 8: OSA w Młocku (fot. materiały własne). 

Zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w 

Kraszewie – 10 000,00 zł.  

Wartość pozostałych obiektów inżynierii lądowej łącznie według stanu na 31 grudnia 

2019 roku uległa zmianie i wynosi 7.764.000,02 zł 

 

5.5 ŚRODKI TRANSPORTU 
Gmina dysponuje jednym autobusem. Posiadamy stary sprzęt po Grupie Remontowo- 

Budowlanej,  który jest wykorzystywany do bieżącego remontu dróg. W 2019 r. dokonano 

remontu koparki – 12 575,82 zł oraz zakupiono samochód osobowy Fiat Panda – 11 000,00 zł 

– na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Wartość pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej – 1 035 696,00 zł. 

Pozostałe środki transportu w dyspozycji Urzędu Gminy i GOPS  – 742 198,76 zł 

Stan środków transportu będących w dyspozycji gminy na dzień 31.12.2019 roku – 1 

777 894,76 zł. 

5.6 MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE 
Oprócz sprzętu biurowego i maszyn w skład wyposażenia wchodzą również pracownie 

komputerowe i maszyny w szkołach i jednostkach podległych. Łączną kwota maszyn i 

urządzeń technicznych to 1 594 610,62 zł. Gmina dysponuje własnym maszynami do zimowego 

utrzymania dróg – pługami, piaskarkami. Ponadto posiada maszynę do prowadzenia remontów 

cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych. Pozwoliło to znacząco obniżyć koszty bieżących 

remontów dróg. 
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6 DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA ORAZ 

FINANSOWANIE INWESTYCJI 
W gminie Ojrzeń w 2019 roku rozpoczęto, jak i kontynuowano następujące inwestycje: 

1. budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji – 

31 033,70 zł, 

2. modernizacja infrastruktury wodociągowej – 11 954,29 zł 

3. droga Kraszewo-Skarżynek-Łebki-Wielkie – 1 296 991,20 zł  

4. nawiezienie drogi we wsi Luberadzyk – 10 485,75 zł 

5. modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obrąb – 15 270,64 zł 

6. droga Kicin – 12 823,98 zł 

7. utwardzenie drogi wiejskiej biegnącej od Barańca do P. Pogorzelskich – 11 964,18 zł 

8. wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Grabówiec – Kownaty Borowe – 11 854,82 

zł 

9. modernizacja dróg gminnych: ul. Tęczowa i ul. Sportowa, ul. Słoneczna – 30 069,12 

zł 

10. ułożenie kratek betonowych w Bronisławiu – 9 920,12 zł 

11. modernizacja dróg gminnych – 329 138,01 zł  

12. modernizacja drogi we wsi Dąbrowa – 40 000,00 zł 

13. modernizacja koparki – 12 575,82 zł 

14. budowa garażu przy Urzędzie Gminy – 14 997,50 zł 

15. budowa parkingu przy Urzędzie Gminy – 14 301,72 zł 

16. modernizacja budynku Urzędu Gminy – 24 105,48 zł 

17. zakup samochodu osobowego na potrzeby gminy – 11 000,00 zł  

18. termomodernizacja SP w Kraszewie – 105 904,66 zł 

19. odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach 

Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim – 6 150,00 zł  

20. zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Skarżynek – 14 095,98 zł  

21. zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Rzeszotko – 14 700,96 zł  

22. zakup i montaż lamp solarnych – 15 733,98 zł  

23. modernizacja oświetlenia w Gminie Ojrzeń – 20 000,00 zł 

24. modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 22 906,24 zł  

25. budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej – 500,00 zł  

26. urządzenie placu zabaw we wsi Dąbrowa – 16 488,00 zł  

27. modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 13 222,50 zł 
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28. zagospodarowanie działki wiejskiej w Wojtkowej Wsi – 7 157,38 zł  

29. wykonanie instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej w Młocku – 22 716,73 zł 

30. zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Ojrzeń – 10 000,00 zł  

31. utworzenie placu wiejskiego w miejscowości Kraszewo – 10 000,00 zł  

32. budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich – 10 000,00 zł  

33. remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Kownatach Borowych – 10 510,77 zł 

34. zakup i położenie kostki brukowej do świetlicy w Brodzięcinie – 12 900,37 zł  

35. budowa sołtysówki w miejscowości Gostomin – 11 140,76 zł  

36. budowa sołtysówki we wsi Halinin – 10 833,02 zł  

37. modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach – 11 833,66 zł  

38. przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 17 010,89 zł  

39. modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kałki – 59 921,74 zł 

40. modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brodzięcin – 500,00 zł 

41. budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gostomin – 49 428,00 zł  

42. budowa sołtysówki we wsi Halinin – 37 534,68 zł 

43. utworzenie placu zabaw w miejscowości Skarżynek – 19 362,58 zł  

44. zakup, montaż przystanków na terenie Gminy – 10 000,00 zł 

45. utworzenie placu wiejskiego w miejscowości Łebki Wielkie – 10 000,00 zł  

46. modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach – 10 000,00 zł 

47. przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 10 000,00 zł  

48. plac wiejski w miejscowości Kraszewo – 50 889,40 zł 

49. wyposażenie obiektu świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu – 9 999,80 zł  

50. budowa hali sportowej w Ojrzeniu – 572 841,72 zł  

51. budowa siłowni zewnętrznej w Młocku – 119 779,00 zł 

Infrastruktura drogowa w gminie w 2019 roku  obejmowała 104, 660 km dróg. Na dzień 

31 grudnia 2019 roku drogi asfaltowe stanowiły 60,0 % wszystkich dróg, drogi utwardzone 

natomiast 40,0 %. Dane te wskazują, że systematycznie poprawia się stosunek dróg 

utwardzonych do nieutwardzonych. Jest to skutek konsekwentnej, prowadzonej od wielu lat 

polityki inwestycyjnej, mającej na celu poprawę jakości infrastruktury dróg gminnych.  

Długość czynnej sieci wodociągowej w 2019 roku wynosiła 138 km. Czynnych 

przyłączy wodociągowych do budynków i innych obiektów na terenie gminy jest 1269 w tym  

dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 1 211 mieszkań. W 2019 roku doszło do 14 

awarii sieci wodociągowej, których powodem było zużycie sieci, pęknięcie rur, oraz 
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uszkodzeniami poczynionymi przez podmioty trzecie. W związku z awariami podjęto decyzje 

o ich naprawie i dalszej eksploatacji. 

 W 2019 roku Gmina realizowała inwestycje kosztowne, ale służące jej rozwojowi i 

mających charakter długotrwałych stymulatorów rozwoju.  

1. Sala sportowa w Ojrzeniu. W roku ubiegłym trwały prace związane z jej realizacją. 

Planowane otwarcie przewidziane jest na rok 2020. 

 

 

Zdjęcie nr 9: Budowa Sali sportowej (fot. materiały własne) 

 

2. Sieć kanalizacji sanitarnej w Ojrzeniu, wraz z oczyszczalnią ścieków. Realizacji tego 

zadania dofinansowywana jest z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014 – 2020. Uzyskana kwota dofinansowania wynosi 2 miliony złotych. Jest to 

maksymalna kwota jaką można było uzyskać w ramach tego programu na realizacją 

przedmiotowego zadania. Koszty łączne inwestycji są wyższe – wynoszą bowiem 

ponad 6 mln. złotych. Jest to jednak inwestycja niezbędna do przeprowadzenia. Służyć 

będzie zarówno ochronie środowiska, podniesieniu jakości i komfortu życia 

mieszkańców, zwiększy również atrakcyjność osadniczą terenu Gminny.  Planowane 

zakończenie inwestycji planowane było na rok 2020, jednak z uwagi na problemy 

leżącymi po stronie wykonawcy, termin ten jest zagrożony. 

 

3. Przebudowa drogi Kraszewo – Łebki Wielkie. Realizacji tego zadania 

dofinansowywana była z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014 – 2020, w ramach operacji: „Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń 
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poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości 

Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń”. Inwestycje 

wykonane w ramach tej operacji w zakresie infrastruktury drogowej przyczyniają się do 

zwiększenia dostępności komunikacyjnej obiektów użyteczności publicznej, oraz 

poprawiają dostępność sieci drogowej dla mieszkańców. Łączna wartość operacji 

wynosi ponad 2,7 mln złotych, zaś kwota dofinansowania unijnego to ponad 1,85 mln 

złotych. Operacja ta podlegała kontroli końcowej, w jej realizacji nie stwierdzono 

żadnych uchybień, w związku z czym Gmina Ojrzeń otrzymała pełną kwotę 

dofinansowania.  

 

 

 

Zdjęcie nr 10: Droga Kraszewo – Łebki Wielkie (fot. materiały własne) 

7 REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

Wójt Gminy jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m.in. wykonywanie 

uchwał Rady Gminy. 

Realizując obowiązki  nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy przy 

pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w sposób określony 

uchwałami.  

Podjęte przez Radę Gminy Ojrzeń uchwały Wójt Gminy Ojrzeń zgodnie z art. 90 ust. 1 

i 2 ustawy o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów 

nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Mazowiecki, a w zakresie 

spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa.  



str. 30 
 

Wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, uchwały 

stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy gminy wykonane z zachowaniem 

procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.  

LP NUMER I DATA 

PODJĘCIA 

W SPRAWIE  

1. 

 

V/33/19 z dnia 18 stycznia 

2019 roku, 

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 

2019, 

 

2. VI/34/19 z dnia 15 lutego 

2019 roku 

Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami w sprawie statutów jednostek 

pomocniczych Gminy Ojrzeń, 

3. VI/35/19 z dnia 15 lutego 

2019 roku, 

Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Ojrzeń w 2019 roku, 

4. VI/36/19 z dnia 15 lutego 

2019 roku 

Regulaminu dostarczenia wody na obszarze Gminy 

Ojrzeń, 

5. VI/37/19 z dnia 15 lutego 

2019 roku, 

Niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 

gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 

rok 2020, 

6. VII/38/19 z dnia 28 marca 

2019, 

Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 

położonej w Żochach, stanowiącej własność Gminy 

Ojrzeń, 

7. VII/39/19 z dnia 28 marca 

2019 roku, 

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ojrzeń, 

8. VII/40/19 z dnia 28 marca 

2019 roku, 

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń, 

9. VIII/41/19 z dnia 16 

kwietnia 2019 roku, 

Połączenia sołectwa Nowa Wieś i sołectwa 

Radziwie i utworzenia z nich sołectwa Nowa Wieś 

10. VIII/42/19 z dnia 16 

kwietnia 2019 roku, 

Ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Ojrzeń 

oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Ojrzeń 
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LP NUMER I DATA 

PODJĘCIA 

W SPRAWIE  

oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych od dnia 1 września 2019, 

11. VIII/43/19 z dnia 16 

kwietnia 2019 roku 

Podwyższenia kwot kryteriów dochodowych 

uprawnionych do przyznania zasiłku celowego w 

formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 

lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023, 

12. VIII/44/19 z dnia 16 

kwietnia 2019 roku 

Zmiany uchwały nr III/17/2018 Rady Gminy 

Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie 

określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia 

z pomocy społecznej w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023, 

13. 

 

VIII/45/19 z dnia 16 

kwietnia 2019 roku 

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ojrzeń, 

14. VIII/46/19 z dnia 16 

kwietnia 2019 roku 

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 

2019 

15. IX/47/19 z dnia 25 czerwca 

2019 roku 

Wotum zaufania dla Wójta Gminy Ojrzeń 

16. IX/48/19 z dnia 25 czerwca 

2019 roku 

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Ojrzeń za 2018 rok. 

17. 

 

IX/49/19 z dnia 25 czerwca 

2019 roku 

Udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2018 rok, 

18. 

 

IX/50/19 z dnia 25 czerwca 

2019 roku 

Ustalenia diet dla radnych oraz zryczałtowanej 

diety dla Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 
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LP NUMER I DATA 

PODJĘCIA 

W SPRAWIE  

19. IX/51/19 z dnia 25 czerwca 

2019 roku 

Zmiany uchwały w sprawie diet dla sołtysów. 

20. 

 

IX/52/19 z dnia 25 czerwca 

2019 roku. 

Zamiaru połączenia samorządowych instytucji 

kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Ojrzeniu i 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu w jedną 

instytucję kultury o nazwie Centrum Kultury i 

Biblioteka w Ojrzeniu. 

21. 

 

IX/53/19 z dnia 25 czerwca 

2019 roku. 

Uchwalenia statutów jednostek pomocniczych 

Gminy Ojrzeń. 

22. 

 

IX/54/19 z dnia 25 czerwca 

2019 roku. 

W sprawie określenia zasad gospodarki finansowej 

sołectw na terenie Gminy Ojrzeń, 

23. IX/55/19 z dnia 25 czerwca 

2019 roku, 

Wyrażenia zgody na zbycie działki o nr ewid. 83/1 

położonej w obrębie Grabówiec gmina Ojrzeń na 

rzecz użytkownika wieczystego, 

24. 

 

IX/56/19 z dnia 25 czerwca 

2019 roku 

Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o nr 

ewid. 472, położonej w obrębie Młock, stanowiącej 

własność Gminy Ojrzeń, 

25. 

 

IX/57/19 z dnia 25 czerwca 

2019 roku 

 

Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w nr 

ewid. 473, położonej w obrębie Młock, stanowiącej 

własność Gminy Ojrzeń, 

 

26. 

 

IX/58/19 z dnia 25 czerwca 

2019 roku. 

Powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów 

na ławników. 

27. IX/59/19 z dnia 25 czerwca 

2019 roku, 

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 

2019, 

28. X/60/19 z dnia 23 lipca 

2019 roku, 

Odwołania Skarbnika Gminy Ojrzeń, 

29. X/61/19 z dnia 23 lipca 

2019 roku, 

Powołania Skarbnika Gminy Ojrzeń, 

30. X/62/19 z dnia 23 lipca 

2019 roku, 

Zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Rozwój 

kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” 
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LP NUMER I DATA 

PODJĘCIA 

W SPRAWIE  

Działanie 10.1. „Kształcenie i rozwój dzieci i 

młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” 

PRO WM 

31. X/64/19 z dnia 23 lipca 

2019 roku, 

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 

miejscowości Nowa Wieś gm. Ojrzeń, 

32. X/65/19 z dnia 23 lipca 

2019 roku, 

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości Osada Wola gm. Ojrzeń, 

33. X/66/19 z dnia 23 lipca 

2019 roku, 

Przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości Zielona gmina Ojrzeń, 

34. X/67/19 z dnia 23 lipca 

2019 roku, 

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ojrzeń, 

35. X/68/19 z dnia 23 lipca 

2019 roku, 

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 

2019, 

36. XI/69/19 z dnia 9 września 

2019 roku, 

Zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego 

Policji informacji o kandydatach na ławników, 

37. XI/70/19 z dnia 9 września 

2019 roku, 

Ustalenia Regulaminu określającego wysokość 

dodatków i innych składników wynagrodzenia 

nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich 

przyznawania, 

38. 

 

XI/71/19 z dnia 9 września 

2019 roku 

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ojrzeń, 

39. XI/72/19 z dnia 9 września 

2019 roku, 

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 

2019, 

40. 

 

XI/73/19 z dnia 9 września 

2019 roku, 

Przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego 

wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i 

uczniów na rok szkolny 2019/2020, 

41. XII/74/19 z dnia 29 

października 2019 roku, 

Trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 
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LP NUMER I DATA 

PODJĘCIA 

W SPRAWIE  

szczegółowe warunki jego funkcjonowania w 

Gminie Ojrzeń, 

42. 

 

XII/75/19 z dnia 29 

października 2019 roku, 

Ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego 

dla Uczestników Dziennego Domu „Senior +” z 

terenu Gminy Ojrzeń na 2020 rok, 

43. 

 

XII/76/19 z dnia 29 

października 2019 roku, 

Ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego 

dla rodzin z dziećmi z terenu gminy Ojrzeń na 2020 

rok, 

44. 

 

XII/77/19 z dnia 29 

października 2019 roku, 

 

Przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami 

dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, 

45. 

 

XII/78/19  z dnia 29 

października 2019 roku, 

Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

schronisku dla osób bezdomnych, 

46. 

 

XII/79/19 z dnia 29 

października 2019 roku, 

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku 

utworzonym i prowadzonym przez Gminę Ojrzeń i 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w 

żłobku, 

47. 

 

XII/80/19 z dnia 29 

października 2019 roku, 

 

Ustalenia Regulaminu określającego wysokość 

dodatków i innych składników wynagradzania 

nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich 

przyznawania, 

48. XII/81/19 z dnia 29 

października 2019 roku, 

Rozpatrzenia petycji złożonej przez Radcę 

Prawnego Konrada Cezarego Łakomego, 

49. 

 

XII/82/19 z dnia 29 

października 2019 roku, 

 

Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczej Straży Pożarnej za 

uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub 

szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż 

Pożarną lub gminę, 
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LP NUMER I DATA 

PODJĘCIA 

W SPRAWIE  

50. XII/83/19 z dnia 29 

października 2019 roku, 

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 

2019, 

51. 

 

XII/84/19 z dnia 29 

października 2019 roku, 

Wybory ławników na kadencję od 2020 do 2023, 

52. XIII/85/19 z dnia 27 

listopada 2019 roku, 

Przyjęcia „Programu współpracy gminy Ojrzeń z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020”, 

53. XIII/86/19 z dnia 27 

listopada 2019 roku, 

Zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury 

– Gminnego Ośrodka Kultury w Ojrzeniu, 

54. XIII/87/19 z dnia 27 

listopada 2019 roku, 

Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

niezabudowanej stanowiącej własność Gminy 

Ojrzeń, 

55. 

 

XIII/88/19 z dnia 27 

listopada 2019 roku, 

Określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości, 

56. 

 

XIII/89/19 z dnia 27 

listopada 2019 roku, 

Określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych, 

57. 

 

XIV/90/19 z dnia 20 grudnia 

2019, 

Określenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Ojrzeń w roku szkolnym 2019/2020, 

58. 

 

XIV/91/19 z dnia 20 grudnia 

2019 roku, 

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ojrzeń, 

59. XIV/92/19 z dnia 20 grudnia 

2019 roku 

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 

2019, 

60. XV/93/19 z dnia 30 grudnia 

2019 roku 

Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, 

61. XV/94/19 z dnia 30 grudnia 

2019 roku, 

Ustalenia wykazu wydatków niewygasających z 

upływem roku budżetowego 2019, 

62. 

 

XV/95/19 z dnia 30 grudnia 

2019 roku, 

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ojrzeń, 
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LP NUMER I DATA 

PODJĘCIA 

W SPRAWIE  

63. XV/96/19 z dnia 30 grudnia 

2019 roku 

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 

2019, 

64. XV/97/19 z dnia 30 grudnia 

2019 roku 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń, 

65. XV/98/19 z dnia 30 grudnia 

2019 roku. 

Uchwała Budżetowa 

Tabela nr 5: Uchwały Rady Gminy Ojrzeń w 2019r. (materiały własne UG Ojrzeń) 

8 MIESZKAŃCY GMINY  
W okresie od początku do końca 2019 roku liczba mieszkanek i mieszkańców 

zmniejszyła się o 13 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 4300 osób, w tym 

2093 kobiet i 2207 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej) wynosiła 343 

osób, a liczba mieszkańców – 398, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (16-59 lat) wynosiła 1270 osób, a 

liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (16-64) wynosiła 1556, 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 480, a liczba 

mieszkańców: 253. 

W 2019 roku narodziło się w gminie 49 osób, w tym 22 dziewczynek i 27 chłopców, a 

zmarło 40 osób, w tym 18 kobiet i 22 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2019 roku 

wyniósł „9”. Najczęstsze przyczyny zgonów to zgony naturalne. 

W roku 2019 roku szacowano, że 28 osób zagrożonych było ubóstwem, zaś pod koniec 

2018 roku szacowano tę grupę na 36 osób. Przyczyną spadku jest prowadzenie pracy socjalnej 

i zmiany zachodzące na rynku pracy. 

9 OCHRONA ZDROWIA  
Na terenie gminy funkcjonował 1 podmiot leczniczy: „SANALEX” Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej. Liczba pacjentek i pacjentów w 2019 roku korzystających z tych 

podmiotów wynosiła 2972 , a liczna udzielonych świadczeń zdrowotnych – 14 360. Liczba 

pacjentów zmniejszyła się w stosunku do 2018 roku głównie z tego powodu, że część 

mieszkańców naszej Gminy korzysta z usług podmiotów zlokalizowanych poza jej terenem.  

W gminie w 2019 roku funkcjonowała jedna apteka oraz 1 gabinet stomatologiczny 

umieszczony w budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu. 
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Na dzień 1 stycznia 2019 roku 13 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. W ciągu roku 

liczba podmiotów posiadających zezwolenia nie uległa zmianom. 

Środki otrzymane za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2019 roku wyniosły: 48 500,99 

zł, wraz ze środkami nie wykorzystanymi w 2018 roku 4927,23 zł stanowią sumę – 53 429,22 

zł. W 2019 roku wydatkowano łącznie kwotę 37 127,05 zł. Kwota do przeniesienia na 2020 rok 

wynosi 16 301,17 zł.  Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu 

udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2019 roku sfinansowane zostały następujące 

wydatki: 

 na przeciwdziałanie narkomani przeznaczono 1 186,46 zł, 

 na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 35 940,59 zł (co stanowi 

73,92 % planu wydatków) – 50 227,23 zł.  

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 12 zgłoszeń  

przypadków nadużywania alkoholu. W wyniku podjętych działań w 4 sprawach skierowano 

wniosek do Sądu Rejonowego w Ciechanowie w celu zobowiązania do podjęcia leczenia w 

zakładzie lecznictwa odwykowego.  

W 2019 roku przeprowadzono sprawdzenie przestrzegania przez sprzedawców 

przepisów wynikających z ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi. Sprawdzono zgodność posiadanych zezwoleń z rodzajami dostępnego alkoholu 

oraz aktualność tych zezwoleń. W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszenia prawa, nie było 

przypadku odebrania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

10  POMOC SPOŁECZNA      
Wydatki w dziale pomocy społecznej wyniosły 1 066 347,00 zł ,a środki przeznaczono 

na : 

• pobyt osoby w podeszłym wieku w domu pomocy społecznej, 

• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

• wypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych, 

• pokrycie składek zdrowotnych, 

• pokrycie kosztów  funkcjonowania  GOPS (wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów kancelaryjno – biurowych, opłaty za 

przesyłki pocztowe, zakup oleju opałowego w celu ogrzania pomieszczeń, pobór 

energii elektrycznej, pobór wody, dostęp do usług telekomunikacyjnych,  koszty 

delegacji służbowych, usługi informatyczne oraz odpisy na ZFŚS), 
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• pokrycie kosztów w ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w 

domu” 

• dofinansowanie skutków zdarzenia losowego, 

• usługi opiekuńcze, 

• pozostałą działalność. 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2019 roku było 191 osób, w tym 

101 osób w wieku produkcyjnym oraz 38 osób w wieku poprodukcyjnym, 52 osób w wieku od 

0-17 lat, w tym 133 osób poniżej kryterium dochodowego oraz 58 osób powyżej kryterium 

dochodowego. Z pomocy społecznej w postaci świadczeń pieniężnych korzystało 76 osoby, zaś 

w postaci świadczeń niepieniężnych 121 osób, za 1 osobę opłacono pobyt w Domu Pomocy 

Społecznej. W gminie funkcjonował 1 asystent rodziny, który objął swoją opieką 8 rodzin. 

Plan wydatków na Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł 408 383,84 zł, wydatkowano 

kwotę 361 497,15 zł, co stanowi 90,58 %. Otrzymana dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej 

w kwocie 89 900,00 zł została w całości wykorzystana. Do zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez gminę należy wypłacanie wynagrodzenia za 

sprawowanie opieki. Wynagrodzenie wypłacane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej i nie może przekroczyć kwoty 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

sektorze przedsiębiorstw za okres poprzedzający dzień jego przyznania, ogłoszonego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wypłata świadczenia następuje od miesiąca, w 

którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, tj.: odpisem prawomocnego 

orzeczenia sądu. W 2019 roku zostało wypłacone wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 

jednego opiekuna prawnego trzech osób ubezwłasnowolnionych. Dotacja otrzymana na 

wynagrodzenie za sprawowanie opieki wynosiła 2741,00 zł i została wydatkowana w całości.  

W ramach działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu pokryto 

koszty jego funkcjonowania (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup 

materiałów kancelaryjno – biurowych, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup oleju opałowego, 

pobór energii i wody, badanie profilaktyczne pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, 

koszty delegacji służbowych, usługi informatyczne oraz odpisy na ZFŚS). 

W ramach nowego Wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto 

realizacją zadania dla 126 osób (37 014 świadczeń) na kwotę 49 155, 00 zł, co stanowi 

zmniejszenie o 16,5 % osób w stosunku do 2018 roku. W ramach Gminnego Programu 

Osłonowego  dla rodzin z dziećmi z terenu gminy Ojrzeń w 2019 roku wydano posiłki dla 357 

uczniów (57 957 świadczeń) na kwotę 75 344,00 zł. co stanowi wzrost o 4,3 % w stosunku do 

roku 2018. Przyczyną wzrostu jest uzyskanie dochodów przez rodziców. Wydatki w ramach 
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Gminnego Programu Osłonowego dla uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Ojrzeniu w 

2019 roku wyniosły – 8.481,67 zł 

W 2019 roku zakupiono 1237 biletów szkolnych na łączną kwotę refundacji 57 962,52 

zł w ramach realizacji Gminnego Programu Osłonowego wyrównywania szans edukacyjnych 

dzieci i uczniów w 2018 roku.  

W 2019 roku łącznie wydano 209 Kart Dużej Rodziny, w tym 7 kart elektronicznych. 

Wójt Gminy Ojrzeń w 2019 roku przyznał stypendia szkolne dla 103 uczniów na kwotę 

61 214,00  zł. Przyznano je głównie z powodu bezrobocia, ciężkiej lub długotrwałej choroby, 

wielodzietności, potrzeby ochrony macierzyństwa oraz spełnienia kryterium dochodowego. 

Wniosek o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny składany jest w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Ojrzeniu do dnia 15 września danego roku szkolnego. Stypendium szkolne 

wypłacane jest w dwóch edycjach (do grudnia roku kalendarzowego oraz do czerwca 

następnego roku kalendarzowego). 

W pierwszym kwartale 2019 roku dokonano aktualizacji wniosków złożonych do 15 

września 2018 roku. Wówczas dokonano aktualizacji bieżącej sytuacji u 22 rodzin. Po 

weryfikacji dochodów rodziny stypendium szkolne przyznano dla 16 rodzin, w tym dla 42 

dzieci na łączną kwotę 10 374,00 zł. 

Do 15 września 2019 roku przyjmowane były nowe  wnioski o pomoc materialną o 

charakterze socjalnym. O taką pomoc ubiegały się 22 rodziny. Przyznano 61 stypendiów na 

łączną kwotę 50 840,00 zł.  Aktualizacja wniosków złożonych w tym terminie nastąpi w 

pierwszym kwartale 2020 roku. 

Od 2018 roku na terenie gminy Ojrzeń funkcjonuje „Dzienny Dom Senior +” w 

Ojrzeniu przy ul. Grzybowskiego 3 będący w strukturach organizacyjnych Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ojrzeniu, który powstał w ramach Wieloletniego Programu „Senior +” 

na lata 2015 – 2020. Z usług Dziennego Domu „Senior +” korzysta 30 seniorów. Seniorzy 

odjęci są opieką 8 godzinną od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16. 

Dzienny Dom „Senior +” swoim uczestnikom zapewnił: rehabilitację ruchową, 

rehabilitację usprawniającą, terapie zajęciową, poradnictwo, zaspokajanie potrzeb 

kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich oraz zajęcia edukacyjne. 

W ramach zajęć z muzykoterapii powstał Zespół Pieśni i Tańca „Pod lipką”, który 

uświetnia swoim śpiewem wydarzenia społeczne w Gminie Ojrzeń oraz bierze udział w 

konkursach i przeglądach: 

• w konkursie zespołów i kabaretów senioralnych „Festiwal Seniora” edycja 2019r.  
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• w konkursie muzycznym dla Chórów i Zespołów „Podróż dookoła świata: Czechy 

2019” organizowany przez Dom Opieki Społecznej w Ciechanowie przy ulicy 

Kruczej;  

• organizacja kolędowania w Parafii Św. Zygmunta w Kraszewie „Pastorałka od serca 

do ucha”. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. ze świadczeń rodzinnych korzystało 242 rodzin. Liczba 

dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początek roku 420, a na 

koniec roku 382.  Kwota świadczeń rodzinnych w 2019 r. wyniosła 1 620 006,63 zł, z czego: 

 542 302,29 zł – zasiłek rodzinny (4763 świadczenia), 

 239 135,34 zł – dodatki do zasiłku rodzinnego (2571 świadczeń), 

 160 893,00 zł - zasiłki pielęgnacyjne ( 853 świadczeń),  

 498 379,00 zł - świadczenia pielęgnacyjne ( 316 świadczeń),  

 35 000,00 zł - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (35 świadczeń), 

 141 297,00 zł – świadczenie rodzicielskie (150 świadczeń). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu w 2019 roku opłacał składki na 

ubezpieczenie emerytalno -  rentowe  oraz zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 

pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, które nie podlegały ubezpieczeniu z innego 

tytułu. Kwota opłaconych składek wyniosła ogółem 132 673,00 zł z czego 101 373,00 zł 

opłacono na składki emerytalno – rentowe (234 świadczeń), natomiast 31 000 zł opłacono na 

składki zdrowotne (221 świadczeń). 

W 2019 roku nie wypłacano zasiłków dla opiekunów z uwagi na brak uprawnień do 

pobierania tego świadczenia. W tym samym roku kalendarzowym wypłacono 274 świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego na kwotę 122 500,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Ojrzeniu wysłał do Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie 1 wniosek o ściganie dłużnika 

alimentacyjnego za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego oraz 16 

zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa art. 209 § 1 Kodeksu Karnego.  

Przeprowadzono 11 wywiadów alimentacyjnych, po czym poinformowano 

komorników o ustaleniach w związku z wywiadami alimentacyjnymi. Wraz z wywiadami 

alimentacyjnymi odebrano 11 oświadczeń majątkowych. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku poinformował Powiatowy 

Urząd Pracy w Ciechanowie o potrzebie aktywizacji 2 dłużników alimentacyjnych. Wszczęto 

3 postępowania o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz 

wydano 2 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. 
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Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych wynosiły: 66 142,71 zł z tytułu 

wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z tego: przekazane do budżetu państwa 

-53 039,07 zł w tym odsetki w kwocie 33 435,87 zł; przekazane na dochody własne organu 

właściwego wierzyciela  - 13 068,84 zł). Stan należności organu właściwego wierzyciela z 

tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na koniec 2019 roku wyniósł – 1 

152 942,78 zł. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku zostało złożonych 528 wniosków (o 

125 wniosków więcej niż w 2018 r.) o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. 

Wniosek można było składać przez internet, tj. za pośrednictwem: ministerialnej Platformy 

Usługowo - Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, 

PUE ZUS lub osobiście w formie papierowej. Tak też 330 wniosków trafiło do Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu w tradycyjny sposób, natomiast drogą elektroniczną 

otrzymano 227 wniosków. W 2019 roku wydano 34 decyzji administracyjnych w sprawie 

ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.) 

oraz 519 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego (w okresie od 01.07.2019 r. do 

31.12.2019 r.). W 2019 roku świadczenie wychowawcze trafiło do 906 dzieci zamieszkujących 

na terenie naszej gminy. Natomiast według stanu na ostatni dzień roku, świadczenie 

wychowawcze przysługuje 814 dzieciom. Na realizację powyższego zadania Gmina Ojrzeń 

wykorzystała otrzymaną dotację w wysokości 4 134 894,90 zł. W 2019 r.  wypłacono 8 193 

świadczenia (o 1542 świadczenia więcej niż w 2018 r. tj. o 18,82 % więcej) na co przeznaczono 

z otrzymanej dotacji kwotę w wysokości 4 080 500,00 zł.  Na podstawie Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 

programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz.1061) w 2019 roku przyznano i wypłacono 573 

świadczeń na co przeznaczono z otrzymanej dotacji kwotę w wysokości 171 900,00 zł. Na 

realizację powyższego zadania Gmina Ojrzeń wykorzystała otrzymaną dotację w wysokości 

177 640,00 zł. W celu otrzymania świadczenia w 2019 roku (od 1 lipca do 30 listopada 2019 

r.) zostało złożonych 387 wniosków  o ustalenie prawa do świadczenia dobry strat. Wniosek 

można było składać przez Internet, tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny 

empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a także drogą tradycyjną 

(papierową). Tak też 253 wniosków trafiło do Gminnego Ośrodka w tradycyjny sposób, 

natomiast drogą elektroniczną wpłynęło 134 wniosków.  
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11  GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA     
Gmina Ojrzeń nie posiada mieszkań socjalnych i komunalnych.  

12  TRANSPORT  
Gmina Ojrzeń zapewniała dowożenie dla wszystkich dzieci z terenu gminy, również w 

przypadkach, gdzie takiego obowiązku nie miała. Łącznie z terenu gminy dowożonych w 

różnych formach było 285 dzieci, z czego: 

 autobusami świadczącymi transport lokalny na terenie gminy dowożonych było 282 

dzieci,  

 dla 3 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności realizowano zwrot kosztów dojazdu 

własnym środkiem transportu przez rodzica na podstawie umów z rodzicami. 

Z usług komunikacji publicznej obsługującej szkoły mogą korzystać mieszkańcy. 

Obecnie funkcjonują też linie przewoźnika prywatnego w ramach transportu zbiorowego – 

SANIMAX, jednakże nie zaspokajają w pełni zapotrzebowania mieszkańców na przewozy. 

Zapewnienie komunikacji lokalnej na poziomie międzygminnym jest jednak zdaniem powiatu 

i gmina winna tu być jedynie inicjatorem zmian – co też ze swej strony czyniła i czyni. 

13  SPRAWY OBYWATELSKIE I ADMINISTRACYJNE 
W 2019 roku przeprowadzono konsultacje dotyczące opracowania „Programu  

współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.  Zasady konsultacji zostały 

określone Zarządzeniem Nr 94/2019 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 18 listopada 2019 roku. 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Zarządzeniu uwagi do projektu aktu prawa miejscowego 

należało składać drogą elektroniczną na adres sekretariat@ojrzen.pl Nikt z mieszkańców nie 

wziął udziału w konsultacjach. 

Do Urzędu Gminy w Ojrzeniu w 2019 roku wpłynęło 43 wnioski o udostępnienie 

informacji publicznej. Dotyczyły one m.in.: opieki nad zwierzętami bezdomnymi, ochrony 

środowiska, sportu, oświetlenia ulicznego, ochrony danych osobowych, informatyzacji urzędu, 

wynagrodzeń pracowników, gospodarki odpadami komunalnymi. W przypadku 40 wniosków 

(stanowiących 93% wszystkich wniosków, które wpłynęły) informacja została udostępniona 

wnioskodawcy, zaś w przypadku 3 wniosków (stanowiących 7% wniosków, które wpłynęły) 

sprawy załatwiono w inny sposób, najczęściej poprzez poinformowanie wnioskującego o 

dostępności informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

W 2019 roku, Rada Gminy Ojrzeń nie rozpatrywała żadnych skarg.  
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Rozpatrywano dwie petycje (w tym jedna została rozpatrzona już w roku 2020, jednak 

wpłynęła w końcówce roku 2019 – z tego powodu zostaje omówiona). 27 sierpnia 2019 roku 

do Rady Gminy Ojrzeń wpłynęła petycja CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego 

Konrada Cezarego Łakomego dotycząca: 

 - wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie „ Korupcja Polityczna. 

Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach 

powszechnych” i opublikowania jej treści na administrowanej w Urzędzie Gminy stronie 

BIP,  

 - wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, 

 - wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki. 

 - ustanowienia konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem 

Interesów. 

Petycja była przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która jednogłośnie 

podjęła uchwałę o uznaniu petycji za bezzasadną.  

Podjęta uchwała, wraz z uzasadnieniem, została przekazana do Rady Gminy Ojrzeń, 

która na posiedzeniu 29 października 2019 roku, podtrzymała stanowisko Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji i podjęła uchwałę, uznając skargę za bezzasadną.  

2 grudnia 2019 roku do Rady Gminy Ojrzeń wpłynęła petycja Pani Renaty Sutor w 

zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego dotyczących opłat za parkingi  przed 

wszystkimi kościołami, cmentarzami oraz szpitalami. W pozostałym zakresie petycja dotyczyła 

zmian w przepisach rangi ustawowej. Petycja została rozpatrzona przez Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji, która podjęła uchwałę o bezzasadności petycji. Uchwała została 

przekazana Radzie Gminy Ojrzeń, która na posiedzeniu 27 lutego 2020 roku podjęła uchwałę 

w sprawie rozpatrzenia petycji, uznając ją za bezzasadną. 

W roku 2019 do Urzędu Gminy w Ojrzeniu wpłynęły 2 skargi. Skarżący zarzucali 

bezczynność organu. Z pracownikami merytorycznie odpowiedzialnymi za sprawy zostały 

przeprowadzone rozmowy upominające. Skargi zostały załatwione we własnym zakresie. 

W sprawozdawanym roku wpłynęło 9 wniosków w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Uwzględniono wszystkie. Dwa wnioski dotyczyły potrzeby montażu  

dodatkowego oświetlenia ulicznego, kolejne dwa dotyczyły zabezpieczenia środków 

finansowych na remont dwóch ulic w m. Ojrzeń. Przedmiotem pozostałych wniosków, były 

inwestycje drogowe. Mieszkańcy wnioskowali o poprawę nawierzchni dróg. 
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W okresie zimowym wiele jest wniosków dotyczących odśnieżania  dróg gminnych, a 

w okresie wiosennym mieszkańcy zwracają się z prośbą o poprawę  ich nawierzchni, są to 

zazwyczaj zgłoszenia ustne w sekretariacie urzędu oraz zgłoszenia telefoniczne. Mieszkańcy 

gminy swoje wnioski, prośby oraz zażalenia kierują również do swoich przedstawicieli, tj. 

radnych i sołtysów, którzy przedstawiają je na najbliższych sesjach Rady Gminy. 

Sprawy, z którymi mieszkańcy zwrócili się do Urzędu Gminy w Ojrzeniu zostały 

wnikliwie przeanalizowane. W przypadku zgłoszeń ustnych odpowiedzi i wyjaśnienia zostały 

udzielone w trakcie rozmowy z Interesantem. Interesanci, którzy wnioskowali w formie 

pisemnej otrzymali odpowiedzi na piśmie. Urząd Gminy Ojrzeń dokłada wszelkich starań aby 

wszystkie prośby mieszkańców zostały zaspokojone. 

Do jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, tj. Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Szkół Podstawowej w Ojrzeniu, Szkoły 

Podstawowej w Młocku, Szkoły Podstawowej w Kraszewie oraz Żłobka Gminnego w 

Kraszewie nie wpłynęły żadne skargi i wnioski. 

W 2019 roku odbyło się 26 zebrań sołeckich. Dotyczyły one wyboru sołtysa i rady 

sołeckiej oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa. 

Poniższa tabela zawiera zestawienie zebrań sołeckich, wraz z  wynikami wyborów władz 

sołeckich, które odbyły się na terenie gminy Ojrzeń w  

Lp. Sołectwo Data zebrania Wybrany Sołtys Wybrana Rada Sołecka 

1. Baraniec 13.03.2019 Zbigniew Sabalski 
Paweł Sztolsztener 

Grzegorz Adamiak 

2. Brodzięcin 2.04.2019 
Anna Wiśniewska – 

Zagórska 

Małgorzata Petrykowska 

Cezary Witosławski 

Józef Zbrzeski 

3. Bronisławie 3.04.2019 Irena Bonisławska 

Tomasz Duzdowski 

Krzysztof Zimiński 

Roman Bonisławski 

4. Dąbrowa 6.04.2019 Justyna Muczyńska 

Damian Łazarski 

Michał Kozłowski 

Andrzej Muczyński 

5. Gostomin 12.03.2019 Ewelina Drążkiewicz 
Elżbieta Napiórskowska 

Dariusz Muczyński 

6. Grabówiec 14.03.2019 Zbigniew Mieszkowski 
Piotr Mieszkowski 

Stanisław Antoszkiewicz 

7. Halinin 19.03.2019 Joanna Młotek Aleksy Owczarewicz 
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Lp. Sołectwo Data zebrania Wybrany Sołtys Wybrana Rada Sołecka 

Tomasz Tekliński 

Natalia Młotek 

8. Kałki 4.04.2019 Maciej Włodkowski 

Urszula Studzińska 

Krzysztof Dzięgielewski 

Czesław Kołpaczyński 

9. Kicin 15.05.2019 Grażyna Białorudzka 
Iwona Wiśniewska 

Krystyna Lewandowska 

10. 
Kownaty 

Borowe 
20.03.2019 Kazimierz Olszewski 

Mariusz Kocięda 

Teresa Giżyńska 

Małgorzata Przybysz 

11. Kraszewo 23.02.2019 Jacek Olszewski 

Martyna Drajkiewicz 

Barbara Jaroszewska 

Kazimierz Wiśniewski 

12. Luberadz 27.03.2019 Zbigniew Sadkowski 
Beata Wróblewska 

Krzysztof Szadkowski 

13. Luberadzyk 14.03.2019 Antoni Grabowski 

Tomasz Gontarek 

Andrzej Fabisiak 

Urszula Krzemińska 

14. Łebki Wielkie 07.03.2019 Tomasz Antczak 

Radosław Kownacki 

Paweł Skorupski 

Andrzej Orłowski 

15. Młock 16.03.2019 Robert Marcysiak 

Urszula Małecka 

Zbigniew Wróblewski 

Witold Ostaszewski 

16. 
Młock - 

Kopacze 
15.03.2019 Paweł Wernicki 

Małgorzata Milczarek 

Stanisław Białorudzki 

17. Nowa Wieś 10.05.2019 Andrzej Gburzyński 

Wioletta Olechowicz 

Justyna Świtalska 

Barbara Jaworska 

18. Obrąb 28.03.2019 Agnieszka Niedzielska 
Teresa Włodarska 

Szymon Demkowski 

19. Ojrzeń 09.03.2019 Dariusz Kuczyński 

Krzysztof Ślubowski 

Dominik Ślubowski 

Tadeusz Włoczewski 

20. Przyrowa 25.03.2019 Iwona Cendrowska Aneta Krzemińska 
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Lp. Sołectwo Data zebrania Wybrany Sołtys Wybrana Rada Sołecka 

Hanna Piechna 

21. Rzeszotko 15.04.2019 Krystyna Delura 

Izabela Szaniawska – 

Przybysz 

Jerzy Tokarski 

Wojciech Sobczyński 

22. Skarżynek 22.03.2019 Iwona Damięcka 

Iwona Wojciechowska 

Bogusław Kowalski 

Eugeniusz Strzeszewski 

23. 
Wojtkowa 

Wieś 
1.04.2019 Henryka Białorucka 

Mariusz Ślubowski 

Ewelina Dzięgielewska 

Danuta Komornicka 

24. 
Wola 

Wodzyńska 
29.03.2019 Wojciech Konarzewski 

Joanna Karpińska 

Adam Bober 

25. Zielona 26.03.2019 Krzysztof Kaliński 

Grażyna Piątkowska 

Barbara Sawicka 

Zofia Kalińska 

26. Żochy 16.05.2019 Milena Oglęcka 

Zbigniew Szuliński 

Ewa Dębska 

Karolina Abramowicz 

 Tabela nr 6: Zebrania sołeckie w 2019r. (materiały własne UG Ojrzeń) 

W 2019 r. nastąpiły też zmiany w liczbie jednostek pomocniczych gminy – sołectw. 

Sołectwo Radziwie zostało połączone z sołectwem Nowa Wieś, w ramach sołectwa Nowa Wieś 

– zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Ojrzeń.  

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ojrzeniu w 2019 roku wydano z 

upoważnienia Wójta Gminy Ojrzeń łącznie 656 decyzji oraz 519 informacji o przyznanych 

świadczeniach z pomocy społecznej, z tego 9 decyzji zostało zaskarżonych do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie. Z zaskarżonych decyzji 5 zostało uchylonych w 

całości i przyznano osobom uprawnionym prawo do świadczeń pielęgnacyjnych powołując się 

na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 roku sygn. akt K 38/13. 

Natomiast 4 decyzje zostały utrzymane w mocy. 

14  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE    
Rok 2019 był wyjątkowo korzystny dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 

Ojrzeń. W związku z działaniami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

zakresie odtworzenia sieci posterunków policji, zlikwidowanych w latach poprzednich Gmina 
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Ojrzeń znalazła się w gronie jednostek, na terenie których zadecydowano o utworzeniu 

posterunku Policji. Argumentem przemawiającym na korzyść utworzenia posterunku na tym 

terenie było posiadanie praktycznie gotowych pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, które 

można wykorzystać na potrzeby Policji. Od czerwca ubiegłego roku na terenie gminy Ojrzeń 

działa posterunek policji, obejmujący swym zasięgiem Gminę Ojrzeń i Gminę Sońsk. Nie jest 

to rozwiązanie dobre. Połączenie dwóch gmin w ramach jednego posterunku, powoduje, że 

zawsze teren jednej z gmin będzie obsługiwany lepiej, drugiej zaś gorzej. Wynika to zarówno 

z liczby obsługiwanej ludności, specyfiki terenu i odległości od posterunku.  

Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2019 roku na terenie gminy Ojrzeń stwierdzono 50 

przestępstw oraz wszczęto 115 czynności wyjaśniających o wykroczenia. 

Czyny zabronione dotyczące przestępstw: 

 przeciwko zdrowiu i życiu stanowiły 2 % , 

 przeciwko mieniu 13%, 

 bezpieczeństwa w ruchu drogowym 7 %. 

 przestępstwa narkotykowe  6 %. 

 inne 22% 

Czyny zabronione dotyczące wykroczeń: 

 przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia stanowiły 11%,  

 przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji  67%, 

 przeciwko mieniu 24%. 

 inne 13% 

W 2019 roku nie prowadzono czynności związanych z niedopełnieniem lub 

przekroczeniem uprawnień przez funkcjonariusza policji na terenie gminy Ojrzeń. Nie 

prowadzono również badań poczucia bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców gminy 

Ojrzeń. Takie badania były przeprowadzane w skali ogólnokrajowej. Z ostatnich edycji badania 

CBOS wynika, że Policja jest najwyżej oceniana instytucja publiczną. Aż 75 % ankietowanych 

dobrze ocenia działania Policji, natomiast 86 % ankietowanych stwierdziło, że Polska jest 

krajem w którym żyje się bezpiecznie. Jak wynika z powyższej analizy najważniejszym 

zagrożeniem w gminie Ojrzeń jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Funkcjonariusze z 

Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie w tym dzielnicowy z terenu gminy Ojrzeń 

prowadzili profilaktykę dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przekazywaniem 

treści mających na celu uświadomienie właściwego postępowania oraz wskazania aby nie stać 

się ofiarą przestępstwa. Wymienione spotkania prowadzone były w kilku obszarach tj. 
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spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach, spotkania z pracownikami szkół i placówek 

oświatowych, spotkania z seniorami, spotkania z pracownikami instytucji. W trakcie 

odbywanych spotkań policjanci uświadamiali osoby pod kątem właściwego zachowania w 

postępowania mającego na celu uchronienie przed zagrożeniem, przestępstwem. Treści 

profilaktyczne były dostosowane do każdej z grup, z którymi przeprowadzono spotkania. 

Na terenie Gminy Ojrzeń zarejestrowane są 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych: 

OSP Ojrzeń, OSP Kraszewo, OSP Młock, OSP Luberadz, z których działalność 

przeciwpożarową prowadzą tylko OSP Ojrzeń, OSP Kraszewo, OSP Młock.  Wyposażenie i 

wyszkolenie w OSP umożliwia podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów, 

ratownictwa technicznego i drogowego, ratownictwa medycznego oraz działań 

poszukiwawczo-ratowniczych. Członkami OSP, według nieoficjalnych danych ze względu na 

fakt, że nie dobyły się jeszcze zebrania sprawozdawcze w OSP, jest 132 członków, w tym 96 

mężczyzn i 36 kobiet.  W 2019 roku jednostki uczestniczyły w 125 zdarzeniach łącznie, z czego 

47 dotyczyło wyjazdów do pożarów, 65 miejscowych zagrożeń, 2 alarmów fałszywych, 17 

wyjazdów gospodarczych. Jak co roku w OSP dokonywane były zakupy niezbędnego sprzętu 

przy wykorzystaniu środków gminnych, jak również pochodzących z innych źródeł, w tym 

KSRG, MSWIA oraz środków własnych jednostek. 

15  EDUKACJA      
15.1 ŻŁOBEK GMINNY 

W roku 2019 roku w pełni funkcjonował Żłobek Gminny w Kraszewie realizujący 

zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Na koniec 2019 roku 

w żłobku przebywało 15 dzieci. Liczba miejsc (powstałych w wyniku dofinansowania z 

Programu Maluch +) wykorzystanych („obsadzonych”) w poszczególnych miesiącach roku 

2019, przedstawiała się następująco:    

Miesiąc Liczba miejsc 

wykorzystanych 

(„obsadzonych”) 

Stosunek liczby miejsc wykorzystanych 

(„obsadzonych”) do liczby miejsc 

utworzonych  

styczeń 2019 15 100 % 

luty 2019 15 100 % 

marzec 2019 15 100 % 

kwiecień 2019 15 100 % 

maj 2019 15 100 % 

czerwiec 2019 14 93,3 % 
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Tabela nr 7: Liczba dzieci korzystających ze żłobka w 2019r. (materiały własne UG 

Ojrzeń) 

Wydatki poniesione w 2019 roku na działalność Żłobka Gminnego w Kraszewie 

wyniosły 128 465, 53 zł. W kwocie tej zawiera się dotacja otrzymana w roku ubiegłym w 

ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

MALUCH + w wysokości 27000, 00 zł. Pozostałe środki, stanowiące wkład własny gminy, 

zamknęły się kwotą 101 465, 63 zł.  

 

15.2 DANE OŚWIATOWE I OGÓLNE 
W 2019 roku w Gminie Ojrzeń funkcjonowały 3 szkoły podstawowe wraz z oddziałami 

przedszkolnymi: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Młocku; Szkoła Podstawowa 

w Ojrzeniu i Szkoła Podstawowa im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie. W Szkole 

Podstawowej w Kraszewie i w Szkole Podstawowej w Młocku funkcjonują oddziały sportowe, 

w których łącznie jest 42 uczniów.  

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy 

kształtowały się następująco: 

 Ogólna 

kwota 

wydatków 

Liczba 

uczniów 

Wydatek w 

przeliczeniu na 1 

uczennicę/ucznia 

Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Młocku 

2 076 336,31 155 13 395,72 

Szkoła Podstawowa im. Wacława 

Kozińskiego w Kraszewie 

2 910 831,41 136 21 403,17 

Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu 2 067 539,71 187 11 056,36 

Tabela nr 8: Wydatki szkół (materiały własne UG Ojrzeń) 

Wydatki na oświatę wynosiły 7 818 355, 14 zł, z czego 4 202 317, 00 zł (53, 75 %) 

pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 

lipiec 2019 15 100 % 

sierpień 2019 14 93,3 % 

wrzesień 2019 15 100 % 

październik 2019 15 100 % 

listopad 2019 15 100 % 

grudzień 2019 15 100 % 
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We wrześniu 2019 roku naukę w tych szkołach rozpoczęło, odpowiednio 337 uczennic 

i uczniów w szkołach podstawowych (w tym w klasach sportowych – 42 uczennic i uczniów), 

i 141 dzieci w oddziałach przedszkolnych w tym: 

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Młocku – 119 uczniów i 36 dzieci w 

oddziałach przedszkolnych – łącznie 155 uczniów i wychowanków; 

 Szkoła Podstawowa im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie - 89 uczniów i 47 

dzieci w oddziałach przedszkolnych – łącznie 136 uczniów i wychowanków; 

 Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu - 129 uczniów i 58 dzieci w oddziałach 

przedszkolnych – łącznie 187 uczniów i wychowanków. 

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 141 w tym 73 dziewczynki i 68 chłopców. 

W poszczególnych szkołach uczęszczały dzieci z następujących roczników: 

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Młocku 

rocznik 2016 - 6 dzieci, 3 dziewczynki i 3 chłopców 

rocznik 2015 - 3 dzieci, 3 dziewczynki  

rocznik 2014 - 13 dzieci, 6 dziewczynek i 7 chłopców 

rocznik 2013 - 14 dzieci, 5 dziewczynek i 9 chłopców 

 Szkoła Podstawowa im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie  

rocznik 2013 – 14 dzieci, w tym 8 dziewcząt i 6 chłopców 

rocznik 2014 – 18 dzieci, w tym 7 dziewcząt i 11 chłopców 

rocznik 2015 – 6 dzieci, w tym 4 dziewcząt i 2 chłopców 

rocznik 2016 – 9 dzieci, w tym 7 dziewcząt i 2 chłopców 

 Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu  

rocznik 2012 – 4 dzieci, w tym 2 dziewczynki i 2 chłopców 

rocznik 2013 – 13 dzieci, w tym 6 dziewcząt i 7 chłopców 

rocznik 2014 – 16 dzieci, w tym 8 dziewcząt i 8 chłopców 

rocznik 2015 – 19 dzieci, w tym 10 dziewcząt i 9 chłopców 

            rocznik 2016 – 6 dzieci, w tym 2 dziewczynki i 4 chłopców 

W 2019 roku na wychowanie przedszkolne gmina wydatkowała z własnych środków 

453 723, 52 zł. Otrzymała przy tym dotację na funkcjonowanie wychowania przedszkolnego w 

wysokości 137 494, 00 zł, której wykonanie wyniosło 136 091, 00 zł . Łączny koszt wydatków 

poniesionych na wychowanie przedszkolne to 589 814, 52 zł. 

W szkołach dla wszystkich uczniów odbywała się nauka języka angielskiego, a 

dodatkowego języka obcego – języka niemieckiego – uczyło się 48 uczniów.  
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Do jednej klasy (oddziału) wyłącznie szkoły podstawowej bez oddziałów 

przedszkolnych uczęszczało w 2019 roku średnio 14 uczniów. Najwięcej w Szkole 

Podstawowej w Ojrzeniu - 16 uczniów w klasie, najmniej w Szkole Podstawowej im. Wacława 

Kozińskiego w Kraszewie - 11 uczniów w klasie. 

Poniżej aktualne liczebności uczniów w oddziałach szkół podstawowych. 

Nazwa szkoły / placówki 
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII 

KONOPNICKIEJ W MŁOCKU 16 15 9 7 19 22 16 15 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 

WACŁAWA KOZIŃSKIEGO W 

KRASZEWIE 12 9 8 10 12 20 6 12 

SZKOŁA PODSTAWOWA W 

OJRZENIU 16 20 17 8 19 19 14 16 

Tabela nr 9: Liczebność klas (materiały własne UG Ojrzeń) 

W szkołach zatrudnionych jest 68 nauczycieli. W przeliczeniu na pełne etaty 51,89, w 

tym: 1,76 nauczycieli stażystów; 4,00 nauczycieli kontraktowych; 8,72 nauczycieli 

mianowanych; 37,41 nauczycieli dyplomowanych.  

Liczba nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych szkołach przedstawia tabela 

poniżej. 

Nazwa szkoły / placówki 
Nauczyciel 

stażysta 

Nauczyciel 

kontraktowy 

Nauczyciel 

mianowany 

Nauczyciel 

dyplomowany 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 

MARII KONOPNICKIEJ W 

MŁOCKU 0 0 2 14 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 

WACŁAWA KOZIŃSKIEGO W 

KRASZEWIE 1 3 4 17 

SZKOŁA PODSTAWOWA W 

OJRZENIU 1 6 5 15 

Tabela nr 10: Zatrudnienie nauczycieli (materiały własne UG Ojrzeń) 
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W 2019 roku na jednego nauczyciela przypadło średnio wraz z oddziałami 

przedszkolnymi 7 uczniów. 

Klasy gimnazjalne szkół podstawowych w 2019 roku ukończyło 42 uczniów, w tym w 

odniesieniu do poszczególnych szkół; 21 uczniów w Szkole Podstawowej w Kraszewie, 21 

uczniów w Szkole Podstawowej w Młocku. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do 

następnych klas. 

Zdawalność egzaminów gimnazjalnych kończących szkoły wynosiła 100 % zarówno w Szkole 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Młocku jak i w Szkole Podstawowej im. Wacława 

Kozińskiego w Kraszewie. 

15.3 DANE FINANSOWE 
Plany finansowe jak i wydatki w roku 2019 szkół podstawowych wyglądały 

następująco: 

15.3.1 Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu 

Plan wydatków wyniósł 2 187 655, 37 zł, z czego wydatkowano 2 067 539, 71 zł, co 

stanowi 94,51 % planu. Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe 

wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia i dodatki wiejskie i 

mieszkaniowe to 1 851 476,50 zł, tj. 84,63 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych 

środków. Zakupiono 1 953 l oleju opałowego do hali sportowej za kwotę 6 580,20 zł oraz 

węgiel do ogrzania pomieszczeń szkolnych w ilości 18,10 t za kwotę 15 368,00 zł.  

Poniesiono także wydatki na monitoring, wywóz odpadów, wywóz nieczystości 

płynnych na łączną kwotę 8 579, 88 zł. Na kursy udoskonalające pracowników wydatkowano 

2 926, 80 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w kwocie 70 337, 22 zł, co stanowi 100 % - w tym 

dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 2 200, 00 zł.  Zwrot kosztów zatrudnienia 

prezesa ZNP za pierwsze i drugie półrocze to kwota 3 475, 16 zł. Ubezpieczenie mienia 

wyniosło – 19 792, 84 zł. Rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, badania profilaktyczne 

pracowników to wydatek rzędu 3 641, 32 zł. Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci – 10 

603, 92 zł, z czego 10 417, 44 zł pokryto z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, 

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i 

możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanej w 2019 r.  

 Na przegląd techniczny obiektu budowlanego wydatkowano 1 414, 50 zł, na okresową 

kontrolę roczną stanu technicznego placów zabaw – 1 000, 00 zł. 
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Zakupiono książki do biblioteki w kwocie 15 000, 00 zł – 12 000, 00 zł wydatkowano 

w ramach dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 3 000, 00 zł poniesiono ze 

środków własnych. 

Zakupiony został mikrofon, telefon, boombox, odtwarzacz CD/USB, kosz, wykładzina, 

szafka i blaty w łącznej kwocie 2 385, 30 zł. W ramach projektu „ Rozwój kompetencji i 

umiejętności kluczem do sukcesu” zostały przekazane komputery i materiały edukacyjne na 

łączną wartość 67 086, 84 zł. Przekazano również wartości niematerialne i prawne w kwocie 2 

915, 10 zł.  

15.3.2 Szkoła Podstawowa w Kraszewie 

Plan w 2019 roku opiewał na kwotę 3 080 779, 45 zł, z czego wydatkowano 2 910 831, 

41 zł tj. 94,48 %. Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie 

roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to 

kwota 2 483 757,85 zł, tj. 85,33 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków – 

stanowi to większość wszystkich wydatkowanych środków.  

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, 

odpadów, czyszczenie przewodów CO  itp. wyniósł 20 482,71 zł. Na roczną kontrolę stanu 

technicznego obiektów budowalnych wydatkowano 738,00 zł. W I i II półroczu koszt 

wynagrodzenia prezesa ZNP wyniósł 4 779,10 zł. Ubezpieczenie mienia to wydatek rzędu 2 

145,00 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 110 795,63 zł, co stanowi 100,00 % - 

w tym  dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 23 000,00 zł. Na szkolenia 

pracowników wydatkowano 2 466,40 zł, a na kursy udoskonalające pracowników 1 280,00 zł. 

Szkoła Podstawowa w Kraszewie  w 2019 roku zakupiła węgiel w celu ogrzania 

pomieszczeń szkolnych na łączna kwotę 13 251,64 zł – 14,12 t. Do placówki zakupiono także 

środki czystości i artykuły biurowe w łącznej kwocie 8 341,22 zł. Wydatki na energię i pobór 

wody na koniec grudnia 2019 roku  wyniosły 25 333,57 zł. Wydatki na usługi 

telekomunikacyjne i abonament za Internet  to kwota 2 554,60 zł. 

Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci wydatkowano 8 106,55 zł, z czego 7 

587,06 zł pokryto z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego otrzymanej w 2019 r.  

Wydatki na prace remontowe to kwota 42 000,00 zł, z czego najwięcej środków 

dotyczyło modernizacji budynku szkoły – 32 000,00 zł.  
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Zakupiono niszczarkę, stół tenisowy, tablicę wyników, drzwi, osłonę grzejników, rolety, 

krzesełka, stół, szafkę, opryskiwacz, laptop, wózek uniwersalny , czajniki, flagę, okno, lustro, 

tablicę korkową oraz wyposażenie do kuchni ( szatkownicę, łyżkę, talerze, itp.) w łącznej 

kwocie 11 811,64 zł.  

Otrzymano  także tablicę interaktywną z projektorem i uchwytami  za kwotę  7 778,52 

zł. W ramach projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” otrzymano 

także oprogramowania w łącznej kwocie 1 107,00 zł oraz komputery i materiały edukacyjne o 

łącznej wartości 70 000,59 zł. 

W ramach program „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. 

Wacława Kozińskiego w Kraszewie” szkoła otrzymała zestawy komputerowe o wartości 33 

007,30 zł.   

Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 238 748,59 zł, z czego 120 

641,54 zł wydatkowano na zakup środków żywności. Dodatkowe zajęcia sportowe 

wygenerowały wydatki w wysokości  56 863,73 zł. 

15.3.3 Szkoła Podstawowa w Młocku 

Plan w 2019 roku wyniósł 2 206 958,50 zł, z czego wydatkowano 2 076 336,31  zł tj. 

94,08 %. Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 1 

773 655,97 zł, tj. 85,42 % w stosunku do ogólnej kwoty  wydatkowanych środków. 

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, 

odpadów wyniósł 4 615,53 zł. Opłaty za usługi telekomunikacyjne wyniosły 2 622,22 zł. Do 

placówki zakupiono środki czystości oraz artykuły biurowe o łącznej wartości 5 634,94 zł. 

Wydatki na energię i pobór wody na koniec grudnia  wyniosły 18 683,33zł. Odpis na ZFŚS 

przelany został w wysokości 72 261,09zł, co  stanowi 100,00 % - w tym  dla emerytowanych 

nauczycieli i pracowników – 15 000,00 zł. W I i II półroczu koszt wynagrodzenia prezesa ZNP 

wyniósł 1 737,58 zł. Ubezpieczenie mienia to wydatek rzędu 1 986,00 zł. Na przegląd gaśnic 

wydatkowano 460,04 zł.  

Szkoła Podstawowa w Młocku w 2019 roku zakupiła 8 t węgla w celu ogrzania 

pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 6 680,00 zł. Na prace remontowe poniesiono wydatki 

w kwocie 99 626,96 zł.  

Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci – 9 873,72 zł, z czego 9 469,35 zł pokryto 

z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 
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niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanej 

w 2019 r. 

Na szkolenia poniesiono wydatki w kwocie 690,00 zł, a na badania pracowników – 

430,00 zł.  

Dokonano zakupu kosy i pilarki spalinowej, gaśnicy, mebli, komputera, chłodziarki, 

ogrzewacza do wody o łącznej wartości 6 674,27 zł.  

W ramach projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” 

otrzymano komputery i materiały edukacyjne o łącznej wartości 54 415,43 zł. 

Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 151 613,15 zł, z czego 56 

102,26 zł wydatkowano na zakup środków żywności.   

16  KULTURA    
W Gminie Ojrzeń w 2019 roku funkcjonowała 1 biblioteka, mająca siedzibę przy ul. 

Ciechanowskiej 52, 06-456 Ojrzeń, posiadająca wejście dostosowane do potrzeb osób z 

niepełnosprawnością.  

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosił 10.764 woluminy, zaś na koniec roku 

10.950 woluminów. W ciągu roku przybyło 510 nowych książek, zaś ubytkowano 324 starych 

i zniszczonych. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 2,49 na 

dzień 1 stycznia 2019 r. oraz 2,55 na dzień 31 grudnia 2019 r. Biblioteka nie udostępnia płyt 

CD ani DVD. 

Biblioteka prowadzi co roku nową rejestrację czytelników (czytelnik istniejący w 

poprzednim/nich latach jest zapisany jako nowy w bieżącym roku). Wobec tego zawsze na 

dzień 1 stycznia stan czytelników wynosi 0, pomimo że na dzień 31 grudnia 2018 r. ten stan 

wynosił 521, zaś na koniec roku 2019 zarejestrowano ich 527. 

W ciągu roku czytelnię odwiedziło 4885 osób, w tym: z księgozbioru na miejscu 

skorzystało 712 osób, z czasopism nieoprawnych 752 osoby, z Internetu 904 osoby, 65 to 

uczestnicy imprez dla użytkowników organizowanych w bibliotece, 2517  to pozostałe osoby 

np. korzystające z ksero, wycieczki do biblioteki, osoby poszukujące informacji itp. 

Na koniec roku 2019 zanotowano 4905 odwiedzin w wypożyczalni. Wypożyczono do 

domu 4933 woluminy. 

Księgozbiór zakupiony w 2019 roku to beletrystyka, lektury szkolne, książki dla dzieci i 

młodzieży, biografie, historia, podróże oraz książki edukacyjne. Największy procent stanowi 

literatura piękna dla dorosłych i książki dla dzieci. 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu zatrudniała 2 pracowników. W ciągu roku 

struktura zatrudnienia uległa zmianie. W związku z odejściem na emeryturę kierownika -  

Teresy Ślubowskiej, z dniem 17 grudnia 2019 r. pełnienie obowiązków Dyrektora Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu zostało powierzone Dariuszowi Kucińskiemu.    

W bibliotece użytkowanych jest 6 komputerów, w tym dla czytelników udostępniono 5. 

Jeden komputer służy do pracy bibliotekarza. Wszystkie komputery podłączone są do Internetu. 

Na dwóch znajduje się baza katalogowa. System biblioteczny MATEUSZ i zainstalowany 

moduł KASIA służy do opracowania książek i umożliwia przeglądanie baz katalogowych 

czytelnikom. Zapoczątkowane są prace nad udostępnieniem katalogu on-line. 

W 2019 roku, mając na celu upowszechnianie czytelnictwa,  biblioteka współorganizowała 

konkursy ogłoszone przez Powiatową Bibliotekę w Ciechanowie („Karta Wielkanocna”, 

„Karta Bożonarodzeniowa”). 8 marca 2019 r. z okazji Dnia Kobiet została zorganizowana 

impreza dla pań z terenu gminy Ojrzeń, której organizatorami byli: GOPS, GBP, GOK oraz 

UG w Ojrzeniu.  

23 kwietnia z okazji „Światowego Dnia Książki” bibliotekę odwiedzili Seniorzy z 

Dziennego Domu Senior + w Ojrzeniu. Przedstawiono historię biblioteki od powstania po dzień 

dzisiejszy.  Swoją twórczość prezentowała też poetka regionalna, Pani Grażyna Sieklucka. 

Jak co roku bibliotekę odwiedziły w ramach wycieczki, młodsze klasy szkoły podstawowej 

w Ojrzeniu.  Dzieci zapoznały się z księgozbiorem. Aby zachęcić ich do odwiedzin, 

przeczytano kilka łatwych fragmentów książek.   

Na bieżąco eksponowane są nowości czytelnicze, gazetki, rocznice literackie  w formie 

wystawek. W 2019 roku było ich 30.  

Rada Gminy Ojrzeń w budżecie na 2019 rok zaplanowała dotację dla jednostki działającej 

w oparciu o przepisy o instytucjach kultury w kwocie 171 560,00 zł. W 2019 roku przekazano 

dotację w wysokości 166 488,80 zł, co stanowi 97,04 % planowanej kwoty. Z otrzymanej 

dotacji biblioteka poniosła koszty związane z zatrudnieniem dwóch osób na czas nieokreślony. 

Koszt wynagrodzeń w całym roku sprawozdawczym wyniósł 118 170,86 zł. Uregulowano 

należne składki do ZUS w kwocie 18 937,08 zł. 

Dokonano zakupu nowych wydawnictw, prasy, materiałów kancelaryjnych i innych 

artykułów niezbędnych do bieżącej działalności jednostki za kwotę 2 651,87 zł oraz oleju 

opałowego w celu ogrzania pomieszczeń bibliotecznych o wartości 9 825,00 zł. Przekazano 

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie  2 443,65 zł. Na usługi 

wydatkowano 3 310,55 zł, a na pozostałe koszty rodzajowe 528,00 zł, na delegacje służbowe 
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30,08 zł. Stan środków pieniężnych jednostki na koniec roku 2019 roku wyniósł 0,00 zł. 

Zobowiązania wymagalne 0 zł. Zobowiązania niewymagalne 8 628,46 zł: 

- 3 065,00 zł podatek dochodowy od osób fizycznych, 

- 5 312,96 zł składki na Fundusz Pracy i składki ZUS, 

- 250,50 zł potrącenia do PZU. 

Na koniec 2019 roku GBP nie posiada należności. 

17  SPORT I REKREACJA    
W Gminie Ojrzeń stwarzane są doskonałe warunki do uprawiania sportu, aktywności 

fizycznej i rekreacji oraz rozwijania sportowych uzdolnień dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest 

to możliwe dzięki ciągłym zabiegom mającym na celu rozbudowywanie i unowocześnianie 

bazy sportowej. Do najważniejszych obiektów sportowych należą: 

 Kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią „Moje boisko-Orlik 2012” 

zlokalizowany w Ojrzeniu. Kompleks posiada zaplecze socjalno – sanitarne. 

Oprócz tego przy kompleksie zlokalizowane jest pełnowymiarowe boisko 

trawiaste z widownią. 

 Kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią „Moje boisko-Orlik 2012” 

zlokalizowany przy SP Kraszewo. Kompleks posiada zaplecze socjalno – 

sanitarne. Oprócz tego przy kompleksie zlokalizowane jest pełnowymiarowe 

boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy z widownią i oświetleniem murawy, 

oraz plac zabaw 

 Otwarta Strefa Aktywności w Ojrzeniu, ukończona w 2018 r.,  

 Otwarta Strefa Aktywności w Młocku – ukończona w 2019 r., 

 przyszkolne sale gimnastyczne w Kraszewie i Młocku.  

 Place zabaw w Młocku, Kownatach Borowych, Dąbrowie, Nowej Wsi, 

Kraszewie, Ojrzeniu i Łebkach Wielkich. 

W 2019 roku w miejscowości Młock powstała Otwarta Strefa Aktywności 

dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Koszt całej inwestycji 

wyniósł 114.759,00 zł - 50 000,00 zł stanowiło dofinansowanie w ramach Programu rozwoju 

małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte 

Strefy Aktywności (OSA) realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, pozostałe 

środki pochodziły z budżetu gminy. Inwestycja ma na celu pełnić funkcję rekreacyjną oraz 

realizować cele publiczne. 



str. 58 
 

Na terenie zieleni zaprojektowano 3 strefy rekreacyjne. Pierwsza to strefa relaksu, w 

której zaprojektowano 4 ławki, obok dwóch ławek znajdują się kosze na śmieci, betonowy stół 

do gry w szachy, betonowy stół do gry w piłkarzyki. Na tym też terenie znajduje się stojak na 

rowery. Teren dodatkowo urządzono poprzez nasadzenia drzewiaste i krzewiaste. Kolejna 

strefa to siłownia plenerowa z 6-cioma urządzeniami fitness. Są to twister i wahadło, wioślarz, 

wyciąg górny i wyciskanie siedząc, biegacz wolnostojący, orbitrek, prasa nożna i ławeczka. 

Trzecia strefa to plac zabaw o charakterze sprawnościowym. Znajdować się tu będzie zjazd 

linowy, zestaw sprawnościowy oraz huśtawka. Strefa ta ogrodzona jest systemem panelowym 

z wejściem przez furtkę. Każde urządzenie zaprojektowano z odpowiednią dla zabawki strefą 

bezpieczeństwa. 

Gmina Ojrzeń w 2019 roku, podobnie jak w latach poprzednich, uczestniczyła w 

projekcie Lokalny Animator Sportu. Celem programu jest upowszechnianie aktywności 

fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych 

zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zajęcia 

realizowane są w oparciu o infrastrukturę powstałą w ramach rządowego programu „Moje 

Boisko Orlik 2012”. Zgodnie z zasadami uczestnictwa w projekcie Jednostka Samorządu 

Terytorialnego zobowiązana jest współfinansować zatrudnienie animatorów sportu przez okres 

minimum 9 miesięcy.  

W Gminie Ojrzeń zajęcia w ramach projektu  odbywały się na dwóch boiskach Orlik. 

Zatrudnionych było 4 animatorów sportu, którzy w okresie marca do listopada 2019 roku 

prowadzili cykliczne zajęcia o charakterze sportowym oraz rekreacyjnym. Regularnie 

trenowały i rozgrywały swoje mecze ligowe grupy młodzieżowe Międzyszkolnego Klubu 

Sportowego „Tęcza” Ojrzeń. Ponadto prowadzone były treningi z zawodnikami grającymi na 

pozycji bramkarz. Dodatkowo odbywały się zajęcia rekreacyjne ogólnodostępne, podczas 

których indywidualne osoby oraz zorganizowane grupy korzystały z możliwości spędzenia 

wolnego czasu. Animatorzy udostępniali potrzebny sprzęt oraz służyli radą w organizowaniu 

czasu, pomocą w sędziowaniu oraz doskonaleniu umiejętności w takich dyscyplinach sportu 

jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, tenis ziemny. Zgodnie z 

przedstawianymi raportami animatorów miesięcznie z zajęć na dwóch Orlikach korzystało 

średnio 1000 osób. Przeprowadzane były testy sprawności fizycznej oraz organizowane były 

turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. Od 2019 roku na boisku Orlik w Ojrzeniu powstały 

dwie grupy sportowe tj. sekcja piłki nożnej dla chłopców z roczników od 2010r. do 2012r. 

licząca 17 osób oraz  grupa lekkoatletyczna pod nazwą „Ojrzeń Biega” licząca 49 zawodników 
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i zawodniczek w przedziale wiekowym od 3 – 14 lat z terenu Gminy Ojrzeń. Osiągnięcia 

sportowe grupy lekkoatletycznej są bardzo duże. Zawodnicy w 2019 r brali udział w dziewięciu 

imprezach biegowych, zajmując w nich czołowe miejsca. 

W Szkołach Podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Ojrzeń zwraca się 

również dużą uwagę na rozwój aktywności fizycznej i umiejętności sportowych uczniów, 

którzy często biorą udział w różnego rodzaju zawodach sportowych. Wielokrotnie zajmują 

miejsca na podium, co świadczy o ich dużych predyspozycjach oraz odpowiednim 

przygotowaniu.  

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Młocku odnosi znaczne sukcesy, 

zwłaszcza jeśli chodzi o lekkoatletykę. Wśród osiągnięć z 2019 roku warto wspomnieć o 

zajęciu przez uczniów;  I oraz III miejsca w Mistrzostwach Powiatu Ciechanowskiego w 

Indywidualnych Biegach Przełajowych. W biegu z Makowa Mazowieckiego Tropem Wilczym 

- Bieg Pamięci Żołnierzy wyklętych uczniowie zakwalifikowali się na następujących 

miejscach; II miejsce w kategorii 300 m chłopcy, III miejsce w kategorii 100 m chłopcy, III 

miejsce w kategorii 100 m dziewczęta i III miejsce w kategorii 600 m dziewczęta. Szkoła 

Podstawowa im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie może pochwalić się zajęciem I miejsca w 

eliminacjach powiatowych XLII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym. Również Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu w eliminacjach powiatowych XLII 

Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym miała swoje osiągnięcia, jej 

uczeń uzyskał tytuł najlepszego zawodnika w swojej grupie wiekowej.  

W Gminie Ojrzeń funkcjonuje Międzyszkolny Klub Sportowy „Tęcza” Ojrzeń, który 

składa się ze 108 członków ogółem, z czego ćwiczących w Klubie jest 94 osób, w tym 91 

mężczyzn i 3 kobiety. Działalność sekcji sportowych według rodzajów sportów przedstawia się 

następująco:  

• piłka nożna - 80 członków (seniorzy 35 - osoby, juniorzy -45 osoby), 

• karate kyokushin - 14 członków (w tym 11 mężczyzn i 3 kobiety w kategorii 

juniorskiej). 

MKS "Tęcza" Ojrzeń organizuje ćwiczenia i zajęcia sportowe dla młodzieży i 

dorosłych. Dwa razy w tygodniu odbywają się treningi piłki nożnej dla seniorów i dwóch 

drużyn młodzieżowych. Podobnie jest z częstotliwością treningów karate kyokushkin. 

Działania Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Tęcza" Ojrzeń prowadzone są w sposób 

ciągły. Klub uczestniczy we współzawodnictwie sportowym systemu sportu młodzieżowego 

oraz seniorów na poziomie ogólnopolskim. Na koniec sezonu 2018/2019 drużyna seniorów 

zajęła 11. miejsce w Okręgowej Lidze Ciechanowsko-Ostrołęckiego Związku Piłki Nożnej. 
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Grupa trampkarzy zajęła 8. miejsce, natomiast  grupa orlików 7 miejsce w rozgrywkach 

piłkarskich swojej kategorii.  

W 2019 roku sekcja karate  kyokushin  klubu MKS "Tęcza" Ojrzeń, uczestniczyła  w 

wielu zawodach sportowych. Największym osiągnieciem klubu karate było zdobycie I miejsca 

w „Międzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin Iko Olsztyn Cup”. W turnieju tym 

zawodnicy z Ojrzenia zdobyli również; trzy  II miejsca oraz dwa III miejsca w swoich 

kategoriach.    

Grupa adresatów działań MKS „Tęcza” Ojrzeń jest szeroka, gdyż dotyczy zarówno 

uczniów szkół, jak i osób dorosłych. Ideą jest przyczynienie się do rozwoju sportu w Gminie 

Ojrzeń oraz prowadzenie działalności edukacyjnej wśród młodzieży i dorosłych, gdyż jak 

wiadomo sport wpływa nie tylko na poprawę stanu zdrowia, ale również uczy zasad etycznego 

postępowania oraz kształtuje pozytywne wzorce osobowościowe. 

18  PRZEDSIĘBIORCY     
W 2019 roku zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 24 nowych 

przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw były roboty 

budowlane specjalistyczne, sprzedaż detaliczna wyrobów, konserwacja i naprawa pojazdów. 

Można wyróżnić: 

 24 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

 0 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność 

gospodarczą. 

W 2019 roku wyrejestrowano 19 przedsiębiorców, w tym 19 osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą oraz 0 osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą. Najczęściej przedmiotem 

działalności wyrejestrowanych podmiotów była sprzedaż detaliczna żywności, usługi 

porządkowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów oraz usługi fryzjerskie i kosmetyczne. 

19  OCHRONA ŚRODOWISKA  
W 2019 roku dostarczono 5572,6 m3 ścieków od mieszkańców Gminy Ojrzeń do stacji 

zlewnej - Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie, które były dostarczone za pomocą taboru 

asenizacyjnego. Na terenie Gminy Ojrzeń zgłoszonych do eksploatacji  było 19 przydomowych 

oczyszczalni ścieków.  

W 2019 roku na terenie gminy nie funkcjonowało żadne legalnie wysypisko odpadów 

komunalnych. Nie odkryto dzikich wysypisk odpadów komunalnych oraz nie stwierdzono 

żadnych pożarów wysypisk. 
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Na dzień 1 stycznia 2019 roku na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 33 kg 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 214 kg zmieszanych odpadów 

komunalnych, zaś pod koniec roku dane te przedstawiały się następująco: na 1 

mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 35 kg selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych oraz 162 kg zmieszanych odpadów komunalnych . W roku 2019 r. łączna masa 

odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wyniosła 688 

140 kg .  

         Liczba nieruchomości od których zostały odebrane odpady komunalne wynosi 

1108 w tym 900 gospodarstw deklaruję selektywną zbiórkę odpadów. Liczba mieszkańców 

Gminy Ojrzeń według stanu na dzień 31.12.2019 roku wynosiła 4300 osoby. W deklaracjach o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w Urzędzie Gminy 

ujętych zostało 3478 osób. Łącznie różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in. z 

tego, że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. 

Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na 

wykonywaną pracę przebywają poza terenem Gminy. Na bieżąco prowadzone są działania 

mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzanie ich ze stanem 

faktycznym. 

 

20  PLANOWANIE PRZESTRZENNE       
W 2019 roku miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 

10,36 % powierzchni gminy. Z kolei  55,20 % powierzchni gminy zostało wskazane w studium 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W roku 2019 podjęto uchwały o sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania 

dla fragmentów miejscowości  Kicin, Halinin, Wola Wodzyńska, Osada Wola , Zielona, Nowa 

Wieś. W chwili obecnej trwa proces planistyczny dla w/w planów. 

W 2019 r. wydano 11 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Inwestycje te  dotyczyły:  

• przebudowy i budowy sieci energetycznych, stacji transformatorowych, 

• budowa komunalnej oczyszczalni ścieków,  

W poprzednim roku wydano 46 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 0 decyzji 

dotyczących zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 20 decyzji dotyczących zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 26 decyzji dotyczących zabudowy innej w tym: budynki 
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gospodarcze, budowa stawów, boiska wielofunkcyjnego, budowa świetlic wiejskich, budowa 

obiektów gospodarczo-garażowych. 

21  SPRAWY BIEŻĄCE       
W 2019 roku przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił 17 

dni. Natomiast przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy – stosownie do 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. do 60 dni od dnia złożenia 

kompletnego wniosku, nie wliczając terminów przewidzianych w przepisach prawa dla 

dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 

spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych organu. 

W 2019 roku w jednostkach organizacyjnych przeprowadzono różnego rodzaju 

kontrole.  

W Szkole Podstawowej w Ojrzeniu: 

• 08.05.2019 r. – okresowa kontrola stanu technicznego placu zabaw,  

• 11.06.2019 r. – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie 

Oddział w Ciechanowie kontrola w zakresie stosowania środków ochrony roślin z 

uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin, 

• 20.09.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie - kontrola 

kompleksowa higieniczno-sanitarna- zaleceń brak, 

W Szkole Podstawowej w Kraszewie: 

• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie – kontrola dot. zakładu 

żywienia zbiorowego w szkole – zaleceń brak, 

• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie – kontrola przestrzegania 

przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w budynku szkoły –

zalecenie zapewnić należyty stan podłogi na holu I piętro, 

• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w 

Ciechanowie –kontrola w zakresie stosowania środków ochrony roślin z 

uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin –zaleceń brak, 

W Szkole Podstawowej w Młocku: 

• 08.02.2019 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie 

kontrola przestrzegania przepisów ppoż. zalecenie -wymiana okładziny ściennej i 

okładziny podłogowej na drogach ewakuacyjnych; 
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• 11.06.2019 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie 

Oddział w Ciechanowie stosowanie środków ochrony roślin-nie stwierdzono 

nieprawidłowości; 

• 29.07.2019 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie prace 

remontowe w szkole przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2019/2020 –zaleceń 

nie wydano. 

• 21.10.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie – badanie 

ciężaru tornistrów, 

 23.10.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie – ocena stanu 

sanitarnego szkoły. 

W czerwcu 2019 roku miała miejsce wizytacja w Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Ojrzeniu  przeprowadzona przez pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w 

Ciechanowie. Podczas wizytacji sprawdzono bazy katalogowe oraz dokonano selekcji 

literatury dla dzieci i młodzieży. 

W marcu 2019 roku Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna  przeprowadziła 

kontrolę kompleksową punktu wydawania posiłków w Dziennym Domu Seniora w Ojrzeniu. 

W wyniku przeprowadzonych czynności, stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

-  nieokazanie dokumentacji, procedur i instrukcji w zakresie dobrej praktyki higienicznej, 

- nieokazanie dokumentacje potwierdzającej przeszkolenie w zakresie zasad Dobrej Praktyki 

Higienicznej GHP osoby mającej kontakt z żywnością. Po otrzymaniu wyjaśnień dotyczących 

stwierdzonych nieprawidłowości, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie 

umorzył w całości postępowanie administracyjne w sprawie. 

W Urzędzie Gminy Ojrzeń przeprowadzona została kontrola z Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej. Dotyczyła ona wykonania zaleceń pokontrolnych kontroli 

dotyczącej przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne 

warunków środowiska pracy a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i 

innych chorób  związanych z warunkami pracy oraz nadzoru sanitarnego nad substancjami i 

mieszaninami chemicznymi. Wszystkie zalecenia zostały wykonane w terminie określonym w 

decyzji pokontrolnej.  

Dnia 22.11.2019 roku odbyła się kontrola archiwum zakładowego Urzędu Gminy 

Ojrzeń. Kontrola dotyczyła funkcjonowania archiwum zakładowego, tzn. przeprowadzono 

ocenę zasobu, ewidencji, warunków przechowywania akt oraz stosowania przepisów 

kancelaryjno – archiwalnych obowiązujących w Urzędzie. 
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W miesiącu styczniu 2019 r. odbyła się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Ojrzeniu kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie: 

 - prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz 

innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do 

ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, 

 - ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych 

świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 

Kontrolą objęto okres od stycznia 2015 roku do grudnia 2017 roku. W wyniku 

przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. 

W listopadzie 2019 roku w Urzędzie Gminy w Ojrzeniu  rozpoczęła się również kontrola 

kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kontrola ta odbywa się co cztery lata i jest 

sprawdzeniem zgodności z prawem działań organów gminy w zakresie majątkowym i realizacji 

dochodów i wydatków budżetu gminy. Kontrola ta zakończyła się w roku 2020, w związku z 

powyższym zostanie szczegółowo omówiona w przyszłorocznym raporcie.  


